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เอกสารจ้างท่ีปรึกษา 

โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม และเริงราง จังหวัดลพบุรี และจงัหวัดสระบุรี 
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 กรมชลประทาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่โครงการศึกษาความ
เหมาะสมปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม และเริงราง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี     
โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก เนื่องจากคลองส่งน้ำในโครงการมีประสิทธิภาพการใช้งานของ
ระบบชลประทานลดลง บางแห่งชำรุดเสียหาย ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะ
เทียม และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชลประทานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
ที ่ด ีให ้ใช ้การได้บางส่วน แต่ย ังไม่สามารถปรับปร ุงประสิทธ ิภาพให้ได้ด ังเดิมหรื อสูงขึ ้นได ้ทั ้งระบบ  
จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการศึกษาด้านต่างๆ เช่น การถ่ายภาพทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 
การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการศึกษาสมดุลน้ำ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นต้น 
จึงจำเป็นต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐมากที ่ส ุดตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
 
1. เอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา 
 1.1  ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
 1.2 แบบใบเสนอราคา 
 1.3 แบบสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 
  (1) หลักประกันสัญญา 
  (2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างท่ีปรึกษาล่วงหน้า 
  (3) หลักประกันผลงาน 
 1.5 บทนิยาม 
  (1) ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1   
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 1.7 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
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2.  คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 

 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

 2.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 2.5  เป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ 
ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง  

 2.6  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 2.7 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมชลประทาน      
ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคา
ครั้งนี ้

 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของที่
ปรึกษาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 2.10 ไม่เป็นผู ้ที ่ไม่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที ่ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด 

 2.11  ที่ปรึกษาที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้อง
มีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
  สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
 2.12 คุณสมบัติเฉพาะของผู้ยื่นข้อเสนอ  
  (1) กรณีเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษา ซึ่งจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษากระทรวงการคลัง และต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ
จากกรม 
  (2) กิจการร่วมค้า ซึ่งประกอบด้วยนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษา ซึ่งจดทะเบียน
ไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และมีนิติบุคคลอย่างน้อย 1 ราย ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และผู้เข้าร่วมหลักต้องได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอจากกรม 
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  (3) ในกรณีรวมกลุ่มกันเพ่ือยื่นข้อเสนอในฐานะกิจการร่วมค้าแล้ว ห้ามมิให้เข้ายื่นข้อเสนองาน
เดียวกันในฐานะอ่ืนอีก และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมกลุ่มผู้ร่วมค้ากันภายหลัง หรือจะเข้าร่วมค้ากับที่
ปรึกษารายอ่ืนอีกเพ่ือเข้ายื่นข้อเสนองานเดียวกันไม่ได้ 
 
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย ซองข้อเสนอด้านคุณภาพ และซองข้อเสนอ
ด้านราคา โดยแยกเอกสารหลักฐานไว้นอกซองข้อเสนอด้านคุณภาพและซองข้อเสนอด้านราคา ดังนี้ 

 3.1  เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยแยกนอกซองข้อเสนอด้านคุณภาพและข้อเสนอด้าน
ราคา อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

  (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื ่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นกิจการร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) ของผู้ร่วมค้า 
  (3) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้
บุคคลอื่นลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน 
  (4) สำเนาหน ังส ือร ับรองการข ึ ้นทะเบียนเป ็นท ี ่ปร ึกษาของศ ูนย ์ข ้อม ูลท ี ่ปร ึกษา 
กระทรวงการคลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (1) 

 3.2  ข้อเสนอทางด้านคุณภาพและข้อเสนอทางด้านราคา 

  ผู้ย่ืนข้อเสนอจัดทำข้อเสนอปิดผนึกเรียบร้อย โดยแยกเป็น 2 ซอง ดังนี้ 

  3.2.1 ซองที่ 1 ให้บรรจุเอกสารข้อเสนอทางด้านคุณภาพ จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย 
ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 9 ชุด ดังนี้ 

  (1) ข้อเสนอทางด้านคุณภาพ 
   ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดผลงาน
และประสบการณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
   (1.1) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน โดยที่ปรึกษาจะต้องจัดทำเอกสารเพ่ือ
นำเสนอแนวความคิด วิธีการ แผนงาน กำหนดระยะเวลาการทำงาน และการเสนอรายงานของที่ปรึกษาในการ
ดำเนินงานตามขอบเขตงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของงานจ้าง 
   (1.2) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดจำนวน
บุคลากร คุณวุฒิการศึกษา  ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุนแต่ละ
คนที่รับผิดชอบโครงการ พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
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(1.3) การจัดทำแผนงานให้จัดทำแผนงานแสดงกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมและภาระงานของบุคลากรหลัก ระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน และแผนงานดังกล่าวจะต้อง
ระบุถึงจุดวิกฤตของกิจกรรมที่สำคัญ รวมทั้งจุดวัดผลสำเร็จของงานในแต่ละช่วงอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือใช้ในกรณี
การรายงานผลงาน และการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน 

(1.4)  วิธีการบริหาร และวิธีการปฏิบัติงาน ให้ระบุรายละเอียดวิธีการศึกษาและการ
ได้มาของข้อมูล การเก็บตัวอย่าง  ระยะเวลาที่ใช้ ความเหมาะสมและข้อจำกัดของวิธีการศึกษา  และหากมีการ
ประเมินที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ ต้องใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่ได้มาตรฐานหรือ
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางราชการ 

(1.5)  ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือว ิจ ัยทางวิชาการตามพื ้นที่
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 

  (2) หลักฐานแสดงผลงาน ประกอบด้วย 
   (2.1) บัญชีแสดงรายการงาน ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   (2.2) บัญชีแสดงรายการงาน ในปัจจุบันที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
   (2.3) สำเนารูปถ่ายหนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง หรือ สำเนารูปถ่ายสัญญาของ
ผู้ว่าจ้าง ตามบัญชีแสดงรายการงานในข้อ (2.1) และ (2.2) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรม
แทนนิติบุคคล 
  (3) หลักฐานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล ประกอบด้วย 

    (3.1)   บัญชีแสดงรายชื่อจำนวนเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานประจำ 
    (3.2) บัญชีแสดงรายชื่อคุณวุฒิ จำนวนเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลทั้งที ่ปฏิบัติงาน
ประจำ และปฏิบัติงานชั่วคราว (เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานโครงการนี้) 
    (3.3) ประวัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลทุกคนทุกคนตามที่ระบุในข้อ 
(3.1) โดยเสนอเป็นต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติ (ด้วยหมึกสีน้ำเงิน) และ วัน เดือน ปี อย่างสมบูรณ์ 
และให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
    (3.4) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
    (3.5) ข้อเสนอทางด้านการเงินเอกสารแสดงความสถานะทางการเงินของที่ปรึกษา
ย้อนหลังไปเป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของที่ปรึกษา 
  3.2.2 ซองที่ 2 ให้บรรจุเอกสารข้อเสนอด้านราคา จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย ต้นฉบับ 1 
ชุด สำเนา 9 ชุด  
  (1) ข้อเสนอด้านราคา จะต้องสอดคล้องกับข้อเสนอด้านคุณภาพโดยให้แยกการเสนอราคา
ออกเป็นส่วนๆ ตามท่ีกำหนดเงื่อนไข เช่น 
  (2) ราคาในส่วนเหมาจ่าย ประกอบด้วย  
   (2.1) ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก 
   (2.2) ค่าตอบแทนบุคลกรสนับสนุน 
   (2.3) ค่าใช้จ่ายในการดูงานพิจารณาสภาพภูมิประเทศในสนาม 
   (2.4) ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 
   (2.5) ค่าใช้จ่ายมวลชนสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์ 
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  (3) ราคาในส่วนที่เบิกคืนได้ ประกอบด้วย 
   (3.1) ค่าจัดทำรายงานและเอกสาร 
   (3.2) ค่าสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความเสียหายจากอุทกภัย 
   (3.3) ค่าสำรวจดิน/คุณสมบัติดินเพ่ือการเกษตรและการใช้ที่ดิน 

(3.4) ค่าสำรวจระบบชลประทาน 
(3.5) ค่าเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
(3.6) ค่าสำรวจเวนคืนชดเชยที่ดิน/ทรัพย์สิน 
(3.7) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ 
(3.8) ค่าสำรวจด้านธรณีวิทยาและธรณีเทคนิค 

   (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
 
4. การยื่นข้อเสนอ 
 4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษานี้ 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน 
หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง และราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบ หากมี
การขูด ลบ ตก เติม แก้ไข จะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และจะต้อง เสนอราคา
เพียงราคาเดียว ทั้งนี้ หากราคาตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นสำคัญ 
 4.3 จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยืน
ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 540 วันนับตั้งแต่
วันเริ่มปฏิบัติงาน 
 4.5 ก่อนยื่นข้อเสนอ ที่ปรึกษาควรตรวจดูร่างสัญญา รายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร
จ้างที่ปรึกษาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
 4.6 ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องยื ่นข้อเสนอ โดยปิดผนึกซองข้อเสนอ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เขียนชื่อโครงการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน แล้วนำยื่นเสนอ
โดยตรงต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุใน “หนังสือเชิญ
ชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ” 
  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 4.7 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ที่ปรึกษาแต่ละราย ว่าเป็นที่ปรึกษามีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอ่ืน ตามข้อ 1.5 (1) หากปรากฏว่าที่
ปรึกษารายใดเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อที่ปรึกษาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิด
ซองข้อเสนอด้านคุณภาพ หรือเปิดซองข้อเสนอด้านราคาว่ามีที่ปรึกษากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจ้างที่ปรึกษา และกรม
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จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ที่ปรึกษารายนั้นเป็นผู้
ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว 
 4.8 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะเปิดซองข้อเสนอที่ส่งหลังจากเสร็จ
สิ้นกำหนดเวลายื่นซองข้อเสนอ โดยจะดำเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  (1) จะดำเนินการเปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นเสนอทุกราย ตรวจสอบการ
มีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ
ยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในกระบวนการ
พิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่
เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการฯ เห็นว่าที่ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
หนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการฯ ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น 
  (2) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม (1) และผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ
ที่กำหนดและจัดลำดับ และให้พิจารณาคัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด ในกรณีที่ปรึกษารายที่
คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนด กรมจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ได้คะแนนมากที่สุดลำดับถัดไป 
 4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
  (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ที่ปรึกษาจะต้องยื่นข้อเสนอตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกำหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
 
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอ 
 5.1 ในการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบประสบการณ์ของ
ที่ปรึกษา ข้อเสนอด้านคุณภาพ ตลอดจนเงื่อนไขและบริการต่าง ๆ รวมทั้งคุณสมบัติและประสบการณ์ข อง
เจ้าหน้าที่ ที่เสนอมาเพ่ือทำโครงการนี้ ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 5 ส่วน ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ 
  (1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา   20  คะแนน 
  (2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน   35  คะแนน 
  (3) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน    35  คะแนน 
  (4) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   5  คะแนน 
  (5) ข้อเสนอทางด้านการเงิน      5  คะแนน 
        รวม  100  คะแนน 
  เมื่อนำคะแนนที่ที่ปรึกษาได้จากข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5) มารวมกัน จะต้องไม่ต่ำกว่า ร้อย
ละ 70 จึงถือว่าที่ปรึกษาผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเสนอด้าน
ราคาต่อไป 
 5.2 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะแจ้งให้ผู ้ยื ่นข้อเสนอ ทางด้าน
คุณภาพ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้เปิดซองข้อเสนอด้านราคาตามข้อ 5.1 ที่มีคะแนนสูงสุดมาเพ่ือเจรจาต่อรองให้
ได้ราคาที่เหมาะสม ในกรณีที่มีท่ีปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด 
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 5.3 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีสิทธิที่จะเจรจา ทั้งข้อเสนอด้าน
คุณภาพ และข้อเสนอราคา สอบถามหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้ความร่วมมือ
ด้วยดี 
 5.4 ในกรณีที่ปรากฏว่า ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะ
จ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สงวนสิทธิที่จะดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น ให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้   
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินและเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่
เหมาะสม   ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 
  (2) หากดำเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล กรมขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
 5.5 เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว จะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะกำหนดในสัญญาต่อไป 
 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองข้อเสนอด้านคุณภาพ หรือข้อเสนอด้านราคาว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามข้อ (5.2) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ (3) (คุณสมบัติของที่ปรึกษา) กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 สิทธิที่กล่าวมาทั้งหมดในข้อ (5) (เกณฑ์การพิจารณา) เป็นสิทธิโดยชอบของกรม ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
ร้องเรียนหรือนำไปเป็นเหตุกล่าวอ้าง เพ่ือฟ้องร้องค่าเสียหายต่อกรมอย่างหนึ่งอย่างใดในภายหลังไม่ได้ 
 
6. การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
 6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างที่ปรึกษาดังระบุใน
ข้อ 1.3 ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรม  
  หากกรมมีความจำเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาได้ และจำต้องเลื่อนกำหนดเวลาในการลงนาม
ในสัญญาออกไปผู้ยื่นข้อเสนอต้องยินยอมไปทำสัญญาตามกำหนดเวลาที่เลื่อนออกไปนั้น และไม่ถือเป็นเหตุอัน
จะนำมากล่าวอ้างเพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากกรม 
  หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ไปทำสัญญาภายในกำหนดเวลา กรมจะพิจารณาเรียกร้อง ค่าเสียหาย 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 6.2 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงิน แล้วเท่านั้น 
 6.3 ก่อนทำสัญญาต่อกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะขอตรวจดูร่างสัญญาที่จะทำต่อกันล่วงหน้าได้  
 6.4 ก่อนหรือขณะทำสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหลักฐานต่อไปนี้ให้กรมตรวจสอบ 
  (1) สำเนารูปถ่ายหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลาง หรือสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่
จดทะเบียนหลังสุด ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล 
  (2) หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ครบถ้วน ถ้าผู้จะทำสัญญาเป็นตัวแทนผู้ได้รับมอบ
อำนาจจากนิติบุคคล 
  (3) บัตรประจำตัวผู้ทำสัญญาที่ออกโดยส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ
อนุโลมให้ใช้หนังสือเดินทางแทนได้ 
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7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 ผู้ว่าจ้าง จะชำระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ที่ปรึกษา โดยจะจ่ายเป็นงวด ๆ ในส่วนเหมาจ่าย และจ่ายตาม
จริงในส่วนที่เบิกคืนได้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินตาม
หลักฐานใบตรวจรับ และตามปริมาณงานที่ที่ปรึกษาส่งมอบ ซึ่งรายละเอียดจะระบุไว้ในสัญญาในภายหลัง 
 อนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างหรืออ่ืนใดให้ที่ปรึกษาเท่าที่งบประมาณในแต่ละปีเท่านั้น และที่
ปรึกษาให้เป็นเหตุในการเรียกร้องความเสียหายต่อผู้ว่าจ้างมิได้ 
 
8. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อที่ปรึกษาร้องขอเท่านั้น ซึ่งที่ปรึกษาสามารถขอรับเงิน
ล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา โดยต้องทำการร้องขอตามแบบหนังสือ
ค้ำประกันของผู้ว่าจ้าง และที่ปรึกษา (ยกเว้นหน่วยงานราชการ) จะต้องจัดให้ธนาคารหนึ่ง  หรือหลายธนาคาร
เป็นผู้ค้ำประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษา 
เมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วน ที่ปรึกษาจะขอเบิก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานเป็นต้น และต้องปฏิบัติตามเงื่อ นไขของกรม
ชลประทานดังนี้   
  1. ที่ปรึกษาจะขอรับเงินล่วงหน้าตามวรรคแรกได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน       
เป็นต้นไป เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ปรึกษา (ยกเว้นหน่วยงานราชการ) ได้วางหลักประกัน
การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) ของผู้ว่า
จ้างเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างยึดถือไว้ก่อน ที่ปรึกษาจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ 
  2. ที่ปรึกษาจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น 
หากที่ปรึกษาใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจ
เรียก เงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากที่ปรึกษา หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  
  3. เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ที่ปรึกษาต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์
ว่าได้เป็นไปตามข้อ 2 ภายในกำทนด 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากที่ปรึกษาไม่อาจแสดง
หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากที่ปรึกษา หรือบังคับแก่
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงได้ทันที 
  4. ในการจ่ายเงินค่าจ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้จำนวนร้อยละ 15 ของเงิน
ค่าจ้างที่ที่ปรึกษาจะได้รับในแต่ละงวด ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้ดังกล่าวจะครบตามจำนวนเงิ นค่าจ้าง
ล่วงหน้าที่ที่ปรึกษาได้รับไปแล้ว 
  5. ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ที่
ปรึกษาจะได้รับหลังจากหักชดเชยใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่   
ที่ปรึกษาต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินล่วงหน้า 
  6. ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจะต้องมีตัวเลขไทย หรือตัวเลขอารบิก และอักษรไทย ถ้าทำ
เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีภาษาไทยกำกับ และให้ปรากฏข้อความดังต่อไปนี้ 
   (1) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ 
   (2) ชื่อหรือยี่ห้อและที่อยู่ของผู้ออกใบรับ 
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   (3) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ว่าจ้าง 
   (4) เลขลำดับและเล่มของใบรับ 
   (5) วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ 
   (6) จำนวนเงินที่รับ 
   (7) ชนิด ชื่องาน/โครงการของค่าจ้างล่วงหน้า 
   (8) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจของผู้ออกใบรับ 
   (9) ผู้ขอรับเงิน 
9. หลักประกันสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของ
ราคาค่าจ้างที่ปรึกษาให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
 9.1 เงินสด 
 9.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ  
 9.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
ดังระบุในข้อ 1.4 (1) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
 9.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื ่อบริษัทเงินทุนที ่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
 9.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 
(ที่ปรึกษา) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
10. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาข้อ 1.3 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของ
ค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

11. การจ้างที่ปรึกษา 

  ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การ
จ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่
บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และที่ปรึกษา
จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับ
ช่วงงานนั้นทุกประการ 
  กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องชำระค่าปรับ
ให้แก่ผู้ว่าจา้งเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใน
การบอกเลิกสัญญา 
 
 
 



ญ 

12. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
 12.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

  การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างที่ปรึกษาจากเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเท่านั้น 
 12.2 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่
กำหนด  กรมจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
 12.3 กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 12.4 ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายจ้างที่ปรึกษานี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตาม
คำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม 
 12.5 ก่อนการลงนามสัญญา  กรมอาจยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมไม่ได้ 
  (1) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจ้างที่ปรึกษาหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมี
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน
หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (3) การทำการจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-1 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี

     ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

การจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม และเริงราง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี 
--------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม และเริงราง 

จังหวัดลพบุรี สระบุรี อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 
(คลองอนุศาสนนันท์) โดยมีเขื่อนเจ้าพระยาทำหน้าที่ทดน้ำเข้าสู่ปากคลองชัยนาท-ป่าสัก ผ่านประตูระบายน้ำ
มโนรมย์ ซึ่งเป็นหัวงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค  
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก
ที่บริเวณหน้าเขือ่นพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมเป็น1ใน4โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตอนบนที่ใช้น้ำ
จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ชัยนาท - ป่าสัก (คลองอนุศาสนนันทน์) ซึ่งเป็นโครงการประเภท ส่งน้ำและระบายน้ำ
และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจ้าพระยาใหญ่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัด
ลพบุรีเริ่มใช้งานโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2497 มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนควบคุมตรวจสอบ และดำเนินการส่ง
น้ำและบำรุงรักษาในเขตพ้ืนที่ของโครงการควบคุมการจัดสรรน้ำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการส่งน้ำและ
ระบบระบายน้ำ 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง เป็นโครงการ 1 ใน 10 ของโครงการส่งและบำรุงรักษา ใน
สังกัดกรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 10 ทำหน้าที่ในการส่งน้ำเพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภค และ
การบำรุงรักษาอาคารชลประทานในเขตโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2495 
สร้างแล้วเสร็จ พ.ศ.2507 ประโยชน์ของโครงการ ทำให้ พ้ืนที่ เพาะปลูกในเขตโครงการฯ ได้รับน้ำอย่าง 
สม่ำเสมอ ทำให้พ้ืนที่ในเขตโครงการฯ ได้รับน้ำเพ่ิมมากขึ้นและเปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกมากข้ึน     ทำ
ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ทำให้ราษฎรในเขตโครงการ มีรายได้และสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น ช่วยป้องกันอุทกภัยไดเ้มื่อ
เกิดน้ำหลาก ส่งน้ำเพือ่อุปโภค บริโภค แก่การประปา 3 แห่ง ส่งน้ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง  

ปัจจุบัน คลองส่งน้ำในโครงการมีประสิทธิภาพการใช้งานของระบบชลประทานลดลง บางแห่งชำรุด
เสียหาย ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ชลประทานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีให้ใช้การได้บางส่วน แต่ยังไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ดังเดิม
หรือสูงขึ้นไดท้ั้งระบบ 

ในการนี้กรมชลประทานจึงเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 
และเริงราง เพ่ือให้มีการปรับปรุงระบบชลประทานทั้งระบบ และปัจจุบันกรมชลประทานได้ศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียด และงานก่อสร้างการปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสัก และอาคารทดน้ำในลำน้ำสายหลัก ให้
สามารถรองรับน้ำหลากทางพ้ืนที่ตอนบนของเขื่อนเจ้าพระยาไปลงแม่น้ำป่าสัก เพ่ือให้ประสิทธิภาพของ
โครงการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา 
และเป็นการนำน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก มาใช้ประโยชน์กับระบบชลประทานของโครงการได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-2 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี

2.    วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 กรมชลประทานมีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษา เพ่ือศึกษาความเหมาะโครงการปรับปรุงโครงการส่ง
น้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมและเริงราง จังหวัดลพบุรี สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 

 (1) เพ่ือศึกษาจัดทำรายงานการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานในลุ่มน้ำในโครงการ
ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมและเริงราง โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงของระบบลำน้ำของ
ลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการบริหารจัดการจะศึกษาในภาวะปกติ ปีน้ำมาก ปีน้ำน้อย 
ภาวะวิกฤติทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง ในสภาพปัจจุบันและกรณีมีการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการตามผล
การศึกษา โดยคำนึงถึงภาพรวมทั้งลุ่มน้ำอย่างเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) เพ่ือศึกษาจัดทำรายงานความเหมาะสมและประเมินผลโครงการ ของโครงการปรับปรุงโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมและเริงราง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ำ แก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม การใช้ที่ดิน การเพาะปลูก กิจกรรมการใช้น้ำในปัจจุบัน  เป็นแนวทางไปสู่การ
ปรับปรุงโครงการ 

 (3) กำหนดแผนการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน 

 (4) เพ่ือศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้ทราบถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงมีมาตรการ
ป้องกัน ลดผลกระทบ แก้ไขและติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการพัฒนาหรือปรับปรุง
โครงการ 

 (5) ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบที่กำหนดต่อกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ ทั้งผู้ได้รับผลกระทบด้านบวกและด้านลบโดยตรงและ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมทั้งสื่อมวลชนในท้องถิ่น และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในรูปแบบส่งจดหมาย
ข่าวข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจโครงการ การจัดสื่อสัญจร รวมถึงการจัดทำสื่อวีดีทัศน์
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพ่ือการรับทราบและเข้าใจโครงการได้ดีขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการแกไ้ขปัญหาอย่างจริงจัง และโปร่งใส โดยสร้างโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการอย่างกว้างขวาง  

3. คุณสมบัติของที่ปรกึษา 
 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  

 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 3.3 ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 3.5 เป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษา กระทรวงการคลัง 

 3.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
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 3.7 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกจิจานุเบกษา 
 3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับท่ีปรึกษารายอ่ืนที่ เขายื่นขอเสนอใหแก กรมชลประทาน           
ณ วันเสนอราคา หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการเสนอราคา
ครั้งนี้ 
 3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของที่ปรึกษา
ไดมคีำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 3.10 ไม เป นผู ที่ ไม ผ านเกณฑ การประเมินผลการปฏิบั ติ งานตามระเบี ยบ ท่ี รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงการคลังกำหนด 
 3.11 ที่ปรึกษาท่ียื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมหลัก ขอตกลงฯ จะตองมีการ
กำหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผู เขารวมคาหลัก
มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย  
  สำหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายการใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
 3.12 คุณสมบัติเฉพาะของผูยื่นขอเสนอ  
  (1) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษา ซึ่งจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษา
กระทรวงการคลัง และตองข้ึนทะเบียนเปนผูมีสิทธิ์จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมกับสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไดรับหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอจากกรม 
  (2) กิจการรวมคา ซึ่งประกอบดวยนิติบุคคลผูมีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษา ซึ่งจดทะเบียนไว
กับศูนยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และมีนิติบุคคลอยางนอย 1 ราย ตองขึ้นทะเบียนเปนผูมีสิทธิ์จัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ผูเขารวมคาหลักตองไดรับหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอจากกรม 
  (3) ในกรณีรวมกลุมกันเพ่ือยื่นขอเสนอในฐานะกิจการรวมคาแลว หามมิใหเขายื่นขอเสนองาน
เดียวกันในฐานะอ่ืนอีก และไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมกลุมผูรวมคากันภายหลัง หรือจะเขารวมคากับที่
ปรึกษารายอ่ืนอีกเพ่ือเขายื่นขอเสนองานเดียวกนัไมได 

4. จำนวนที่ปรึกษา 
 จำนวนที่ปรึกษาคัดเลือกจาก  

(1) บริษั ทที่ ป รึ กษ าที่ ได จดท ะเบี ยน เป นที่ ป รึ กษ าไท ยจากศู น ย ข อมู ลที่ ป รึกษ า 
กระทรวงการคลัง ในสาขา การเกษตรและการพัฒนาชนบท AG (Agriculture and Rural Development 
Sector) และสาขาสิ่งแวดลอม EV (Environmental Sector) โดยวิธีการคนหารายชื่อท่ีปรึกษาท่ีขึ้น ทะเบียน
ที่ปรึกษาแลว ผานทางเว็บไซตของศูนยขอมูลที่ปรึกษาฯ (www.consultant.pdmo.go.th) และ 

(2) บริษัทที่ปรึกษาท่ีเคยมีประวัติการทำงานศึกษากับสำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน
ยอนหลัง 5 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) และ 
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(3) บริษัทที่ปรึกษาที่เคยมีหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือเชิญเข้าร่วมศึกษากับสำนัก
บริหารโครงการกรมชลประทาน ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  

 โดยบริษัทที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกปรากฏว่ามีบริษัทที่เข้าข่าย จำนวน 83 
บริษัท/สถาบัน/หน่วยงาน (วันที ่8/8/2565) 

5. วงเงินงบประมาณ 
 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 540 วัน นับต้ังแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 

7. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย ซองข้อเสนอด้านคุณภาพ และซองข้อเสนอด้าน
ราคา โดยแยกเอกสารหลักฐานไว้นอกซองข้อเสนอด้านคุณภาพและซองข้อเสนอด้านราคา ดังนี้ 

 7.1 เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยแยกนอกซองข้อเสนอด้านคุณภาพและข้อเสนอด้านราคา 
อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

  (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถา้มี) พรอ้มรับรองสำเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นกิจการร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา
ของการเขา้ร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ะบุไว้ใน (1) ของผู้ร่วมคา้ 
  (3) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน 
  (4) สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นทีป่รกึษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทัง้หมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (1) 

 7.2 ข้อเสนอทางด้านคุณภาพ และข้อเสนอด้านราคา  

  ผู้ย่ืนข้อเสนอจัดทำข้อเสนอปดิผนึกเรียบร้อย โดยแยกเป็น 2 ซอง ดังนี้  

  7.2.1 ซองที่ 1 ให้บรรจุเอกสารข้อเสนอทางด้านคุณภาพ จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย ต้นฉบับ 1 
ชุด สำเนา 9 ชุด ดังนี้ 

   (1) ข้อเสนอทางด้านคุณภาพ 
    ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดผลงาน
และประสบการณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
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    (1.1) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน โดยที่ปรึกษาจะต้องจัดทำเอกสารเพ่ือ
นำเสนอแนวความคิด วิธีการ กำหนดระยะเวลาการทำงาน และการเสนอรายงานของที่ปรึกษาในการดำเนินงาน
ตามขอบเขตงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบรัดกุมมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของงานจา้ง  
    (1.2) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดจำนวน
บคุลากร คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของบุคลากรหลัก และบุคลากรสนับสนุนแต่ละคนที่
รับผิดชอบโครงการ พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง  

(1.3) การจัดทำแผนงานให้จัดทำแผนงานแสดงกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมและภาระงานของบุคลากรหลัก ระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน และแผนงานดังกล่าวจะต้อง
ระบุถึงจุดวิกฤตของกิจกรรมที่สำคญั รวมทั้งจุดวัดผลสำเร็จของงานในแต่ละช่วงอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือใช้ในกรณี
การรายงานผลงาน และการปรับปรงุแผนการดำเนินงาน 

(1.4) วิธีการบริหาร และวิธีการปฏิบัติงาน ให้ระบุรายละเอียดวิธีการศึกษาและ
การได้มาของข้อมูล การเก็บตัวอย่าง ระยะเวลาที่ใช้ ความเหมาะสมและข้อจำกัดของวิธีการศึกษา และหากมี
การประเมินที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ ต้องใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน
หรือได้รับการรบัรองมาตรฐานจากทางราชการ 

(1.5) ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการตามพ้ืนที่
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 

   (2) หลักฐานแสดงผลงาน ประกอบด้วย 

    (2.1) บัญชีแสดงรายการงาน ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    (2.2) บัญชีแสดงรายการงาน ในปัจจุบันที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
    (2.3) สำเนารูปถ่ายหนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง หรือสำเนารูปถ่ายสัญญาของ
ผู้ว่าจ้าง ตามบัญชีแสดงรายงานงานในข้อ (2.1) และ (2.2) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทน
นติิบุคคล 

   (3) หลักฐานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล ประกอบด้วย 

    (3.1)   บัญชีแสดงรายชื่อจำนวนเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานประจำ 
    (3.2) บัญชีแสดงรายชื่อคุณวุฒิ จำนวนเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลทั้งที่ปฏิบัติงาน
ประจำ และปฏิบัติงานชั่วคราว (เฉพาะเจา้หน้าทีท่ี่มาทำงานโครงการนี้) 
    (3.3) ประวัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลทุกคนทุกคนตามที่ระบุในข้อ 
(3.1) โดยเสนอเป็นต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติ (ด้วยหมึกสีน้ำเงิน) และ วัน เดือน ปี อย่างสมบูรณ์ 
และให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้พร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง 
    (3.4) ประเภทของที่ปรกึษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
    (3.5) ข้อเสนอทางด้านการเงินเอกสารแสดงความสถานะทางการเงินของที่ปรึกษา
ย้อนหลังไปเปน็ระยะเวลา 3 ปี เพ่ือตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของที่ปรึกษา 

  7.2.2 ซองที่ 2 ให้บรรจุเอกสารข้อเสนอด้านราคา จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วยต้นฉบับ 1 ชุด 
สำเนา 9 ชุด 

   (1)  ข้อเสนอด้านราคา จะต้องสอดคล้องกับข้อเสนอด้านคุณภาพโดยให้แยกการเสนอราคา
ออกเป็นส่วนตา่ง ๆ ตามที่กำหนดเงื่อนไข เช่น 
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  (2) ราคาในส่วนเหมาจ่าย ประกอบด้วย  
   (2.1) ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก 
   (2.2) ค่าตอบแทนบุคลกรสนับสนุน 
   (2.3) ค่าใช้จ่ายในการดูงานพิจารณาสภาพภูมิประเทศในสนาม 
   (2.4) ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 
   (2.5) ค่าใช้จ่ายมวลชนสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์ 
  (3) ราคาในส่วนที่เบิกคืนได้ ประกอบด้วย 
   (3.1) ค่าจัดทำรายงานและเอกสาร 
   (3.2) ค่าสำรวจสภาพเศรษฐกจิ-สังคม และความเสียหายจากอุทกภัย 
   (3.3) ค่าสำรวจดิน/คุณสมบัติดินเพ่ือการเกษตรและการใช้ที่ดิน 

(3.4) ค่าสำรวจระบบชลประทาน 
(3.5) ค่าเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
(3.6) ค่าสำรวจเวนคืนชดเชยที่ดิน/ทรัพย์สิน 
(3.7) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ 
(3.8) ค่าสำรวจด้านธรณีวิทยาและธรณีเทคนิค 

   (4) บัญชเีอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (2)  

8. การยื่นข้อเสนอ 
 8.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและข้อเสนอราคา ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน หรือ
หลักฐานแสดงตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 8.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ทั้งปวง และราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบ หากมีการขูด ลบ ตก 
เติม แก้ไข จะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และจะต้องเสนอราคาเพียงราคาเดียว ทั้งนี้ 
หากราคาตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นสำคัญ 
 8.3 จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 8.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ภายใน 540 วันนับตั้งแต่วัน
เริ่มปฏิบัติงาน 
 8.5 ก่อนยื่นข้อเสนอ ที่ปรึกษาควรตรวจดูร่างสัญญา รายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารจ้าง
ที่ปรึกษาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
 8.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ โดยปิดผนึกซองข้อเสนอ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เขียนชื่อโครงการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน แล้วนำยื่นเสนอโดยตรงต่อ
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุใน “หนังสือเชิญชวนให้เข้า
ยื่นข้อเสนอ” เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 8.7 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษา
แต่ละราย ว่าเป็นที่ปรึกษามีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอ่ืน ตามข้อ 1.5 (1) หากปรากฏว่าที่ปรึกษาราย
ใดเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อที่ปรึกษาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
นั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
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 หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง
ข้อเสนอด้านคุณภาพหรือเปิดซองข้อเสนอด้านราคาว่ามีที่ปรึกษากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจ้างที่ปรึกษา 
และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ที่ปรึกษา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำ
ดังกล่าว 
 8.8 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะเปิดซองข้อเสนอที่ส่งหลังจากเสร็จสิ้น
กำหนดเวลายื่นซองข้อเสนอ โดยจะดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  (1) จะดำเนินการเปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นเสนอทุกราย ตรวจสอบการ
มีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนใน
กระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษารายใด
เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการฯ เห็นว่าที่ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการฯ ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจาก
การคัดเลือกในครั้งนั้น 
  (2) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม (1) และผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพที่
กำหนดและจัดลำดับ และให้พิจารณาคัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด ในกรณีที่ปรึกษารายที่
คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนด กรมจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้คะแนนมากที่สุดลำดับถัดไป 
 8.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
  (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว 
  (3) ที่ปรึกษาจะต้องยื่นข้อเสนอตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

9. เกณฑ์การพจิารณา 
 9.1 ในการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบประสบการณ์ของที่
ปรึกษา ข้อเสนอด้านคุณภาพ ตลอดจนเงื่อนไขและบริการต่าง ๆ รวมทั้งคุณสมบัติและประสบการณ์ของ
เจ้าหน้าที่ ที่เสนอมาเพ่ือทำโครงการนี้ ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 5 ส่วน ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ 

  (1) ผลงานและประสบการณ์ของทีป่รึกษา   20  คะแนน 
  (2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน   35  คะแนน 
  (3) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน    35  คะแนน 
  (4) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   5  คะแนน 
  (5) ข้อเสนอทางด้านการเงิน      5  คะแนน 
         รวม  100  คะแนน 
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  เมื่อนำคะแนนที่ที่ปรึกษาได้จากข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5) มารวมกัน จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

จึงถือว่าทีป่รึกษาผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเสนอด้านราคาต่อไป 
 9.2 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ทางด้านคุณภาพ ซึ่ง
ได้รับการพิจารณาให้เปิดซองข้อเสนอด้านราคาตามข้อ 9.1 ที่มีคะแนนสูงสุดมาเพ่ือเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่
เหมาะสม ในกรณีท่ีมีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด 
 9.3 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีสิทธิที่จะเจรจา ทั้งข้อเสนอด้านคุณภาพ 
และข้อเสนอราคา สอบถามหรือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้ความร่วมมือด้วยด ี
 9.4 ในกรณีที่ปรากฏว่า ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง 
คณะกรรมการดำเนินงานจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สงวนสิทธิทีจ่ะดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น ให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้   
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินและเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่
เหมาะสม   ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 
  (2) หากดำเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล กรมขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
 9.5 เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว จะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะกำหนดในสัญญาต่อไป 
 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองข้อเสนอด้านคุณภาพ หรือข้อเสนอด้านราคาว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามข้อ (9.2) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ (3) (คุณสมบัติของที่ปรึกษา) กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 สิทธิที่กล่าวมาทั้งหมดในข้อ (9) (เกณฑ์การพิจารณา) เป็นสิทธิโดยชอบของกรม ผู้ยื่นข้อเสนอจะร้องเรียน
หรือนำไปเป็นเหตุกล่าวอ้าง เพ่ือฟ้องร้องค่าเสียหายต่อกรมอย่างหนึ่งอย่างใดในภายหลังไม่ได้ 

10. ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ  
 10.1 ข้อกำหนดทั่วไป 

  10.1.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

    เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาของโครงการต้องพิจารณาให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ และพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้ำ พ้ืนที่รับน้ำ พืน้ที่หัวงาน พื้นที่ท้ายน้ำ พ้ืนที่ชลประทาน และพ้ืนที่อ่ืน ๆ (หากมี) 

  10.1.2 ขอบเขตการศึกษา 

▪  ทำการทบทวนผลการศึกษาเดิมที่เก่ียวข้องในพื้นที่ ทัง้ของกรมชลประทานและหน่วยงานอ่ืน  

▪   ศึกษาสภาพอุปสงค์ทุกด้าน (demand) และอุปทาน (supply) ในปัจจุบัน และคาดการณ์
ในอนาคต อันเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เพ่ือนำไปสู่การวางแผนการ
รบัมือด้วยมาตรการต่างๆที่เหมาะสม 

▪   ประเมินผลโครงการในปัจจุบัน ทั้งเชิงเศรษฐกิจสังคม และเชิงวิศวกรรมด้วยวิธีการที่เป็น
สากล และนำผลการประเมินมากำหนดแนวทางการปรับปรุงโครงการให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
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▪   สำรวจสภาพการใช้งาน/ความเสียหาย/ปัญหาอุปสรรคของระบบชลประทานและอาคาร
สำคัญ 

▪   สำรวจ สอบเทียบ และวิเคราะห์เพ่ือประเมินปริมาณน้ำชลประทานที่ส่งจริง โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมข้อมูลลักษณะทางชลศาสตร์ที่แท้จริงของอาคารควบคุมน้ำทีป่ากคลองส่งน้ำ 
และอาคารหลักๆ กลางคลองส่งน้ำและสำรวจตรวจสอบค่าการสูญเสียในระบบส่งน้ำ  เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบส่งน้ำที่แท้จริง (Actual Conveyance Efficiency) 

▪   วิเคราะห์ตรวจสอบการรั่วซึมในแปลงนา 

▪   กำหนดแนวทางที่ เหมาะสมสำหรับการพัฒนาหรือปรับปรุงขนาดคลองและอาคาร
ชลประทานในระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำของโครงการให้สามารถส่งน้ำและระบายน้ำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

▪   จัดทำแบบจำลองการบริหารจัดการน้ำ/แบบจำลองสมดุลน้ำที่ง่ายต่อการที่กรมจะสามารถ
นำไปใช้งานต่อในขั้นตอนของการวางแผนการบริหารจัดการ   โดยกำหนดให้ครอบคลุมทุก
กรณศีึกษา เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานต่อไป 

▪   วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง และแนวโน้มความรุนแรงในอนาคต รวมทั้ง
ขีดความสามารถในการรับมือในปัจจุบัน 

▪   รวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการในปัจจุบัน ตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น เขื่อนเจ้าพระยา โครงการ
ใกล้เคียงทั้งตอนบน ตอนล่าง ปตร. สถานีสูบน้ำต่าง ๆ การใช้พ้ืนที่เป็นทุ่งชะลอน้ำหลาก  
โดยต้องเสนอรูปแบบการบริหารจัดการโครงสร้างอาคารชลประทานต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รวมถึงมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและแนวทางการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ำ 

▪   ในรายงานความเหมาะสมของโครงการปรับปรุงระบบชลประทาน ให้ศึกษาทางเลือกที่
เหมาะสมในการปรับปรุงระบบชลประทานและลำน้ำธรรมชาติ ให้พิจารณาครอบคลุมถึง
การใช้พื้นที่ชลประทานและการระบายน้ำ การปรับปรุงคลองและอาคารรูปแบบใหม่ ควบคู่
ไปกับความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และการยอมรับจากสังคม 

▪   จัดทำแผนงานและแผนการลงทุนที่เหมาะสม  สำหรับการปรับปรุงโครงการตามผล
การศึกษา  โดยจัดเป็นแผนงานเร่งด่วน  แผนงานระยะสั้น  และแผนงานระยะยาว 

▪   จัดให้มีสื่อสัญจรอย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 

▪   จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และพจนานุกรมข้อมูลของโครงการ เพ่ือให้ใช้งาน
ได้สะดวกและสามารถใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่กรมได้พัฒนาไว้แล้ว 

▪   ศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสังคม พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการศึกษาของ
โครงการในเชิงลึกทั้งในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ พ้ืนที่ชลประทน พ้ืนที่รับประโยชน์   และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

▪   วิเคราะห์ผลประโยชน์ที่สังคมได้รับจากการพิจารณาโครงการ และวิเคราะห์การกระจาย
ผลประโยชน์สู่สังคมโดยมีตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่สมเหตุผล 
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▪   ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยครอบคลุมกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลัก และรองในทุกแนวทาง/แผนการบริหารจัดการน้ำ/แผนการบรรเทา
ปัญหาให้มีความชัดเจน พร้อมจัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสนอ
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินการด้านค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

▪   ศึกษาวิเคราะห์ค่านิยม ทศันคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ 

▪   วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โครงการ โดยครอบคลุมถึงค่าลงทุน/ต้นทุน ผลประโยชน์ทั้งทางตรง
ทางอ้อม พร้อมระบุวิธีการศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละรายการของต้นทุนและผลประโยชน์ 

▪   วิเคราะห์การคืนทนุของโครงการ 

▪   สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นของผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการที่สามารถนำไปชี้แจงหรือให้คำตอบต่อประชาชน องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 

  10.1.3 แนวทางการศึกษา 

    แนวทางการศึกษาโครงการอย่างน้อยให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ของสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน (มิถุนายน 2552) 
ในส่วนของ การศึกษาควรจะต้องครอบคลุมประเดน็และเนื้อหาที่สำคัญ ตามแนวทางดังนี้  

▪ รวบรวมและสำรวจข้อมูลเพ่ิมเติม 

- ข้อมูลสถิติข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา  
- สำรวจทางวิศวกรรม ที่ปรึกษาจะต้องเสนอตามความจำเป็น เช่น การสำรวจรายละเอียดภูมิ

ประเทศบริเวณหัวงาน อาคารประกอบระบบ ชลประทาน ระบบระบายน้ำ และการสำรวจด้านธรณีวิทยา เป็น
ต้น 

- สำรวจพ้ืนที่ความเสียหายจากอุทกภัยหรือภัยแล้ง (ถ้ามี) รวมทั้งรายละเอียดความเสียหาย
ทั้งหมด 

- สำรวจความต้องการน้ำเพ่ือกิจกรรมต่างๆ เช่น เกษตร อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม การ
ประปา ฯลฯ 

- สำรวจการขยายตัวเมือง พ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ พ้ืนที่ท่องเที่ยว และอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำ 
- สำรวจแหล่งวัสดุเพ่ือการก่อสร้าง 
- สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบฯ 

ได้แก่ พ้ืนที่กอ่สร้างโครงการ พ้ืนทีอ่พยพ (ถ้ามี) เป็นต้น 
- สำรวจการถือครองที่ดิน เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งมีรายละเอียดของ

ข้อมูลที่แสดงถึงรายชื่อ ผู้ถือครองที่ดินแต่ละแปลง จำนวนพื้นที่การทำประโยชน์  
- สำรวจศึกษาประเมินผลเพ่ือปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิม (ถ้ามี) 

▪ การกำหนดทางเผื่อเลือกโครงการ 

- กำหนดทางเผื่อเลือกของโครงการได้แก่ รูปแบบของโครงการ ตำแหน่ง ขนาด วิธีการและ
พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกลมกลืนกับธรรมชาติ สังคม
และประหยัดงบประมาณและพลังงาน 
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- ทบทวนและกำหนดจุดพ้ืนที่ เป้าหมายทั้งการบรรเทาอุทกภัยและการชลประทาน โดย
พิจารณาการใช้น้ำทีม่ีอยู่เดิมและการใช้น้ำในอนาคต โดยให้ทำการศึกษาถึงการใช้น้ำของชุมชน 

- ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

▪  การศึกษาด้านวิศวกรรมของโครงการ ประกอบด้วย 

- ศึกษาความเหมาะสมของทางเลือกท่ีได้รับการคัดเลือก ให้สนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- วิเคราะห์ปริมาณน้ำผิวดิน ความต้องการน้ำและการจัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรน้ำ

เพ่ือกิจกรรมต่างๆ และศึกษาผลกระทบการใช้น้ำของโครงการต่อโครงการอ่ืนๆ  
- ศึกษาอุทกวิทยาของน้ำหลาก และอัตราการตกตะกอน 
- ศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของการบริหารจัดการน้ำ 
- ศึกษาถึงสาเหตุปริมาณน้ำท่วมและผลเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมและแนวทางปรับปรุงเบื้องต้น 
- สำรวจ สอบเทียบ และวิเคราะห์เพ่ือประเมินปริมาณน้ำชลประทานที่ส่งจริง โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมข้อมูลลักษณะทางชลศาสตร์ที่แท้จริงของอาคารควบคุมน้ำที่ปากคลองส่งน้ำ และอาคารหลักๆ 
กลางคลองส่งน้ำ  รวมถึงในคลองระบายน้ำด้วย และสำรวจตรวจสอบค่าการสูญเสียในระบบส่งน้ำ  เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบส่งน้ำที่แท้จริง (Actual Conveyance Efficiency) รวมทั้งตรวจสอบรูปหน้า
ตัดคลองและค่าระดับจริงในส่วนสำคัญของระบบส่งน้ำ  และระบบระบายน้ำ 

- ศึกษาปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิมกรณีที่จะสามารถได้รับประโยชน์จากโครงการเพ่ิมเติมขึ้น
จากเดิม เช่น การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เป็นต้น 

- กำหนดเกณฑก์ารออกแบบเบื้องต้นเพ่ือศึกษาความเหมาะสมของอาคารทุกแห่ง 
- ศึกษาทดสอบดา้นธรณีเทคนิค และแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

▪ แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม (มกราคม, 2559) 

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ 
ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  

-  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด 

▪ การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม และวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 

- ศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม(Social and 
Economic Base Data) ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลระดับโครงการ จังหวัดและประเทศในภาพรวม วิเคราะห์
ข้อมูลเจาะลึกในพ้ืนที่รับผลกระทบ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่รับประโยชน์และพ้ืนที่อ่ืนๆ(ถ้ามี) วิเคราะห์ถึง
สถานะของครัวเรือน การใช้แรงงาน การกระจายรายได้ และผลที่สังคมได้รับจากการพัฒนาโครงการ หลักการ
กระจายผลประโยชน์สู่สังคม รวมทั้งผลกระทบต่อความคิดเห็นหรือค่านิยมของประชาชนต่อโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำ วิเคราะห์หลักการกระจายผลประโยชน์สู่สังคมและผลที่สังคมได้รับจากโครงการซึ่งต้องมีตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑท์ี่สมเหตุสมผล 
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- ด้านเศรษฐศาสตร์  วิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์ โดยครอบคลุมถึงค่าลงทุนหรือ
ต้นทุนโครงการและผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม(Direct and Indirect) ทั้งกรณี  Tangible และ 
Intangible  วิเคราะห์ Farm Model การคืนทุน  การเสนออัตราที่เหมาะสมและอ่ืนๆ และความอ่อนไหวกรณี
ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเงินและผลตอบแทนทางสังคมที่สามารถชี้แจงหรือให้คำตอบที่ชัดเจนแก่สังคมได้ 

- ศึกษาเรื่องการชดเชยทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างของทางราชการและเอกชน การสำรวจและ
ประเมินทรัพย์สิน โดยจะต้องให้ได้คำตอบที่ชัดเจน เชื่อถือได้และข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update Data) โดย
จะต้องมีการจัดทำภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายทางดาวเทียม การกำหนดแผนการย้ายราษฎรและการ
ชดเชยทรัพย์สิน ให้พิจารณาทางเลือกต่างๆ อีกทั้งจะต้องมีเกณฑ์กำหนดอย่างมีเหตุผล ความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติประเมินคุณค่าทางสังคมให้เป็นที่พอใจของราษฎร 

- การศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ วัฒนธรรม และลักษณะสำคัญอ่ืนๆ เพ่ือ
ประกอบการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงโครงการ 

- สอบถามความคิดเห็นต่อราษฎรที่ถูกผลกระทบโดยตรง  

- การประเมินราคาค่าใช้จ่าย ค่าชดเชยทรัพยส์ิน 

▪ การประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของประชาชน 

- แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กันยายน, 2561) 

- คู่มือการมีส่ วนร่วมของประชาชน  โดยกองส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของประชาชน  
กรมชลประทาน (2552) 

-   ระเบียบอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

-   ให้จัดทำแผนงานของการดำเนินการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กลุ่มอนุรักษ์ และหน่วยงานราชการในการศึกษาพัฒนาโครงการตัง้แต่เริ่มต้น รวมถึงเทคนิคและสื่อที่ใช้
ดำเนินการ อาทิ ประชุม การผลิตสื่อต่าง ๆ เอกสาร วีดีทัศน์ จดหมายข่าว รวมทั้ง ข่าว บทความ สารคดี เพ่ือ
เผยแพร่ทางสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์) เป็นต้น โดยดำเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส สอดคล้องกับ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พุทธศักราช 2548 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย รวมทั้งมุ่งให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและมั่นใจให้กับประชาชนในเรื่องประโยชน์ของโครงการ และสุดท้ายให้มีการประเมินผล ความ
คิดเห็นของประชาชนทุกครั้งที่มีกิจกรรม เพ่ือให้แผนงานต่าง ๆ ของโครงการสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพ
สังคมชุมชน   

 10.2 ขอบเขตดำเนินงาน 

  10.2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

    2.1   เพ่ือให้ได้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
โคกกะเทียมและเริงราง ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบลำน้ำของโครงการข้างเคียงและลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความ สมดุลระหว่างการใช้น้ำ การระบายน้ำ และการรักษาคุณภาพน้ำ 

    2.2    หาแนวทางและนำไปสู่การพัฒนา และการปรับปรุงระบบชลประทาน ระบบ
ระบายน้ำ รวมถึงระบบลำน้ำที่มีอยู่เดิม รวมถึงภาพรวมของโครงการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะ
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เทียมและเริงราง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ำ แก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
การใช้ที่ดิน การเพาะปลูก กจิกรรมการใช้น้ำในปัจจุบัน โดยคำนึงถงึผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

  10.2.2 ที่ตั้งและลักษณะโครงการ  

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมรับน้ำจากเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิต์ และแม่น้ำเจ้าพระยา 
โดยมีเขื่อนเจ้าพระยาทำหน้าที่ อัดทดน้ำเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำสายใหญ่ของสำนักงาน
ชลประทานที่ 10  มีความยาว 132กมปากคลองอยู่ที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ส่วนปลายคลองเชื่อมกับ
แม่น้ำป่าสักที่บริเวณหน้าเขื่อนพระราม 6  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คลองสายดังกล่าว
สามารถรับน้ำได้สูงสุด 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และส่งน้ำให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูกในเขตโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษามโนรมย์ , ช่องแค ,โคกกะเทียม , และเริงราง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ  885,000ไร่   แล้วยังส่งน้ำอีก
ส่วนหนึ่งผ่านประตูระบายน้ำเริงรางลงสู่แม่น้ำป่าสักเพ่ือช่วยเหลือโครงการตอนล่างอีกด้วยการส่งน้ำให้แก่
พ้ืนที่ในเขตโครงการฯโคกกะเทียม อาศัยประตูระบายน้ำโคกกะเทียมและประตูระบายน้ำเริงราง ทำหน้าที่ 
ทดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายต่างๆตั้งแต่คลองซอย 18 ขวา ถึงคลองซอย 22 ขวา (แสดงดังรูปที่ 3-1) 

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (แสดงดังรูปที่ 3-2) เป็นโครงการลำดับที่ 4 ในคลองส่งน้ำสาย
ใหญ ่ชัยนาท-ป่าสัก หัวงานโครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาณาเขต
ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน 
และตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีและโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาโคกกระเทยีม 

ทิศใต้  ติดต่อกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานคร
หลวง โดยมีแม่น้ำป่าสักเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลพุกร่าง ตำบลบางบัว,ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ ตำบลเริงราง 
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพียว 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตำบลบ้านหมอ ,ตำบลสำพะเนียง 
อำเภอบ้านแพรก ตำบลโรงช้าง,ตำบลหนองมน,ตำบลบางกุ่ม,ตำบลกระทุ่ม,ตำบลหัว
ไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคก
กระเทียม,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 
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                      รูปที่ 3 - 1 ขอบเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม 
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รปูที่ 3 - 2 ขอบเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 
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10.3 บุคลากรหลักทีต่้องการ 
บุคลากรหลักในการศึกษาโครงการจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ผู้จดัการโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านวางโครงการ 

คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา
ทรัพยากรน้ำ/สาขาที่เก่ียวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก และสามารถ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดระยะเวลาของการศึกษา 

ทำหน้าที่ :  ควบคุมกำหนดแนวทางและวิธีการศึกษา ให้ได้คุณภาพงานและแผนงานตามเอกสาร
ประกอบการจ้าง (Terms of Reference; TOR) และวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา 
คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา

อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา/สาขาที่เกีย่วข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก  
ทำหน้าที ่: ศึกษา/วิเคราะห์ ทางด้านอุตุวิทยา อุทกวิทยา และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (climate 

change) รวมถึงประเมินสภาพอุตุวิทยาและอุทกวิทยา หลังจากมีการพัฒนาโครงการ 

3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินโครงการ 
คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา

ชลประทาน/สาขาท่ีเกีย่วขอ้ง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก  
ทำหน้าที่ : วิเคราะห์ประเมินผลโครงการในภาพรวม ทั้งเชิงเศรษฐกิจสังคม และเชิงวิศวกรรม และ

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงการ 
4) ผู้เชี่ยวชาญด้านชลประทาน 
คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา

ชลประทาน/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก  
ทำหน้าที่ : วิเคราะห์หาความต้องการใช้น้ำของพืช ค่าความต้องการใช้น้ำชลประทาน ศึกษา 

ประสิทธิภาพระบบชลประทาน รวมถึงให้แนวทางการออกแบบอาคารและระบบชลประทาน สามารถ
วิเคราะห์ ความมั่นคงเพ่ือการส่งน้ำและระบายน้ำที่ทันสมัย   

5) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรพัยากรนำ้ 

 คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา
ทรัพยากรน้ำ/สาขาที่เก่ียวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก 

 ทำหน้าที่  :  ศึกษา วิเคราะห์ ด้านการจัดการลุ่มน้ำ การจัดการทรัพยากรน้ำ ศักยภาพในการพัฒนา
แหล่งน้ำ ร่วมประเมิน สอบเทียบ และวิเคราะห์สภาพทางชลศาสตร์ของอาคารชลประทานดำเนินการด้าน
แบบจำลองคณิตศาสตร์ 

6) ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบอาคารชลศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา

ชลประทาน/สาขาโยธา/สาขาที่ เกี่ยวข้อง) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร ปี พ.ศ.2542 ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร (สย.) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรใน
ขัน้ตอนเสนอบุคลากรหลัก  

ทำหน้าที่ : ออกแบบอาคารและระบบชลประทาน ในระดับวางโครงการ ให้ได้ตามมาตรฐานของกรม 
พร้อมทั้งลงนามในแบบและการคำนวณ 
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7) ผู้เชี่ยวชาญด้านประมาณราคา 

 คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา
โยธา/สาขาทีเ่กี่ยวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก 

ทำหน้าที่ : ตรวจสอบและประมาณราคา คำนวณราคาค่าก่อสร้างโครงการ และแผนการก่อสร้าง 
โครงการ  

8) ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา/ปฐพีกลศาสตร์/แผ่นดินไหว 

 คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา
ธรณีวิทยา/สาขาที่เก่ียวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก 

 ทำหน้าที่  : ศึกษา/สำรวจ/ วิเคราะห์/ประเมิน ผลกระทบด้านความมั่นคงของฐานราก ตรวจสอบ 
ข้อมูลด้านการทรุดตัว การประมาณราคาค่าปรับปรุงฐานรากสำหรับโครงการ รวมทั้งคุณสมบัติของวัสดุ
สำหรับ ใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการ 

9) ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกธรณี 
คุณสมบัติเฉพาะ : มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา 

ธรณีวิทยา/สาขาที่เก่ียวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก  
ทำหน้าที่ : ศึกษา/สำรวจ/ วิเคราะห์/ประเมิน การพัฒนาน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ ทั้งเชิง ปริมาณ 

คุณภาพ ความลึก แนวโน้มการเกิด water logging จากการพัฒนาโครงการ โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง แปลผลความหมายจากข้อมูลหลุมเจาะบ่อบาดาล และสำรวจเพิ่มเติมในสนาม 

10) ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจภูมิประเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา

สำรวจ/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก  
ทำหน้าที่ : วางแผน กำหนดวิธีการสำรวจ และจัดทำแผนที่สำรวจภูมิประเทศให้ได้ตามความ

เหมาะสม ของโครงการและเป็นไปตามมาตรฐานของกรม 
11) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกจิ สังคม และองค์กร 
คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา

เศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก 
ทำหน้าที่ : ศึกษา/สำรวจ/วิเคราะห์/ประเมิน ด้านเศรษฐกิจ รูปแบบสังคมของเกษตรกรในพ้ืนที่

โครงการฯ 
12) ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กรและกลุ่มผู้ใช้น้ำ 

คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา
สังคมศาสตร์/สาขาทีเ่กี่ยวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขัน้ตอนเสนอบุคลากรหลัก  

ทำหน้าที ่: ศึกษา/สำรวจ/วิเคราะห์/ประเมิน/เสนอแนะ การส่งเสริมองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการฯ 

13) ผู้เชี่ยวชาญด้านชดเชยทรัพย์สิน 

คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา
เศรษฐศาสตร์/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก 

ทำหน้าที่ : ตรวจสอบ ค่าชดเชย ทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ สำหรับราษฎร
ที่ได้รับผลกระทบ 
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14) ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร 

 คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา
เกษตร/สาขาท่ีเกีย่วข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก  

ทำหน้าที่  :  ศึกษา/สำรวจ/วิเคราะห์/ประเมิน การเกษตรในพ้ืนที่โครงการทั้งก่อนและหลังมีโครงการ 
เสนอแนะการปรับปรุงการเกษตรที่เหมาะสมเมือ่มีการพัฒนาโครงการ 

15) ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา
เกษตร/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก  

ทำหน้าที่ : ศึกษา/สำรวจ/วิเคราะห์ แยกประเภทชนิดของชุดดิน ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน 
ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและความเหมาะสมของดิน เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในพ้ืนที่โครงการฯ 

16) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา

เศรษฐศาสตร์/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบตัรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก  
ทำหน้าที ่: ศึกษา/วิเคราะห์/ประเมิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ตามหลักวิชาการท่ีเป็นมาตรฐานสากล  
17) ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม 
คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา

สังคมศาสตร์/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก  
ทำหน้าที่ : จัดทำแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 

โครงการต่อราษฎรในพ้ืนที่โครงการ จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
รวมทั้ง การประเมินผลกิจกรรมที่จัด โดยต้องเสนอทมีงานด้านมวลชนสัมพันธ์ที่มีความรู้ และประสบการณ์  

18) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา
สิ่งแวดล้อม/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก  

ทำหน้าที่  : ศึกษา/ประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมของทั้งโครงการ พร้อมทั้งเสนอ 
มาตรการการลดผลกระทบ แก้ไข ติดตาม เนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ 

19) ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ 

คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (สาขา
สิ่งแวดล้อม/สาขาทีเ่กี่ยวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอนเสนอบุคลากรหลัก  

ทำหน้าที่  :  ศึกษา/สำรวจ/วิเคราะห์/ประเมิน คุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน ในพ้ืนที่โครงการฯและ 
พ้ืนที ่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการฯ  

20) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องมีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 15 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำ

กว่าปริญญาโท (สาขาสารสนเทศภูมิศาสตร์ /สาขาที่เกี่ยวข้อง) โดยต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรในขั้นตอน 
เสนอบุคลากรหลัก  

ทำหน้าที่  :  จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับโครงการให้กรม และสามารถนำมา 
เผยแพร่ทาง Website ได ้
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 ที่ปรึกษาอาจเสนอบุคลากรหลัก นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องคำนึงถึง 
เหตุผลความจำเป็น และต้องทำความเข้าใจต่อขอบเขตของงาน กำหนดบทบาทหน้าทีข่องบุคลากรหลักที่เสนอ 
ให้ชัดเจน บุคลากรหลักที่เสนอแต่ละตำแหน่งต้องเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดตามที่ระบุและ  มี
ประสบการณ์ตรงที่เคยปฏิบัติงาน ซึ่งควรมีประสบการณ์การทำงานตรงไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป หรือมี 
ประสบการณ์รวม 15 ปี ขึ้นไปควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี นอกจากนี้แล้วบุคลากรหลัก
จะต้อง แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ออกโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และรับรอง
สำเนาถูกต้อง ลงนามกำกับในใบประวัติการทำงานของตน  และรับรองการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
การศึกษาด้วยปากกา หมึกสีน้ำเงินเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่พิจารณา โดยต้องชี้แจงผลการศึกษา และตอบข้อ
ซักถามด้วยตนเองในวาระ การรายงานผลการศึกษาต่อกรม 
 นอกจากบุคลากรหลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว ที่ปรึกษาสามารถเสนอบุคลากรสนับสนุนสำหรับช่วย 
ดำเนินงานตามความเหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น  

 10.4 การจัดหาเอกสารข้อมูลและการสนับสนุนโดยกรมชลประทาน 

  เพ่ือช่วยให้การสำรวจและศึกษาของที่ปรึกษา ได้ดำเนินการด้วยความต่อเนื่องและสำเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของกรมชลประทาน จึงจะให้การจัดหาสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 หรือ 1:250,000 ของกรมแผนที่ทหาร 
  2) แบบรายละเอียด (ถ้ามี) 
  3) ผลสำรวจด้านต่าง ๆ ของกรมชลประทาน (ที่ม)ี  
  4) รายงานการศึกษาต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการศึกษาของกรมชลประทาน 
  5) อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
  ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ที่ปรึกษาจะต้องควบคุมการใช้และเก็บรักษาตามกฎระเบียบของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด และจะต้องส่งคืนกรมชลประทานก่อนถึงวันสิ้นสุดสัญญาหรือตามที่กรมชลประทาน
เห็นสมควร ให้ส่งคืน  

 10.5 งานสำรวจเพิม่เติม 

  งานสำรวจด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาที่ดำเนินการสำรวจไว้แล้ว หากไม่เป็นปัจจุบันเพียงพอและ  
ทีป่รึกษาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำการสำรวจเพ่ิมเติมใหท้ี่ปรึกษาเสนอไว้ในข้อเสนอด้านคุณ ภาพของ โครงการ 
รวมถึงแนวทางและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการด้วย โดยเสนอขอได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องมี รายละเอียด
เหตุผลที่ เพียงพอที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ เพ่ือประกอบการศึกษาโครงการให้ชัดเจน และครบถ้วน ตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เห็นสมควร  

  หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องสำรวจเพ่ิมเติม
นอกเหนือจาก ที่ เสนอไว้ในข้อเสนอด้านคุณภาพของโครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาแล้ว 
เป็นหน้าที่ของที ่ปรึกษาต้องทำการสำรวจให้ครบถ้วน โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ให้เป็นความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 

 10.6 ระยะเวลาของการศึกษาและการรายงานผลการศึกษา 
  กรมชลประทานได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 540 วัน นับตั้งแต่วันเริ่ม
ปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และ
จะต้องเป็น แผนปฏิบัติงานที่นำไปดำเนินการเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเสนอ
แผนปฏิบัติงาน จะต้องระบุหัวข้องานหลักอย่างชัดเจน และแสดงหัวข้องานย่อยโดยให้มีรายละเอียดที่เพียงพอ
สำหรับการกำหนด ปริมาณงานและผลผลิตของงาน  อีกทั้งต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการประเมิน
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กำหนดงวดเงินงวด ต่าง ๆ และให้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อการพิจารณาในการบริหารสัญญาและตรวจรับ
งานของคณะ กรรมการฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ด้วย  

  ภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำเอกสารสัญญาและส่งรายงานผล
การศึกษา เป็นระยะ ๆ ตามกำหนดเวลา 

10.7 การส่งรายงานผลการศึกษา 
  ที่ปรึกษาจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอผลงานในรูปแบบของรายงานต่างๆ และ 
Digital form (ถ้ามี) ซึ่งต้องจัดทำเป็นภาษาไทยเสนอกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างที่ปรึกษา ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา 
ต้ังแต่วันที่ทีป่รึกษานำรายงานฯ มาส่งมอบให้ พร้อมจัดทำใบตรวจรับเป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้ที่
ปรึกษา 1 ฉบับ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 1 ฉบับ เพ่ือประกอบการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบที่กำหนด และรายงานให้กรมรับทราบต่อไป การรายงานผลการปฏิบัติงานจะเสนอรายงานเป็นระยะๆ 
ตามแผนปฏิบัติงานที่แจ้งไว้ตามกำหนดระยะเวลานับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานตามท่ีระบุไว้ ดังนี้ 
  (1) รายงานการเริ่มงาน (Inception Report) จะต้องนำเสนอกรอบแนวทาง หลักการการ
ดำเนินงาน วิธีการ แผนงานรวม แผนงานและแนวทางการศึกษาแต่ละด้าน บุคลากรหลักที่รับผิดชอบในแต่ละ
แผนงานของโครงการ ความสัมพันธ์ของแผนงานแต่ละด้าน พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโดย
ละเอียด จำนวน 20 ชุด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 
  (2) รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่  1 (Progress Report) เพ่ือแสดงความก้าวหน้าของ
แผนการปฏิบัติงาน ประเด็นการศึกษาแต่ละด้าน ปัญหาอุปสรรค และความเห็นในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ฯลฯ ของการดำเนินงาน และสรุปความก้าวหน้าของกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญแต่ละราย จำนวน 20 ชุด ภายใน 
90 วัน นับตัง้แต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 
  (3) รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report) จำนวน 20 ชุด ภายใน 150 วัน 
นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 
  (4) รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จะต้องแสดงถึงผลการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา
โครงการที่เหมาะสม จำนวน 20 ชุด ภายใน 240 วัน นับตั้งแตว่ันเริ่มปฏิบัติงาน  
  (5) รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 (Progress Report) จำนวน 20 ชุด ภายใน 330 วัน 
นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 
  (6) รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 4 (Progress Report) จำนวน 20 ชุด ภายใน 390 วัน 
นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 

(7) ร่างรายงานฉบับสุดท้ายการบริหารจัดการน้ำ ภายใน 480 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 

- รา่งรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 20 ชุด 
- ร่างรายงานหลัก จำนวน 20 ชุด 
- ร่างรายงานภาคผนวก จำนวน 20 ชุด 

(8) ร่างรายงานฉบับสุดท้ายการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลโครงการ ภายใน 480 
วัน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

- ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 20 ชุด 
- ร่างรายงานหลัก จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 20 ชุด 
- ร่างรายงานภาคผนวก จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 20 ชุด 
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(9) รายงานฉบับสุดท้ายการบริหารจัดการน้ำ ภายใน 540 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 

- รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 40 ชุด 
- รายงานหลัก จำนวน 40 ชุด 
- รายงานภาคผนวก จำนวน 40 ชุด 

(10) รายงานฉบับสุดท้ายการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลโครงการ ภายใน 540 วัน 
นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

- รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 40 ชุด 
- รายงานหลัก จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 40 ชุด 
- รายงานภาคผนวก จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 40 ชุด 

  (11) คู่มือการใช้งานแบบจำลองคณิตศาสตร์ จำนวน 40 ชุด ภายใน 540 วัน นับตั้งแต่วันเริ่ม
ปฏิบัติงาน 
  (12) คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จำนวน 40 ชุด ภายใน 540 วัน 
นบัตั้งแตว่ันเริ่มปฏิบัติงาน 
  (13) รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน เพ่ือสรุปผลของการดำเนินงานประจำเดือน โดย
จัดทำสรุปอย่างสั้นไดใ้จความ จำนวนครั้งละ 20 ชุด ส่งทุก 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 
  (14) รายงานปิดโครงการ จำนวน 20 ชุด ส่งภายใน 540 วัน นับต้ังแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 

 10.8 เอกสารส่งมอบอ่ืนๆ  

  (1) ข้อมู ลปฐมภูมิ  ทุ ติ ยภู มิต่ างๆ  ที่ ใช้ ในการศึกษาในรูปแบบ Digital Form และ
เอกสารรายงานฉบับสุดท้ายต่างๆ บันทึกใน SSD External ขนาดความจุ Capacity ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 
10 ชุด ส่งภายใน 540 วันนับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 
  (2) ข้อมูลนำเข้าแบบจำลองคณิตศาสตร์และฐานข้อมูล GIS และแบบเบื้องต้นบันทึกหรือ
ติดตั้งในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 6 ชุด ส่งภายใน 540 วัน นับตั้งแต่วันเริ่ม
ปฏิบัติงาน หรือตามระยะเวลาการผลิตงาน 
  (3) เอกสารรายงานฉบับสุดท้ายทุกเล่มในรูปแบบ e-book ติดตั้งมาพร้อมคอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต จำนวน 6 ชุด ส่งภายใน 540 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน หรอืตามระยะเวลาการผลิตงาน 
  (4) เอกสารรายงานฉบับสุดท้ายบันทึกใน USB Flash Drive (1 ชุด ใส่ข้อมูลเล่ม ข้อ 9 และ 
10)  จำนวน 40 ชุด ความจุ 64 GB ส่งภายใน 540 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 

  ในการส่งรายงานตามระยะเวลาการศึกษาโครงการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษา พิจารณาตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา ดังตารางการส่งมอบงาน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรายละเอียดของงานนั้นๆ มาให้คำปรึกษา โดยที่
ปรึกษาต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการศึกษาของรายงานต่างๆ ให้ผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ตามกำหนดเวลา สำหรับรายงานที่สำคัญให้นำเสนอใน
รูปแบบที่ประณีต และไดม้าตรฐาน 

 10.9 การส่งมอบงาน 
  ที่ปรึกษาต้องจัดทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามที่กรมชลประทานเป็นผู้กำหนดให้เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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1 รายงานการเร่ิมงาน (20 ชุด)
2 รายงานความก้าวหน้า ฉบับท่ี 1 (20 ชุด)
3 รายงานความก้าวหน้า ฉบับท่ี 2  (20 ชุด)
4 รายงานฉบับกลาง (20 ชุด)
5 รายงานความก้าวหน้า ฉบับท่ี 3 (20 ชุด)
6 รายงานความก้าวหน้า ฉบับท่ี 4 (20 ชุด)
7 ร่างรายงานฉบับสุดท้ายการบริหารจัดการน ้า (20 ชุด)

8
ร่างรายงานฉบับสุดท้ายการศึกษาความเหมาะสมและ
ประเมินผลโครงการ (2 โครงการๆละ 20 ชุด)

9 รายงานฉบับสุดท้ายการบริหารจัดการน ้า (40 ชุด)

10
รายงานฉบับสุดท้ายการศึกษาความเหมาะสมและ
ประเมินผลโครงการ (2 โครงการๆละ 40 ชุด)

11 คู่มือการใช้งานแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ (40 ชุด)
12 คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (40 ชุด)

13
รายงานความก้าวหน้าประจ้าเดือน 
(จ้านวน 17 เดือนๆละ 20 ชุด)

14 รายงานปิดโครงการ (20 ชุด)

15

ข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิต่าง ๆ ท่ีใช้ในการศึกษาในรูปแบบ 
Digital Form และเอกสารรายงานฉบับสุดท้ายต่างๆ บันทึก
ใน SSD External ขนาดความจุ Capacity ไม่น้อยกว่า 2 
TB (10 ชุด)

16
ข้อมูลน้าเข้าแบบจ้าลองคณิตศาสตร์และฐานข้อมูล GIS 
และแบบเและแบบเบื องต้นบันทึกหรือติดตั งในคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (6 ชุด)

17
เอกสารรายงานฉบับสุดท้ายทุกเล่มในรูปแบบ e-book 
ติดตั งมาพร้อมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (6 ชุด)

18
 เอกสารรายงานฉบับสุดท้ายบันทึกใน USB Flash Drive 
(40 ชุด)

ท่ี รายงาน
ระยะเวลาการศึกษา (วัน)

 
 10.10 การตรวจรับงาน 
  ภายหลังที่ได้รบัใบส่งมอบงานจากที่ปรึกษาแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา จะ
กำหนดวันเชิญให้ผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏในบุคลากรหลักของที่ปรึกษา นำเสนอผลการศึกษา โดยอธิบายรายละเอียด
ต่าง ๆ ในผลงานที่ส่งมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ได้ทราบและพิจารณาให้ความเห็นทางเทคนิคหรือทาง
วิทยาศาสตร์ประกอบการตรวจรับงาน และมีสิทธิซักถามเพ่ือให้ที่ปรึกษาได้ชี้แจงตามหลักวิชาการ และรบัผิดชอบ
ในรายละเอียดทั้งหมด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญและ
ที่ปรึกษา โดยพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาและคุณภาพของผลงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกในคราวต่อไป 

 10.11 การจ่ายเงิน 
  ผู้ว่าจ้าง จะชำระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ที่ปรึกษา โดยจะจ่ายเป็นงวด ๆ ในส่วนเหมาจ่าย และจ่ายตาม
จริงในส่วนที่เบิกคืนได้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายเงนิตามหลักฐาน
ใบตรวจรับ และตามปริมาณงานที่ที่ปรึกษาส่งมอบ ซ่ึงรายละเอียดจะระบุไว้ในสัญญาในภายหลัง 

  อนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะให้เบิกจ่ายเงนิค่าจ้างหรืออ่ืนใดให้ที่ปรึกษาเท่าที่งบประมาณในแต่ละปีเท่านั้น และ
ทีป่รึกษาให้เปน็เหตุในการเรียกร้องความเสียหายต่อผู้ว่าจ้างมิได้ 
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 10.12 การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

  ผู้ว่าจ้ างจะจ่ายล่วงหน้าให้แก่ที่ ปรึกษาเมื่อที่ปรึกษาร้องขอเท่านั้น ซึ่ งที่ปรึกษาสามารถ          
ขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา โดยต้องทำการร้องขอตามแบบ
หนังสือค้ำประกันของผู้ว่าจ้าง และที่ปรึกษา (ยกเว้นหน่วยงานราชการ) จะต้องจัดให้ธนาคารหนึ่งหรือ        
หลายธนาคารเป็นผู้ค้ำประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่
ที่ปรึกษา เมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วน ที่ปรึกษาจะ
ขอเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานเป็นต้น และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรม
ชลประทานดังนี้   

  1. ที่ปรึกษาจะขอรับเงินล่วงหน้าตามวรรคแรกได้ภายใน 15 วัน  นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน       
เป็นต้นไป เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ปรึกษา (ยกเว้นหน่วยงานราชการ) ได้วางหลักประกันการ
รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) ของผู้ว่าจ้าง
เต็ม   ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างยึดถือไว้ก่อน ที่ปรึกษาจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าตามแบบทีผู่้ว่าจ้างกำหนดให ้

  2. ที่ปรึกษาจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หาก
ที่ปรึกษาใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้างอาจเรียก 
เงินคา่จ้างล่วงหน้าคืนจากที่ปรึกษา หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงนิค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที   

  3. เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ที่ปรึกษาต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ 2 ภายในกำทนด 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากที่ปรึกษาไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากที่ปรึกษา หรือบังคับแก่หลักประกัน
การรับเงินค่าจ้างล่วงได้ทันที 

  4. ในการจ่ายเงินค่าจ่ายให้แก่ท่ีปรึกษา ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้จำนวนร้อยละ 15 ของเงินค่าจ้าง
ที่ที่ปรึกษาจะได้รับในแต่ละงวด ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้ดังกล่าวจะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ที่
ปรึกษาได้รบัไปแล้ว 

  5. ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ที่ปรึกษาจะ
ได้รับหลังจากหักชดเชยใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน      
7 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา 
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงนิค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงนิล่วงหน้า 

  6. ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจะต้องมีตัวเลขไทย หรือตัวเลขอารบิก และอักษรไทย ถ้าทำเป็น
ภาษาต่างประเทศต้องมีภาษาไทยกำกับ และให้ปรากฏข้อความดังต่อไปนี้ 

   (1) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ 

   (2) ชื่อหรือยี่หอ้และที่อยู่ของผู้ออกใบรับ 

   (3) ชื่อและที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง 

   (4) เลขลำดับและเล่มของใบรับ 

   (5) วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ 

   (6) จำนวนเงินที่รับ 

   (7) ชนิด ชื่องาน/โครงการของค่าจ้างล่วงหน้า 

   (8) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจของผู้ออกใบรับ 

   (9) ผู้ขอรับเงิน 
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 10.13 ค่าปรับ 

  ค่าปรับตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาจะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน 

 10.14 การจ้างช่วง 

  ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การ
จ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่
บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และที่ปรึกษา
จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับ
ช่วงงานนั้นทุกประการ 

  กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องชำระค่าปรับ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้าง
ในการบอกเลิกสัญญา 

11. เงื่อนไขประกอบ 
 11.1 เพ่ือให้การจัดทำและพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพตามที่กําหนดไวในขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) เป็นไปอย่างกระชับและเข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็วต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และฝ่ายที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ จึงขอกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำ
เอกสารหลักฐานของบริษัทและข้อเสนอด้านคุณภาพ ดังนี้ 

  1) เอกสารหลักฐานของที่ปรึกษา แยกไวนอกซองขอเสนอดานคุณภาพและซองขอเสนอด้าน
ราคา เป็นการแสดงข้อมูลประกอบของที่ปรึกษาตามแบบฟอรมตารางแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา ประกอบด้วย  

   - สรุปรายละเอียดข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษา เป็นการแสดงจำนวนบุคลากรที่ทำงาน
ประจำเต็มเวลาทั้งหมดที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จำนวนบุคลากรหลักท่ีมีอยู่ที่ทำงานประจำเต็มเวลาใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทีมี่ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และหลักฐานแสดงผลงาน เป็นการแสดงบัญชีแสดงรายการ
งาน ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบัญชีแสดงรายการงาน ในปัจจุบันที่ยังไม่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการกับ
กรมชลประทาน (ย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา) โดยต้องแนบสำเนารูปถ่ายหนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง หรือ 
สำเนารูปถ่ายสัญญาของผู้ว่าจ้าง ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล บัญชีแสดง
รายชื่อ คุณวุฒิ จำนวนเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลทั้งที่ปฏิบัติงานประจำในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ชั่วคราว (เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานโครงการนี้) ประวัติการทำงานรวมถึงการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของนิติ
บุคคลทุกคนตามที่เสนอ โดยเสนอเป็นต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติ (ด้วยหมึกสีน้ำเงิน) และวัน 
เดือน ปี อย่างสมบูรณ์ และให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

   - บัญชีรายชื่อบุคลากรที่ทำงานเต็มเวลาและบุคลากรหลักที่ทำงานเต็มเวลาใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยต้องแนบเอกสารรายละเอียดเงินเดือน (Slip เงินเดือน) 
หรือเอกสารทีอ่อกโดยราชการแสดงการรับเงินย้อนหลัง 3 เดือนของบุคลากร เพ่ือยืนยันการเป็นบุคลากรที่ทำงาน
เต็มเวลาจริง  

   - บัญชีผลงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วย้อนหลัง 5 ปี แยกเป็นรายสัญญา 
อธิบายโดยสรุปลักษณะ ขอบเขต และประเภทโครงการตามผลงานที่ได้ดำเนินการ อาทิ การศึกษาแผนหลัก ความ
เหมาะสม การประเมิน/วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำหรือการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน เป็นต้น  
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   - บัญชีผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (งานศึกษา/ออกแบบ ทุกประเภท) โดยต้องแนบ
สำเนาตารางแสดงรายชื่อบุคลากรหลักทั้งสัญญา ตำแหน่งที่รับผิดชอบ จำนวน คน-เดือน ในแต่ละสัญญา โดย
หมายเหตุว่าบุคคลใดอยู่ในบริษัท 

   - ข้อมูลงบการเงินและรายได้ของบริษัทที่ปรึกษา (ย้อนหลัง 3 ปี ) เป็นการแสดง
เอกสารงบการเงินย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา โดยต้องแนบเอกสารประกอบงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตสอบบัญชีที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หากไม่มีเอกสาร
แนบ กรมขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาให้คะแนนในส่วนนี้ และ/หรือแนบเอกสารแสดงรายได้ที่ได้รับจากให้บริการใน
การเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐเฉลี่ยต่อปีในรอบปีทางบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล  

   - ข้อมูลที่ปรึกษา เป็นการนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ของที่ปรึกษา/ทั้งตารางแสดง 
ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา เครื่องมืออุปกรณ์และ SOFTWARE และศักยภาพอ่ืน ๆ ของที่ปรึกษา ฯลฯ 

  2) ข้อเสนอด้านคุณภาพ ประกอบด้วยเอกสาร 2 เล่ม คือ เล่มเนื้อหาด้านคุณภาพ และเล่ม
เนื้อหาประกอบ 

   (1) เล่มเนื้อหาด้านคุณภาพ (ความหนาไม่เกิน 200 หน้า) เป็นการแสดงข้อมูล ความเป็นมา 
ลักษณะทั่วไป สภาพปัญหา ความคิด การวิเคราะห์ ขั้นตอนการศึกษาด้านต่าง ๆ แผนการทำงานและแผนการจัด
กำลังบุคลากร โดยอธิบายให้ชัดเจน เข้าใจง่าย สมบูรณ์ในเนื้อหา ถูกหลักทางวิชาการและมาตรฐานของกรม 
กระชับและสัมพันธ์กับแผนและระยะเวลา พร้อมจัดค่าใช้จ่ายให้สอดรับกับการดำเนินงาน ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ 

    บทที่ 1 บทนำ แสดงความเข้าใจสอดคล้องต่อ TOR 

    บทที่ 2 ความเข้าใจโครงการ ทั้งต่อวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ปรากฏใน TOR 
แสดงลักษณะพ้ืนที่ สภาพปัญหาและข้อเท็จจริงทุกด้าน พร้อมเสนอแนวคดิและการวิเคราะห์ที่ชัดเจน 
  บทที่ 3 แนวทางการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน 
เป็นการศึกษา รวบรวม สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ครอบคลุมพ้ืนที่
โครงการ รวมถึงพ้ืนที่ข้างเคียง ที่มีผลต่อการบริหารจัดการน้ำของโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรน้ำ
ให้กับภาคการเกษตรและชลประทาน การชี้ให้เห็นข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ วิเคราะห์และเสนอแนวคิดที่
เหมาะสม ดีทีสุ่ดและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
  บทที่ 4 แนวทางการศึกษาความเหมาะสม เป็นการแสดงข้อมูลและปัญหาต่างๆ 
วเิคราะห์และเสนอแนวคิดที่เหมาะสม ถูกหลักทางวิชาการและมาตรฐานของกรม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
พร้อมข้อเสนออ่ืนที่เป็นประโยชน์ 
  บทที่ 5 แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการแสดงข้อมูลและเสนอ
แนวทางการศึกษา ขั้นตอนในการศึกษา การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์
ข้อมูล รวมทั้งแนวทางการประเมินผลกระทบ และการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มกราคม 2559) พรอ้มข้อเสนออ่ืนที่เป็นประโยชน์ 
  บทที่ 6 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป็นการนำเสนอแนวทาง ขั้นตอน แผนงาน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และต้องเสนอทีมงานพร้อม
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แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรง โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด และแนวทางที่กรมใช้ปฏิบัติพร้อมข้อเสนออ่ืนที่เป็นประโยชน์ 
  บทที่ 7 แผนการทำงานและการจัดกำลังบุคลากร เป็นการนำเสนอรูปแบบการ
จัดองค์กรปริมาณงาน ลำดับการทำงาน ความเหมาะสมของบุคลากร และสอดสัมพันธ์กัน โดยมีรายละเอียด
และความชัดเจน เหมาะสมกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่มี  
  บทท่ี 8 ข้อเสนออ่ืนๆ (หากมีเพ่ิมเติม แต่ตอ้งสำคัญและสัมพันธ์กับเนื้องาน) 

   (2) เล่มเนื้อหาประกอบ เป็นการแสดงข้อมูลประกอบของข้อมูลบุคลากรที่เสนอในโครงการ 
ซ่ึงแยกจากเล่มเนื้อหาด้านคุณภาพ โดยแสดงขอ้มูลดังนี้ 

    - ข้อมูลบุคลากรที่ เสนอในโครงการศึกษา เป็นการนำเสนอข้อมูลประวัติ
บุคลากร (Curriculum Vitae; CV) ที่ที่ปรึกษาเสนอมาในโครงการนี้ และต้องจัดทำเป็นตารางสรุปข้อมูลที่สำคัญ 
ถูกต้อง เข้าใจง่ายและตรงตามความเป็นจริง โดยสรุปรวมแล้วไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้ต้องแสดงปริมาณ
งานที่เหลือ (คน-เดือน) ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการด้วย และแนบไฟล์ดังกล่าวพร้อมสำเนาหน้าแรกของ
สัญญาและเอกสารที่ระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญานั้น เพ่ือให้กรมพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว 

 11.2 ข้อเสนอด้านคุณภาพและข้อเสนอด้านราคา จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่กรม
ชลประทานได้รับสำหรับโครงการนี้และหากสาระของงานที่เสนอมาในข้อเสนอด้านคุณภาพได้รับการคัดเลือกแล้ว 
ในการเจรจาต่อรอง จะต่อรองด้านราคาให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ โดยไม่ตัดสาระ องค์ประกอบและเนื้อหาของ
งานอย่างเด็ดขาด 

 11.3 หากผลการดำเนินการศึกษาโครงการ ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือสำรวจและเก็บข้อมูลได้ 
กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกงานศึกษาและการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในขั้นต่อไป  

 11.4 ที่ปรึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมาย (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
นบัตัง้แต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 

 11.5 กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ ไมว่่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม โดยผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมชลประทานไม่ได้ทั้งสิ้น และหากการคัดเลือกครั้งนี้ต้องยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็
ตาม กรมชลประทานขอสงวนสิทธิ์ไมร่บัผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ของผู้เสนอราคาทั้งสิ้น 

 11.6 กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้รับจ้างนำเอกสารที่เป็นผลจากการศึกษาโครงการนี้ ไปจำหน่าย 
หรือพิมพ์เผยแพร่ ยกเว้นได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมชลประทาน 

 11.7 บุคลากรหลักผู้ทำการศึกษาในแต่ละส่วนของรายงาน จะต้องเป็นผู้รายงานผลการศึกษา แก่กรม
ชลประทานทุกครั้งที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
รายละเอียดของงานนั้น ๆ มาให้คำปรึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ตาม
ข้อกำหนดในสัญญา และเพ่ือการประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญและคณะของที่ปรึกษา 

 11.8 ที่ปรึกษาจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการทำหน้าที่บรรณาธิการ เพ่ือตรวจทานภาพรวมของรายงานให้มี
ความสอดคล้อง เชื่อมโยงในเนื้อหาและสาระของบทต่าง ๆ ในรายงาน สำนวนภาษาต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 
และหัวหน้าโครงการจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนนำเสนอรายงานใน ทุกข้ันตอน เพ่ือความ
ต่อเนื่องและความสมบูรณ์ของรายงานตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
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 11.9 จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และหนังสือของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่ง
ประเทศไทยที่ 807/2552 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 กรมจะใช้อัตราค่าจ้างใหม่โดยจะพิจารณาหลักฐานตาม
ข้อกำหนด แต่หากทีป่รึกษาไมม่ีหลักฐานตามข้อกำหนดกรมจะใช้อัตราค่าจ้างเดิม 

 11.10 ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการในระดับปริญญาโทเพ่ือเป็นผู้ประสานงานและ
ปฏิบัติงานในโครงการตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานจนสิ้นสุดโครงการโดยกรมชลประทานจะจัดหาสถานที่
สำหรับปฏิบัติงานในกรมชลประทาน (ถา้มี) 

 11.11 ที่ปรึกษาต้องช่วยชี้แจงผลการศึกษาต่อหน่วยงานภายนอก ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานและ/หรือ
อนุญาต รวมถึงต้องแก้ไขรายงานตามข้อคิดเห็นของหน่วยงานภายนอกจนกระทั่งรายงานผ่านความเห็นชอบจาก
หน่วยงาน และต้องจัดสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นหมวดหมู่ เพ่ือมอบให้กรมชลประทานใช้เป็นข้อมูลใน
การขออนุมัติหรืออนุญาตโครงการในอนาคต  

 11.12 การดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ปรึกษาจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็น
ประกอบก่อนการดำเนินการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ นอกจากนี้ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการ ทั้งเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้การเดินทางและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการ
ทั้งหมด รวมทั้งค่าประชาสัมพันธ์ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวที่ปรึกษาจะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เพ่ือให้งานสำเรจ็ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

12. รายละเอยีดการควบคุมงาน 
 รายละเอียดการควบคุมงานสำรวจในแต่ละตอน ใช้ควบคุมงานบางส่วนหรือทั้งหมดขึ้นกับลักษณะแนวทาง
การศึกษาแต่ละโครงการ โดยจะกำหนดรายละเอียดไว้เป็นเพียงแนวทางสำรวจโดยทั่วไปเท่านั้น หากที่ปรึกษา
หรือกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเห็นว่าไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานโครงการนี้ อาจจะเสนอ
รายละเอียดเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยหลักการสำรวจสากลได้ ในภายหลัง ทั้ งนี้ ต้องได้รับ  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

ตอนที่ 1 รายละเอียดการสำรวจภูมิประเทศ 

 งานสำรวจวางหมุดหลักฐาน 

 ในการสำรวจและการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ต้องมีการสร้างหมุดหลักฐานถาวร ในเขตโครงการ ตาม
มาตรฐานของกรมชลประทาน เพ่ือใช้เป็นหมุดหลักฐานอ้างอิงของงานในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสม 
การออกแบบ และการก่อสร้าง หมุดหลักฐานทีใ่ช้ออกงานและเข้าบรรจบ ต้องมคี่าพิกัดทางราบและค่าระดับสูง ที่
มีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของทางราชการ 

 ค่าพิกัดทางราบ ให้สำรวจโดยวิธีการวัดพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส (GPS) หรือโดยวิธีการ
วงรอบ (TRAVERSE) คำนวณคา่พิกัดฉาก UTM พ้ืนหลักฐาน INDIAN 1975 หรือพ้ืนหลักฐาน WGS 84 

 ค่าพิกัดทางดิ่งหรือค่าระดับสูง ให้สำรวจโดยการระดับด้วยกล้องระดับ (Differential Leveling) อ้างอิง
ระดับทะเลปานกลาง (รทก.) ตามมาตรฐานงานระดับชั้นที่ 2 หรือชั้นที ่3 ของกรมชลประทาน 

หมุดหลักฐานถาวรทีส่ำรวจเสร็จแล้ว ต้องบันทึกลงในแบบหมายหมุดหลักฐานเพ่ือการใช้งานต่อไป 
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  งานสำรวจแผนที่บริเวณ อาคารชลประทานและหัวงาน 

 ต้องทำการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:500 ถึง 1:4,000 ให้เหมาะสมกับขนาดของอาคาร
ชลประทาน ที่บรรจุลงในแบบมาตรฐานสากล เขียนเส้นชั้นความสูงทุก 0.25 เมตร ถึง 1.00 เมตร โดยรังวัดเส้น
ซอยห่างกันทุก 10 - 80 เมตร รังวัดระดับของพ้ืนที่ทุกระยะ 5 - 40 เมตร หรือทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก ฝัง
หมดุหลักฐานถาวรแบบ ข. อย่างน้อย 2 คู่ ในแนวศูนย์กลางอาคารชลประทาน หัวงานหรือในตำแหน่งที่เหมาะสม 

 บริเวณหัวงาน ต้องมีการสำรวจรูปตัดยาวและรูปตัดขวางของลำน้ำด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ ปริมาณงาน
และมาตราส่วนของแผนที่ พิจารณาตามความจำเป็นในการศึกษาและออกแบบ 

 งานสำรวจแผนที่ผังบริเวณ (SITE PLAN) 

 ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ ฝายและอาคารประกอบ อาคารประกอบของอุโมงค์ส่งน้ำ / ระบายน้ำ 
เช่น อุโมงค์เข้า - ออก, ปล่องระบายอากาศ, อาคารสลายพลังงาน ฯลฯ ต้องทำการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ 
มาตราส่วน 1:500 เขียนเส้นชั้นความสูง ทุก 0.25 – 0.50 เมตร รังวัดเส้นซอยห่างกันทุก 10 เมตร รังวัดระดับ
ห่างกันทุก 5 เมตร หรือทุกจุดที่มีระดับเปลี่ยนแปลงมากหรือทำการสำรวจด้วยเครื่องมือ TOTAL STATOIN ที่
สามารถเก็บข้อมูลภูมิประเทศได้ละเอียดเทียบเท่ากับวิธีรังวัดด้วยเส้นซอย ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ในแนว
ศูนย์กลาง 1 คู่ และในตำแหน่งที่เหมาะสมบริเวณขอบของผังบริเวณอีก 1 คู ่

 งานสำรวจพื้นที่ส่งน้ำ 

 ต้องทำการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศของโครงการ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ที่สามารถส่งน้ำได้ทั้งหมด มาตรา
ส่วน 1:4,000 – 1:10,000 ประกอบด้วยเส้นชั้นความสูงในพ้ืนที่ลาดชันมากทุก 2 เมตร และในพื้นที่ลาดชันน้อย
ทุก 1 เมตร หรือ 0.50 เมตร 

 วิธีการสำรวจ อาจทำโดยวิธีการสำรวจทางพ้ืนดิน โดยใช้ภาพถ่ายดัดแก้ประกอบการสำรวจ หรือโดย
วธิีการสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่าย วิธีการสำรวจทางพ้ืนดินให้รังวัดเส้นซอยทุกระยะ 80 – 200 เมตร และรังวัด
ระดับห่างกันทุกระยะ 40 – 50 เมตร วิธีการสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ในการสำรวจ
ทำแผนที่ลายเส้น (LINE MAP) และ/หรือ การจัดทำแผนที่ดิจิทัล ของหลักการสำรวจและทำแผนที่ของสำนัก
สำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ของกรม แผนที่ภูมิประเทศที่จัดทำแล้ว ต้องผ่านการตรวจสอบ โดยวิธีการ 
MAP TEST ตามวิธีการและมาตรฐานของกรมชลประทาน 

 งานวางแนวคลองส่งน้ำสายใหญ่พร้อมคลองแยกซอยหรือท่อส่งน้ำสายใหญ่พร้อมท่อแยกซอย 

 ต้องใช้แผนที่ภูมิประเทศของโครงการวางแนวศูนย์กลางคลองส่งน้ำสายใหญ ่และคลองแยกซอย หรือท่อส่ง
น้ำสายใหญ่และท่อส่งน้ำแยกซอย แล้วทำการสำรวจรูปตัดตามยาว ตามแนวศูนย์กลางคลองหรือท่อรังวัดระดับ
ทุกระยะ 20 เมตร และกรุยแนววัดระยะเพ่ือสำรวจรูปตัดขวางทุกระยะ 100 เมตร ตามแนวศูนย์กลางคลอง โดย
รงัวัดระดับทุก 5 – 10 เมตร ต่อปีกออกไปทั้งสองข้าง ๆ ละ 100 เมตร กรณีวางแนวท่อส่งน้ำไปตามแนวถนน ต่อ
ปีกด้านข้างถึงแนวเขตถนน หรือต่อปีกออกไปไม่เกินข้างละ 50 เมตร ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. เป็นคู่ นอก
เขตคลองหรือท่อตามแนว BC-PI หรือ PI-EC. หรือทุกระยะ ไม่เกิน 2 กิโลเมตร และหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค. 
(หมุดท่อ) ณ จุดต้นคลอง, จุดต้นโค้ง, จุด PI., จุดปลายโคง้ และในแนวตรงทุกระยะประมาณ 500 เมตร 

 แผนที่รายละเอียดภูมิประเทศของคลองส่งน้ำหรือท่อส่งน้ำ มาตราส่วน 1:4,000 แสดงรายละเอียด และ
นามศัพท์ที่สำคัญ พร้อมตำแหน่งของรูปตัดขวาง และแผนที่แสดงรูปตัดตามยาว มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 ทาง
ราบ 1:4,000 หรือใช้มาตราส่วนอ่ืนที่เหมาะสมกับความลาดชันของพ้ืนที ่

 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-29 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี

 งานอาคารประกอบตัดผ่านคลองส่งน้ำหรือท่อส่งน้ำ 

 ต้องทำการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศผังบริเวณอาคารประกอบที่ตัดผ่านคลองส่งน้ำ หรือท่อส่งน้ำ เช่น 
ลำห้วย, ถนน เป็นแผนที่มาตราส่วน 1:500 กำหนดขอบเขตให้เหมาะสม กับขนาดของอาคาร เขียนเส้นชั้นความ
สูงทุก 0.25 เมตร รังวัดเส้นซอยห่างกันทุก 10 เมตร รังวัดระดับทุกระยะ 5 – 10 เมตร หรือทุกจุดที่ระดับ
เปลี่ยนแปลงมาก และสำรวจรูปตัดลำน้ำทุกระยะ 20 เมตร ตามแนวศูนย์กลางลำน้ำไปทางด้านเหนือน้ำ และท้าย
น้ำ ข้างละไม่น้อยกว่า 2 รูป รังวัดระดับตามแนวรูปตัดทุกระยะ 5 เมตร ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค. ในแนว
ศูนย์กลาง และในตำแหน่งที่เหมาะสมบริเวณขอบเขตผังบริเวณ 

 งานสำรวจเพื่อปรับปรุงคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ 

 ต้องใช้แบบแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ มาตราส่วน 1:4,000 ประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศ 
และ/หรือ ภาพถ่ายออร์โธสี (ถ้ามี) และสร้างหมุดหลักฐานอ้างอิงให้เพียงพอ เพ่ือตรวจสอบตำแหน่งและระดับ
ของคลอง สำรวจรูปตัดตามยาวและรูปตัดขวางตามระยะในแนวศูนย์กลางแนวคลองที่กำหนด ปีกของรูปตัดขวาง 
ให้ครอบคลุมแนวเขตคลอง (Right of way) เก็บรายละเอียดของอาคารชลประทานทุกประเภท สะพานข้ามคลอง 
ท่อส่งน้ำ ฯลฯ ให้ครบถ้วน ตำแหน่งที่เกิดการชำรุดหรือพังทลาย ให้จัดทำผังบริเวณมาตราส่วน 1:500 ประกอบ
ไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามทีว่ิศวกรออกแบบระบบชลประทานเป็นผู้กำหนด 

 แผนที่แสดงรูปตัดตามยาวและรูปตัดขวางของคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ รูปตัดตามยาว มาตราส่วน
ทางตั้ง 1:100 ทางราบ 1:4,000 และแผนที่แสดงรูปตัดขวาง มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 ทางราบ 1:100 หรือ
มาตราส่วนอ่ืนที่เหมาะสมกับความลาดชันของพ้ืนที ่

 งานวางแนวอุโมงค์ส่งน้ำ / ระบายน้ำ 

 ต้องใช้แผนที่ภูมิประเทศของโครงการวางแนวศูนย์กลางอุโมงค์ส่งน้ำ/ระบายน้ำ แล้วทำการสำรวจรูปตัด
ตามยาวตามแนวศูนย์กลางอุโมงค์ รังวัดระดับทุกระยะ 20 เมตร กรณีวางแนวอุโมงค์ส่งน้ำ/ระบายน้ำไปตามแนว
ถนน ต่อปีกด้านข้างถึงแนวเขตถนน หรือต่อปีกออกไปไม่เกินข้างละ 50 เมตร ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. เป็น
คู่ นอกแนวอุโมงค์ส่งน้ำ/ระบายน้ำ ตามแนว BC-PI หรือ PI-EC. หรือทุกระยะไม่เกิน 2 กิโลเมตร และหมุด
หลักฐานถาวรแบบ ค. (หมุดท่อ) ณ จุดอุโมงค์ทางเข้า, จุดต้นโค้ง, จุด PI., จุดปลายโค้ง และในแนวตรงทุกระยะ
ประมาณ 500 เมตร 

 แผนที่แสดงรูปตัดตามยาวอุโมงค์ส่งน้ำ/ระบายน้ำ มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 ทางราบ 1:4,000 หรือมาตรา
ส่วนอ่ืนที่เหมาะสมกับความลาดชันของพ้ืนที ่

 สมุดสนาม 

 ข้อมูลการสำรวจทำแผนที่ทุกชนิด ต้องบันทึกบนแบบฟอร์มของที่ปรึกษา ระบุชื่อที่ปรึกษา และ
รายละเอียดรายการต่าง ๆ ที่จำเป็นทุกหน้า เช่น 

ชื่อโครงการ .................................................สายการสำรวจ ........................................................... 

ชื่อผู้สำรวจ .............................................ชื่อผู้จดบันทึก ................................................................. 

วนั เดือน ปี ............................................ยีห่อ้และหมายเลขเครื่องมือ ........................................... 

 สมุดสนามอาจจัดทำเป็นเล่มปกแข็ง หรือจัดพิมพ์รวบรวมใส่แฟ้มแข็ง มีสารบัญ และแผนที่แสดงแนวเส้น
สำรวจ หรือขอบเขตพ้ืนที่โครงการโดยชัดเจน 

 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-30 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี

 การจัดทำแผนที่ 

 ผลการสำรวจต้องนำไปพล๊อตหรือจัดทำแผนที่เป็นระบบเชิงเลข (Digital Map) บันทึกลงในแผ่น CD หรือ 
DVD และจัดพิมพ์บนกระดาษต้นฉบับขนาดมาตรฐาน A0 หรือ A1 ตามความเหมาะสม 

กรอบชื่อโครงการและรายละเอียดขอบระวางแผนที่ให้ใช้แบบตามที่กรมชลประทาน (สำนักสำรวจ ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา) กำหนด 

 ข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ได้แก่ ข้อมูลหมุดหลักฐานถาวร ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่าย
ดาวเทียมภาพออร์โธสีเชิงเลข ข้อมูลแบบจำลองคา่ระดับเชิงเลข (DEM) ข้อมูลเส้นชั้นความสูง ต้องมีหลักฐานระบุ
การได้มา หรือการจัดหาที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ และต้องจัดส่งให้กรมชลประทานพร้อมกับแผนที่ต้นฉบับ 
และผลการคำนวณ 

 เกณฑ์การตรวจรับ 

 ให้ใช้ข้อกำหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้องของงานสำรวจและทำแผนที่กับหลักการตรวจรับพัสดุ
สำรวจทำแผนที่ในภาคผนวก ง. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2536) ของหลักการสำรวจและทำแผนที่ของสำนักสำรวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน 

 รายงานผลการสำรวจ 

 ที่ปรึกษาต้องทำรายงานผลการสำรวจและการจัดทำแผนที่อย่างละเอียด โดยบรรยายวิธีการสำรวจ 
ขอบเขตการสำรวจ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ วิศวกรผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่สำรวจ ผลงานสำรวหมุดหลักฐาน และ
แผนทีต่่าง ๆ โดยครบถ้วน 

 หมายเหตุ รายละเอียดการสำรวจทำแผนที่ดังกล่าวข้างตน้ เป็นเพียงแนวทางของการสำรวจโดยทัว่ไป ผู้รับ
จ้างอาจจะเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นโดยใช้หลักการสำรวจ และทำแผนที่ตาม
มาตรฐานสากลและเป็นไปตามหลักการสำรวจ และทำแผนที่ของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรม
ชลประทาน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างทีป่รึกษาเสียก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-31 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี

 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-32 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-33 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-34 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี

 
 
 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-35 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี
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ตัวอย่างหมายเหตุแสดงวิธีการดำเนินการสำรวจอย่างย่อ เชน่ 

หมายเหตุ 

 1. แผนที่ฉบับนี้สำรวจโดยที่ปรึกษา............ด้วยโปรแกรม AutoCAD Land Development 

 2. งานสำรวจภาคสนาม เดือน มกราคม 2550 ถึง เดือน เมษายน 2550 

 3. งานสำรวจทั้งหมดสำรวจและบันทึกด้วยระบบข้อมูลเชิงเลข (Digital Format) 

 4. ระดับความสูงสำรวจด้วยวิธี Tacheometric ระยะประมาณ 50 เมตร โดยใช้ Total Station Theodolite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-36 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี
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ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-37 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี

 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-38 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี

 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-39 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี

 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-40 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี

ตอนที่ 2 การสำรวจและทดสอบทางธรณีวิทยา 

 เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำรวจด้านธรณีวิทยา เพ่ือวิเคราะห์สภาพฐานรากสำหรับการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ และการออกแบบก่อสร้างของการทำงานของที่ปรึกษา ตามคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATION) 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงที่กรมชลประทานกำหนดตามข้อเสนอด้านเทคนิค (TECHNICAL PROPOSAL) สิ่งที่ที่
ปรึกษาจะต้องส่งมอบให้แก่กรมชลประทาน คือ 

 2.1 รายงานผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดความเร็วคลื่นไหวสะเทือน (SEISMIC SURVEY) ตามแนว
ศูนย์กลางทำนบ (DAM AXIS) ทางระบายน้ำล้น (SPILLWAY) ท่อส่งน้ำ (OUTLET WORKS) และตามแนวอุโมงค์
ส่งน้ำ/ระบายน้ำ เป็นอย่างน้อย 

2.2 รายงานผลการเจาะสำรวจต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  2.2.1 แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณอ่างเก็บน้ำ และหรือตามแนวอุโมงค์ส่งน้ำ/ระบายน้ำ หรือประตู
ระบายน้ำ หรือฝาย มาตราส่วนขนาดใหญ่ที่สุดเท่าแผนที่สำรวจภูมิประเทศที่ได้จัดทำไว้ และเขียนรูปตัดขวางทาง
ธรณีวิทยา 

  2.2.2 แผนที่แสดงตำแหน่งของหลุมเจาะ 

  2.2.3 ร าย งาน ธ รณี วิ ท ย าข อ งห ลุ ม เจ าะ  (GEOLOGICAL CORELOG) ส ำห รั บ ชั้ น ดิ น 
(OVERBURDEN) ให้ทำการตอกทดลอง โดยวิธี  STANDARD PENETRATION TEST ตามมาตรฐาน  ASTM. 
D1586 และเก็บตัวอย่างดินทุก 1 เมตร ทดสอบการรั่วซึมตาม USBR. DESIGNATION E-18 ทุกระยะ 1 เมตร 
จนถึงหน้าหิน ให้จำแนกดินตามระบบ UNIFIED SOIL CLASSIFICATION (USBR. DESIGNATION E-3 OR 
ASTM. D-2487) 

  2.2.4 รายงานผลการทดสอบการรั่วซึมของน้ำในหลุมเจาะ สำหรับชั้นหินให้ทดสอบทุกระยะ 3 
เมตร ใช้ความดัน 1 PSI. ต่อความลึก 1 ฟุต และทำการทดสอบ โดยค่อย ๆ เพ่ิมแรงดันจากน้อยถึงจุดที่กำหนด 
และลดลงดังนี้  0.4P, 0.7P, 1P, 0.7P, 0.4P โดยในแต่ช่วงความดันใช้ เวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 10 นาที  
(HOULSBY’S METHOD) 

  2.2.5 รูปตัดแสดงสภาพธรณีวิทยาฐานราก ตามแนวศูนย์กลางทำนบและอาคารประกอบต่าง ๆ 
หรือตามแนวอุโมงค์ส่งน้ำ/ระบายน้ำ หรือประตูระบายน้ำ หรือฝายและอาคารประกอบต่าง ๆ ขนาดมาตรฐาน
ส่วนแนวตั้ง 1:200 และแนวราบ 1:500 ถงึ 1:2,000 หรอืตามความเหมาะสม 

  2.2.6 รายงานสรุปผลการเจาะทั้ งหมดที่ ได้ดำเนินการตามวิธีไม่น้อยกว่ามาตรฐาน ASTM 
D420 (STANDARD RECOMMENDED PRACTICE FOR INVESTIGATING AND SAMPLING SOIL AND ROCK 
FOR ENGINEERING PURPOSES)  

  2.2.7 รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน 

  2.2.8 รูปถ่ายสีตัวอย่างหิน ที่บรรจุในกล่องเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานของสำนักสำรวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา โดยถ่าย 1 กล่องต่อ 1 ภาพ 

 2.3 ลังใส่ตัวอย่างดินและแกนหิน (CORE) จากหลุมเจาะ ขนาดบรรจุตัวอย่างลังละ 4 เมตร โดยให้มี
แสดงรายละเอียดระยะชั้นหิน ชื่อโครงการ ที่ตัง้ระดับปากหลุม และมีฝาปิดลังหินเรียบร้อย 

  2.4 ขนาดหลุมเจาะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 76 มิลลิเมตร และตัวอย่างแกนหินจะต้องได้ขนาดไม่น้อย
กว่า 75 เปอร์เซ็นต์ 
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 2.5 แผนที่ธรณีวิทยา (GEOLOGIC MAP) ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ำถึงระดับเก็บกักน้ำสูงสุด
เป็นอย่างน้อย  

 รายงานต่าง ๆ ตามข้อ 2.1 และ 2.2 นี้จะต้องจัดทำและรับรองข้อมูลโดยนักธรณีวิทยาของที่ปรึกษา และ
ต้องลงชื่อนักธรณวีิทยากำกับไว้ในรายงานดว้ย 

 หมายเหตุ 

 รายละเอียดการสำรวจและทดสอบธรณีวิทยาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงแนวทางของการสำรวจโดยทั่วไป 
ผู้รับจ้างอาจจะเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น โดยใช้มาตรฐานการสำรวจทาง
ธรณีวิทยา ของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาของกรมชลประทานเป็นหลักแต่ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเสียก่อน 

ตอนที ่3 การสำรวจแหล่งวัสดุก่อสรา้งและทดสอบวัสดุเพื่อศึกษาความเหมาะสม และการออกแบบ 

 3.1 วัตถุประสงค์  

  การสำรวจแหล่งและทดสอบวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และการ
ออกแบบ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

  3.1.1 กำหนดขอบเขตที่แน่นอนของแหล่งวัสดุก่อสร้าง 

  3.1.2 เพ่ือยืนยันปริมาณที่แน่นอน 

  3.1.3 เพ่ือทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต่อการออกแบบ 

  3.1.4 กำหนดวิธีการขุดที่เหมาะสม 

 3.2 วัสดุก่อสร้างที่ตอ้งทำการสำรวจแหล่งและทดสอบ 

  3.2.1 ดิน (SOIL MATERIAL) 

  3.2.2 กรวด ทราย (GRAVEL AND SAND) 

  3.2.3 หิน (ROCK) 3.3 การพิจารณาเลือกพื้นทีเ่พื่อกำหนดเปน็แหล่งวัสดุก่อสร้าง 

  การคดัเลือกพ้ืนทีเ่พ่ือกำหนดเป็นแหล่งวัสดุก่อสร้างให้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 

  3.3.1 พ้ืนที่ที่จะต้องทำการขุดต่าง ๆ คือร่องแกน ทางระบายน้ำล้น ท่อส่งน้ำ และที่ฐานยัน 
(ABUTMENT) 

  3.3.2 พ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามลำดับ คือ 

   1. พ้ืนที่ในอ่างเก็บน้ำใต้ระดับน้ำสูงสุด 

   2. พ้ืนทีข่อบอ่างที่สูงกว่าระดับน้ำสูงสุด โดยคำนึงถึงสิทธิครอบครองทีด่ินด้วย 

  3.3.3 กรณีที่แหล่งวัสดุก่อสร้างในพ้ืนที่ตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 มีปริมาณไม่เพียงพอให้พิจารณา
หาจากแหล่งวัสดุก่อสร้างจากบริเวณรอบนอกในรัศม ี3 กิโลเมตร จากที่ตั้งเขื่อนโดยคำนึงถึงสิทธิครอบครอบที่ดิน
ด้วย 
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 3.4 วิธีดำเนินการสำรวจ 

  การสำรวจวัสดุก่อสร้างต้องทำการสำรวจเพ่ือยืนยันว่ามีปริมาณ 1.5 เท่าของปริมาณที่จะต้องใช้ใน
การก่อสร้าง วิธีการสำรวจให้ดำเนินการดังนี้ 

  3.4.1 ดิน (SOIL MATERIAL) 

   วิธีการสำรวจทำโดยเจาะสุ่มแล้วกำหนดตำแน่งของแปลงดิน ขนาดของแปลงดินประมาณ 
200 x 300 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร คิดเป็นปริมาณดนิสุทธิ 180,000 ลูกบาศก์เมตร ในแต่ละแปลงทำ
การเจาะด้วยสว่านไม่น้อยกว่า 35 หลุม ขุดบ่อสำรวจไม่น้อยกว่า 5 บ่อ และเจาะตอกทดลอง (STANDARD 
PENETRATION TEST) ไม่น้อยกว่า 3 หลุม ทำการทดสอบดินในสนามโดยจำแนกประเภทดินตามมาตรฐาน 
ASTM D 2488-84, EMERSON CRUMB TEST และทดสอบแบบอ่ืน ๆ เช่นการทดสอบความแน่นของดิน (FIELD 
DENSITY TEST) ตามสภาพและความจำเป็นด้านปฐพี และธรณีวิทยา 

  3.4.2 กรวด ทราย (GRAVEL AND SAND) 

   วิธีการสำรวจ ทำโดยการขุดบ่ออย่างน้อย 2 บ่อ ต่อปริมาณกรวดทราย 5,000 ลูกบาศก์
เมตร ลึกบ่อละประมาณ 4 เมตร และเก็บตัวอย่างตามความจำเป็น เพ่ือทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

   3.4.3 หิน (ROCK) 

   วิธีการสำรวจให้กระทำโดยการสำรวจพ้ืนผิวและใช้เครื่องเจาะหัวเพชร ขนาดของหลุมเจาะมี
เส้นผ่านศนูย์กลาง 76 มิลลิเมตร ความลึกของหลุมเจาะให้ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 

 3.5 รายการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

  การทดลองในห้องปฏิบัติการ ให้เลือกใช้วิธีตามที่กำหนดในตารางข้างล่างนี้เฉพาะที่จำเป็นโดย
วิศวกรผู้ออกแบบ และต้องนำผลทดสอบไปใช้งานดว้ย ถ้าหากเลือกใช้วิธีนอกเหนือจากที่กำหนดในตารางดังกล่าว 
จะต้องเสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน 

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   

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

100,000-2,000,000 120 
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ชนิด
รายการ 

ดิน กรวด - ทราย หิน 

7. CONSOLIDATION 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   

 3.6 รายงานผลการสำรวจ 

  ที่ปรึกษาต้องทำรายงานผลการเจาะสำรวจอย่างละเอียด โดยบรรยายวิธีการสำรวจ มีแผนผังและ
แผนที่ ปริมาตรและชนิดของดินที่เจาะสำรวจพบ ผลการทดสอบรายละเอียดอ่ืน ๆ รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่ผู้ทำการ
สำรวจ และวิศวกรผู้ควบคุมดูแลงานจะต้องลงชื่อกำกับพร้อมรับรองข้อมูลในรายงานด้วย 

 หมายเหตุ  

 รายละเอียดการสำรวจและทดสอบทางปฐพีวิทยาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงแนวทางของการสำรวจ
โดยทั่วไป ผู้รับจ้างอาจเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น โดยใช้หลักการสำรวจและ
ทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ของกรมชลประทานเป็นหลัก 
แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเสียก่อน ถ้าไม่นำผลการ
ทดสอบมาใช้งานอาจจะพิจารณาไม่ให้เบิกเงินค่าทดสอบ 

ตอนที่ 4 การศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน้ำ (Comprehensive study) 

  เพ่ือให้การศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน้ำเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำและโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำ ของสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน (มถิุนายน พ.ศ.2552) แนวทางในการศึกษาอย่างน้อย
ประกอบด้วยหัวข้อ และระดับของการศึกษาดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน้ำ(Comprehensive Study) 

หัวข้อ ระดับ วิธี 
1. สภาพทั่วไป ทบทวนการศึกษาเดิม รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (หากม)ี,  

    ดูงานภาคสนามเพิ่มเติม 

2. สภาพเศรษฐกจิสังคม ข้อมูลที่มีทั้งหมด สำรวจเพิ่มเติม 

3. สภาพปัญหาด้านต่าง ๆ  ข้อมูลที่มีทั้งหมด สำรวจเพิ่มเติม 

    การมีส่วนร่วม 

4. สภาพปัญหาด้านน้ำ ข้อมูลที่มีทั้งหมด สำรวจเพิ่มเติม 

    การมีส่วนร่วม 

5. สภาพการพัฒนาแหล่งน้ำ ข้อมูลที่มีทั้งหมด รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

6. แผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่มีทั้งหมด รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม,การมีส่วนร่วม 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-44 
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มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน้ำ(Comprehensive Study) 

หัวข้อ ระดับ วิธี 
7. เป้าหมายการพัฒนา ข้อมูลที่มีทั้งหมด การมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนและประชาชน 

    เศรษฐกิจและสังคม    

8. เป้าหมายในการพัฒนา ข้อมูลที่มีทั้งหมด การมีส่วนร่วม 

   ทางด้านการเกษตร     

9. เป้าหมายในการพัฒนา ข้อมูลที่มีทั้งหมด การมีสว่นรว่ม 

   ทางด้านอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว     

10. แผนการใช้น้ำ ข้อมูลที่มีทั้งหมด แปลงเป้าหมายด้านต่าง ๆ เป็นแผนบูรณาการ 

    แปลงแผนบูรณาการเป็นแผนการใช้ที่ดิน 

    แปลงแผนการใช้ที่ดินเป็นแผนการใช้น้ำ 

11. ความต้องการน้ำ ปริมาณน้ำรายเดือน แปลงจากแผนการใช้ที่ดิน และแผนการใช้น้ำ 

12. ปริมาณน้ำต้นทุน ปริมาณน้ำรายเดือน HEC-4, Tank Model หรือเทียบเท่า 
13. แนวทางในการแก้ไขการ Water Balance  HEC-3 หรือเทียบเท่า 

     ขาดแคลนน้ำ     

14. ปัญหาด้านอุทกภัย ตรวจสอบประวัติปัญหา  ดูงานภาคสนาม 

  น้ำท่วม  การวิเคราะห์ด้าน อุทกวิทยา 

15. แนวทางในการบรรเทาอุทกภัย วิเคราะห์แนวทางแก้ไข  Hydrodynamic Model1D และ 2D 

      เสนอทางเลือกที่ดีที่สุด  Flood Map 

16. ปัญหาคุณภาพน้ำ เสนอแนวทางในการป้องกัน   

  และแก้ไข   

 

ตอนที่ 5 การศึกษาการจัดทำรายงานความเหมาะสม (Feasibility report) 

  เพ่ือให้การศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือวางแผน
พัฒนาลุ่มน้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน (มิถุนายน พ.ศ.2552) 
แนวทางในการศึกษาอย่างน้อยประกอบด้วยหัวข้อ และระดับของการศึกษาดังนี้ 

 
มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 

หัวข้อ ระดับ วิธี 
1. การศึกษาเรื่องเดิม ข้อมูลที่มีทั้งหมด ทบทวนการศึกษาเดิม 

    รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 



ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 1-45 
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการสง่นำ้และบำรุงรักษาโคกกะเทยีม และเริงราง จังหวัดลพบุร ีจังหวดัสระบุร ี

มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 

หัวข้อ ระดับ วธิี 
2. กำหนดที่ตั้งโครงการ บนแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 

, 
ทบทวนการศึกษาเดิม 

  1:10,000, แผนที่ป่าไม้,แผนที่   

  ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ, แผนที่พื้นที่
ชุ่มน้ำฯลฯ 

  

3. ความต้องการใช้น้ำ รายเดือน,ตามแผนบูรณาการ Model WUSMO หรือเทียบเท่า 

4. น้ำต้นทุน รายเดือน ระยะยาว Tank Model หรือ HEC-4 

    หรือเทียบเท่า 

5. การกำหนดประเภทของ บนแผนที่มาตราส่วน 1:10,000  ตามการศึกษาความต้องการใช้น้ำ 

   โครงการ 
 

1: 2,000, แผนที่ป่าไม ้ และปริมาณน้ำต้นทุน 

5. การกำหนดประเภทของ แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ หากมีน้ำเพียงพอตลอดปีเป็นฝาย 
     โครงการ (ต่อ) แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำฯลฯ หากขาดน้ำในฤดูแล้งเป็นอ่างเก็บน้ำ 

6. กำหนดที่ตั้งหัวงาน บนแผนที่มาตราส่วน 1:10,000  ตามลักษณะที่เหมาะสมของหัวงาน 

   1:2,000 และ Cross Section 
ของลำน้ำ 

แต่ละประเภท 

7. การออกแบบหัวงาน     
 7.1 การออกแบบฝาย บนแผนที่มาตราส่วน 1:2,000 ให้ระดับน้ำสูงเพียงพอต่อการส่งน้ำ 

    - กำหนดระดับสันฝาย และ Cross Section ลำน้ำ เขา้สู่พื้นที่เพาะปลูกได้ 

   - ระดับน้ำนองสูงสุด Cross Section ลำน้ำ Flood 25 ปี 

    Back water curve 
Water surface profile 

    ระดับน้ำไม่ล้นตลิ่ง 

  - ออกแบบฝาย/อาคาร บนแผนที่มาตราส่วน 1:2,000 ออกแบบเฉพาะตัว  

     ประกอบ และ Cross Section ลำน้ำ ตามความเหมาะสม 

 7.2 การออกแบบเขื่อนและ     

      อาคารประกอบ     

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

     หรือ ตามความเหมาะสม 

      ระดับเก็บกัก บนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000  HEC-3 หรือเทียบเท่า 
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มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 

หัวข้อ ระดับ วิธี 
      ระดับน้ำนองสูงสุด บนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000  Reservoir Routing 

ระดับสันเขื่อน 
 
 

บนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000  ความสูงของคลื่น 
ความสูงของเขื่อน 
การทรุดตัวของเขื่อน 

     ออกแบบเขือ่น/อาคารประกอบ บนแผนที่มาตราส่วน 1:2,000 เป็นไปตามความเหมาะสมทางด้าน 

 แผนที่มาตราส่วน 1:4,000 ความมั่นคงของตัวเขือ่น 

  ข้อมูลเจาะสำรวจธรณีวิทยา ความมั่นคงของฐานราก 

  ข้อมูลปฐพีวิทยา และความเหมาะสมด้านวัสดุก่อสรา้ง 

 7.3 การออกแบบทางผ่านปลา   
     (Fish Way) 

บนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 ตามความเหมาะสม 

8. ออกแบบระบบส่งน้ำ/ ระบายน้ำ  บนแผนที่มาตราส่วน 1:10,000  วางแนวคลอง 

       แบ่งแฉก 

    กำหนดอาคารกลางคลอง 

    คำนวณขนาดคลองและอาคารกลางคลอง 

9. การศึกษาระบบบรรเทาอุทกภัย 
    

บนแผนที่มาตราส่วน 1:10,000 
เส้นชั้นความสูงชั้นละ 1 เมตร 

1D และ 2D Hydrodynamics Model 
ออกแบบอาคารบังคับน้ำ 

 Cross Section ลำน้ำ  

10.การชดเชยทรัพย์สินและ บนแผนที่มาตราส่วน 1:10,000 พื้นที่น้ำท่วม 

    การอพยพตั้งถิ่นฐาน และภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่อพยพ วางแผนอพยพ 

11. ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง ตามรายละเอียดการออกแบบ ประมาณปริมาณงานและราคาหัวงาน 
ประมาณราคาอ่ืน ๆ ตามแบบมาตรฐาน 

12. วางแผนงานก่อสรา้ง วางแผนเบื้องต้น Bar Chart 

13. ผลประโยชน์โครงการ 
 

ศึกษาในระดับโครงการ ศึกษาวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการทุก
ด้าน 

14. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนที่คุณภาพลุ่มน้ำ,ป่าสงวน ตรวจสอบและชี้ประเด็นปัญหา 

  พื้นที่ชุ่มน้ำและตรวจสอบสภาพ
พื้นที ่

และใช้ข้อกำหนดของ ส.ผ.เป็นแนวทาง 

15. การวิเคราะห์โครงการ ศึกษาในระดับโครงการ FIRR, EIRR และ sensitivity 

16. เศรษฐกิจ-สังคม ข้อมูลทตุิยภูมิและปฐมภมูิ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 6 ด้านการประชาสัมพันธ์ 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ของกรมนั้น นับได้
ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการวางโครงการเพ่ือพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำที่จะเกิดขึ้น
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ในอนาคต อันจะช่วยให้การบริหารจัดหารน้ำสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในการดำเนินงาน
จะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะต้อง
เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจำนวนมาก การชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละพ้ืนที่
ใหร้ับรู้ รับทราบเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของโครงการจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง 

 การผลิตสื่อและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ อีก
หนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ รวมทั้งก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือจากประชาชนดังนั้น
ในการผลิตและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเผยแพร่ ให้มีความเหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้และระดับของการศึกษาดังนี้ 

 6.1 วีดีทัศน์ ดำเนินการผลิตวี ดีทัศน์ของโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือแนะนำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง และการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ
ของกรม โดยมีขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการผลิตวีดีทศัน์ ดังนี้ 
1. การเตรียมการผลิต 1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรกึษาและหรือเลขานุการ ประชุมหารือ

กับที่ปรึกษากำหนดกรอบประเด็นและเป้าหมายในการผลิตวีดีทัศน์ 
  1.2 ที่ปรึกษาวางแผนการผลิต โดยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาฯเพื่อเป็น

ฐานข้อมูลสำหรับการการเขียนบทฯ 
 1.3 ที่ปรึกษาต้องวางแผนการบันทึกภาพการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง ครบทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การเข้าพบกลุ่มเป้าหมาย การ
ประชุมกลุ่มย่อย การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญคณะต่าง ๆ สภาพพื้นที่
ลุ่มน้ำ การใช้น้ำ การทำการเกษตร เป็นต้น 

2. การเขียนบทสคริปต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ที่ปรึกษาจัดทำเคา้โครงบทสคริปต์เสนอคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งประเด็นเนื้อหา
จะต้องครอบคลุมทุกประเด็น อาทิ 
- ความเป็นมาของโครงการ 
- เหตุผลและความจำเป็น 
- รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน 
- ลักษณะของโครงการ/บทสรุปผลการศึกษา 
- ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนและอ่ืน ๆ ซึง่ขึ้นอยู่กบัรายละเอียดในแต่ละโครงการ
อย่างครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
2. การเขียนบทสคริปต์ 
 
 
 
 
 

2.2 ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำบทสครปิต์ โดยในการเขียนบทจะต้องคำนึงถึง 
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
- จัดวางตามลำดับเรื่องราวตามเค้าโครงการนำเสนอให้สอดคล้องและมีความ
เชื่อมโยงกันในแต่ละประเด็น 
- ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สรุปความให้กระชับชัดเจน 
ตรงประเดน็ ไม่เยิ่นเย่อ และพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค 
- ในการผลิตวีดีทัศน์ความพิจารณาให้มีการสัมภาษณ์ประชาชน หรือกลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้รบัประโยชน์และได้รับผลกระทบจากโครงการรวมทั้งผู้บริหาร
ระดับสูงของกรมชลประทานมาประกอบเนื้อหา เพื่อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเกิด
ความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมแต่ละโครงการ 
- บทสครปิต์จะต้องมีการกำหนดภาพและดนตรีประกอบในแต่ละส่วนของคำ
บรรยายโดยจัดทำตามแบบฟอร์ม การเขียนบทสคริปต์ ในภาคผนวก บทสคริปต์จะต้อง
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2. การเขียนบทสคริปต์ (ต่อ) 
 

มีไตเติ้ลเปิดละปิดของวีดทีัศน์ในแต่ละเรื่องของโครงการศึกษาความเหมาสมและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยไตเติ้ลเปิดเรื่องจะต้องมีชื่อของโครงการ และจังหวัด 
และโลโก ้หรือชื่อของหน่วยงาน ส่วนไตเติ้ลปิดท้ายของแต่ละโครงการจะต้องมีชื่อของ
หน่วยงานพร้อมโลโก้ รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและ
ผู้เกีย่วข้องทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

3. องคป์ระกอบด้านเทคนิค 3.1 วีดีทัศน์ที่ผลิตควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที และไม่ควรเกิน 12 นาที 
3.2 ดำเนินการถา่ยทำภาพเพื่อประกอบสารคดี ด้วยทีมงานมืออาชีพที่สามารถ
สร้างสรรค์มุมภาพได้อย่างสวยงามพิถีพิถัน และด้วยอุปกรณ์ที่ทนัสมัย คุณภาพสูง 
คมชัดโดยใช้กล้องระบบ betacams หรือระบบดิจิตอล และ หรือด้วยอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ ไม่ต่ำกว่านี้ 
3.3 จดัทำภาพ Computer Graphic Animation โมเดล 2-3 มิติ เพื่ออธิบายการ
ดำเนินงานด้านชลประทาน ลักษณะของโครงการหากมีการก่อสร้างเทคนิคหรือวิธีการ
ต่าง ๆ ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
3.4 ใช้ดนตรีและเสียงประกอบบทวีดีทัศน์ที่เหมาะสมกับเรื่องราวที่นำเสนอ 

 3.5 ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งเสียงผู้บรรยายให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกทั้งนี้เสียง
ผู้บรรยายจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ แต่ต้องเปน็เสียงที่มีพลังไพเราะ ชวนฝัน สามารถ
สร้างอารมณ์คล้อยตามและมีความน่าเชื่อถือ 
3.6 พจิารณาใช้เทคนิคในการตัดต่อและลำดับภาพเล่าเรื่องราวเหมาะสมต่อการอธิบาย
เนื้อหา โดยภาพที่นำมาใช้ประกอบบทวีดีทัศน์จะต้องเป็นภาพที่อยู่ในพื้นที่ที่ศึกษา
เท่านั้น 

4. การเผยแพร่ 4.1 ควรพิจารณาจัดทำวีดีทัศน์ของโครงการให้แล้วเสร็จ และสามารถใชใ้นการจัด
ประชุมกลุ่มย่อยและ/หรือปัจฉิมนิเทศ ของโครงการ 
4.2 นำสารคดีของแต่ละโครงการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิน่
ในพื้นที่ที่มีการศึกษาโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  

5. การส่งมอบงาน 5.1 ออกแบบและจัดทำหน้าปกวีดีทัศน์โครงการที่ศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียด ชื่อ
โครงการ จังหวัด ใช้ดนตรีและเสียงประกอบบทวีดีทัศน์ที่เหมาะสมกบัเรื่องราว ที่
นำเสนอ 
5.2 บันทึกใส่แผ่นDVDจำนวนไม่น้อยกว่า 20 แผ่น รวมทั้งจะต้องจัดสง่ file ภาพ
บันทึกก่อนการตัดต่อจำนวน 1 ชดุ 

 

 6.2 โปสเตอร์ (Poster) ดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ สำหรับใช้ในการจัด
นิทรรศการและใช้ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย ประชุมปฐมนิเทศ เพ่ือแจ้งข่าวรายละเอียดโครงการ แผนการ
ดำเนินงานของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ โดยมขีอบเขตการดำเนินงานดังนี้ 

 
1. เตรยีมการก่อนการผลิต 
 

1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและหรือเลขานุการ ประชุมหารือ
กับที่ปรึกษากำหนดขอบเขตและหัวข้อเนื้อหาในการจัดทำโปสเตอร์ของโครงการศึกษา
ความเหมาะสม อาทิ 
 ระยะแรก 
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1. เตรียมการก่อนการผลิต (ต่อ) - สภาพปัญหา 
- ความเป็นมา 
- รายละเอียดการศึกษา/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
- ขอบเขตการศึกษา เป็นต้น 
- และหรือประเด็นอ่ืน ๆ ที่สำคัญ 
     ระยะที่ 2 
- สรปุผลการศึกษา 
- กราฟฟิกส์ลักษณะโครงการ 
- สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน 

 1.2 บริษทัที่ปรกึษาวางแผนการผลิต จัดทำรายละเอียดและเนื้อหาในการทำโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1.3 บริษัทที่ปรึกษาจัดหาภาพประกอบการจัดทำโปสเตอร์ โดยจะต้องถ่ายภาพใน
ระบบดิจิตอล File ที่มีความละเอียดสูง และจัดเตรียมแผนที่ประกอบให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาที่กำหนด 

2. ขัน้ตอนการผลิต 2.1 บริษัทจัดทำข้อความที่สมบูรณ์ตามกรอบที่กำหนด/นำเสนอ คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา/อนุมัติ 
2.2 บริษัทฯ ดำเนินการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
2.3 ส่ง ART WORK ที่ออกแบบสมบูรณ์แล้ว/นำเสนอคณะกรรม การเพื่อพิจารณา/
อนุมัติ 
2.4 จัดพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

3. องคป์ระกอบพื้นฐานด้าน
เทคนิค 

3.1 รูปแบบและของโปสเตอร์ประชาสัมพันธ ์
      - รูปแบบ X Stand Banner ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 190 เซนติเมตร และ/หรือ 
      - รูปแบบ Roll up Stand Banner ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 200 เซนติเมตร 
3.2 คุณลักษณะการพิมพ์ พิมพ์สี่สี ระบบอิงค์เจ็ท Inkjet ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
700 dpi 
3.3 การออกแบบให้ตัวอักษรและรูปภาพเด่น อ่านง่ายเป็นที่ดึงดูด 
สายตาและความสนใจของผู้คนได้มาก 
3.4 ดา้นล่างของโปสเตอร์ทุกแผ่นจะต้องมี มีโลโก้ชื่อหน่วยงานและสถานที่ติดต่อ 

4. การเผยแพร่ 4.1 การปฐมนิเทศ/การจัดประชุมกลุ่มย่อย/การปัจฉมินิเทศ 
4.2 ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการงานต่าง ๆ  

5. การสง่มอบงาน 5.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่จัดพิมพ์ตามเงื่อนไขจำนวน 1 ชุด 
5.2 นำFile งานที่ออกแบบเสรจ็เรียบร้อยบันทึกเป็น file รูปภาพ (jpec) 

 6.3 แผ่นพับ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ที่จะสามารถบอกกล่าวรายละเอียดของโครงการ
ได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นจึงต้องมีการแบ่งประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนออย่างชัดเจน สามารถสื่อสารและตอบคำถาม 
ได้แก ่what when why who how ได ้การจดัทำแผ่นพับจึงควรมีขอบเขตดังนี้ 
1. ขั้นเตรยีมการผลิต 1.1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำเค้าโครงประเด็นเนื้อหาสำหรับผลิตแผ่นพับ 

1.2 บริษัทจัดเตรียมภาพประกอบตามประเด็นเนื้อหาสำหรับจัดทำแผ่นพับ 
2. การจัดทำต้นฉบับแผ่นพับ 2.1 บริษัทที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล กำหนดประเด็นและจัดทำเนื้อหาของแผ่น

พับ โดยมีสิ่งที่ต้องคำนึงดังนี้ 
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     - หน้าแรกของแผ่นพับ ประกอบด้วยชื่อโครงการ โลโก้ของหน่วยงานพร้อม
ภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาด้านใน และ/หรืออาจมีคำขวัญหรือข้อความสั้น ๆ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 
    - เนื้อหาที่จะนำเสนอในแต่ละหน้าจะต้องสรุปให้กระชับและมีการแบ่งหัวข้อให้
ชัดเจนได้ใจความที่สมบูรณ์ นอกจากนั้นการเขียนเป็นประโยชน์เรียงติดกันก็ไม่ควรที่
จะแน่นเต็มหน้า ควรมีการย่อหน้า เว้นวรรค 
    - การเรียงเนื้อหาในแต่ละหน้าของส่วนที่ถูกพับจะต้องมีการแบ่งหัวข้อให้ชัดเจน 
เพราะการอ่านแผ่นพับแต่ละคนจะแตกต่างกันไปแผ่นพับส่วนใหญ่จะเรยีงลำดับเนื้อหา
จากซ้ายไปขวา หน้าไปหลัง ในกรณีผู้รับแผ่นพับอ่านแยกส่วนผู้เขียนแผ่นพับจะต้อง
คำนึงและนำมาพิจารณาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่านทั้งฉบับ 
หากผู้อ่านสนใจจะอ่านแต่ละหัวข้อย่อยต่อ เมื่อมาปะติดปะต่อ ก็เข้าใจภาพรวมได้
เช่นเดียวกนักับการอ่านที่เรียงตามลำดับ 
     - หน้าสุดท้ายของแผ่นพับจะต้องมีรายละเอียดที่ต้องระบุให้ชัดเจนได้แก่ ชื่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงกร สถานที่ เลขที่ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 
โทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันที่ขาดไม่ได้ คือ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ ที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ภายหลังได้ 

3. องค์ประกอบพื้นฐานด้าน
เทคนิค 

3.1 การออกแบบแผ่นพับควรพิจารณาเลือกแบบตัวอักษร ส ีและขนาดของตัวอักษรให้
เหมาะสมกบัเนื้อหาและการแบ่งหัวข้อย่อย โดยอาจใช้ขนาดตัวอักษรและสีที่แตกต่าง
กันก็ได้ แต่ต้องคำนึงถึงความน่าสนใจและความสบายตาในการอ่าน มีการนำรูปภาพ
หรือการใช้สัญลักษณ์ ตาราง ลำดับเลขมาแสดงเป็นหัวข้อย่อย รวมทั้งเทคนิคอ่ืน ๆ ที่
จะทำให้แผ่นพับน่าอ่าน 
3.2 ขนาดและรูปแบบของแผ่นพับสามารถทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถกำหนดได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งมีรูปแบบไม่น้อยกว่าคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
      - รูปแบบของแผ่นพับ/หนังสือแนะนำ ขนาด 4 1/8x7.5 นิ้ว กระดาษอาร์ตการ์ด 
160 แกรม พิมพ์ 4 สีจำนวน 24 หน้า พับเก็บเล่ม เย็บกลาง 
      - แผ่นพับขนาด A4 พับ 2 กระดาษอาร์ตการ์ด 160 แกรม พมิพ์ 4 สี 

4. การเผยแพร่ 4.1 การปฐมนิเทศ/การจัดประชุมกลุ่มย่อย/การปจัฉิมนิเทศ 
4.2 ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการงานต่าง ๆ  

5. การส่งมอบงาน 
 
 
5. การส่งมอบงาน (ต่อ) 

5.1 พิมพ์แผ่นพับตามเงื่อนไข จำนวน 1,000 แผ่น 
5.2 นำ File งานที่ออกแบบเสร็จเรยีบร้อยบันทึกเป็น file jpec และบันทึกเป็น File Ai 
(ควร Create outline) ที่สามารถปรับแกไ้ขได้ในภายหลังใส่แผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น 
ใส่กล่องพรอ้มปกที่มีชื่อ 
โครงการ ระยะเวลาศึกษา หน่วยงานทรีับผิดชอบ /กลุ่มงาน 
วางโครงการ.... สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

 6.4 จดหมายข่าว Newsletter ดำเนินการจัดทำจดหมายขา่วสำหรับใช้ในการเผยแพร่บอกกล่าวข้อมูล
ข่าวสาร แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของการศึกษาความเหมาะสม รวมถึงสรุปผลการศึกษาและอ่ืน ๆ ทีมี่
ความเกีย่วข้องกับโครงการเผลแพร่ไปยังบุคคลเป้าหมายเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีผู้ส่งสารต้องการทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ หรือให้ทราบข้อมูลข่าวสาร โดยมีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้ 
1. ขั้นเตรยีมการผลิต 
     

1.1 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการจัดทำจดหมายข่าวตามกรอบระยะเวลาการศึกษา 
1.2 จัดทำบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ ของหน่วยงานองค์กรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา 
สำหรับจัดส่งจดหมายข่าว 
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1.3 คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและ/หรือเลขานุการ ประชุมหารือกบัที่ปรึกษา
กำหนด กรอบประเด็นเนื้อหาจดหมายข่าวแต่ละฉบับ 
1.4 การนำเสนอเนื้อหาในจดหมายข่าว ควรแบ่งเนื้อหาเป็นคอลัมน์การเขียนเนื้อหาจดหมายข่าวใช้
รูปแบบการเขียนแบบเขียนข่าว มีพาดหัว มีความนำ และมีรายละเอียดเนื้อหา โดยอาจแบ่งเป็น
คอลัมน์ประจำ 

2. การจัดทำ  
   จดหมายข่าว 

2.1 บริษัทที่ปรึกษาจัดทำต้นฉบับจดหมายข่าว เสนอคณะกรรมการพิจารณาตรวจ/อนุมัติต้นฉบับ 
อย่างน้อย 5 วันทำการ 
2.2 บริษัทดำเนินการจัดทำต้นฉบับของจดหมายขา่วตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายได้รบัทราบ โดยในแต่ละฉบับที่จัดทำจะต้องมีการกำหนดประเด็นเนื้อหา 
อย่างชัดเจน 
2.3 ดำเนินการออกแบบรูปแบบจดหมายข่าวให้มีความเหมาะสม 
ระหว่างเนื้อหาและรปูภาพประกอบ โดยพิจารณาเลือกใช้ขนาดและสีของตัวอักษร กราฟฟิกส์ให้มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาด้านวิชาการ 

3. องค์ประกอบ 
   พื้นฐานด้านเทคนิค 
    

3.1 โดยขนาดของจดหมายข่าวที่เหมาะสมควรจะเป็น ขนาด A4 พิมพ์หน้าหลัง หรือขนาด A3 พับ
ครึ่ง 4 หน้า 
3.2 จัดทำหัวจดหมายขา่วของแต่โครงการ มีองค์ประกอบ ดังนี้ จัดตั้งชื่อและ ออกแบบหัว
จดหมายข่าวพร้อมสัญลักษณ์ มีรายละเอียดของฉบับที่...... วันที่...... เดือน..... ป.ี..... ชื่อ..... 
หน่วยงานพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
3.3 พิมพ์สีสี่ พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ไม่น้อยกว่า 80 แกรม 

4.การเผยแพร่   
  ประชาสัมพันธ์ 

4.1 บริษัทจัดส่งจดหมายข่าวสารทางไปรษณีย์ตามบัญชีรายชื่อ 
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ศึกษาที่จัดทำไว้ตามแผนงานที่กำหนดและควรกำหนดระยะเวลาจัดส่ง
ในช่วงที่ไม่ได้ลงพื้นที่ และไม่ควรนำจดหมายข่าวไปแจกในวันประชุมกลุ่มย่อย 
4.2 บันทึกจดหมายขา่วเป็น pdf ไฟล์ ลงซีดีทุกฉบับ จัดส่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักบริหาร
โครงการ 

 6.5 ข่าวประชาสัมพันธ์แจกสื่อมวลชน การจัดทำข่าวแจกมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สื่อมวลชนได้ช่วย
เผยแพร่ข่าวสาร การดำเนินงานด้านการศึกษาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนผู้รับสาร ซึ่งก็จะทำให้
ประชาชนได้รับรู้รับทราบความเคลื่อนไหว ความเป็นไป ถือเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนความเข้าใจยอมรับ
กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ โดยควรทำข่าวประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ ซึ่งการทำข่าว
ประชาสัมพันธ์ควรมีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้ 
1. ขั้นเตรยีมการผลิต 1.1 จัดทำบัญชีราชชื่อสื่อมวลชน พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ E-mail ของนักขา่ว

ท้องถิ่น 
1.2 ในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้บรษิัทวางแผนจัดทำขา่วแจกสื่อมวลชน และภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดส่งให้สื่อมวลชน 

2. การจัดทำข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

2.1 การเขียนขา่วประชาสัมพันธ์จะต้องตอบคำถามในเรื่องที่จะเขียนตามหลัก 5w+1H คือ ใคร 
(who) ทำอะไร (what) ที่ไหน (where) เมือ่ไหร ่(when) เพราะอะไร (why) และ ทำอย่างไร 
(How) ให้ครบในย่อหน้าแรกของข่าวหรือที่เรียกว่าความนำหรือบทนำ และต่อด้วยรายละเอียดใน
เรื่องที่นำเสนอเรียกว่า เนื้อหา และส่วนสรุป ที่สำคัญจะต้องเขียนพาดหัวข่าวให้น่าสนใจสั้นกระชับ
ได้ใจความด้วย 
2.2 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเขียนและตรวจข่าวประชาสัมพันธ์ 
     - วิธีการเขียนควรเริ่มต้นการเขียนด้วยประเด็นที่สำคัญก่อนแล้วเขียนไล่ไปหาประเด็นที่สำคัญ
น้อยลงมา โดยควรเรยีงลำดับข้อมูลที่สนับสนุนประเด็นสำคัญว่าจะเริ่มด้วยอะไร หรือจะจบ
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อย่างไร 
     - ต้องเขยีนให้ครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญ หรอืเสริมสรา้งขอ้มูลประเด็นที่จำเป็นให้มีความ
ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ หลีกเลี่ยงการเขียนประเด็นที่ซ้ำซาก 
     - เขียนด้วยถ้อยคำที่กระชับ ประโยคที่เข้าใจง่าย ใช้สำนวนภาษาที่สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านที่มี
ความหลากหลายเข้าใจได้ในทันทีทุกคน 
    - ควรเขียนเนื้อข่าวที่สั้น ๆ กระชับได้ใจความสมบูรณ์ชัดเจน ตัดส่วนไม่สำคัญวกวนออกไป 
2.3 ผู้เขียนจัดส่งข่าวให้ผู้ที่เกีย่วข้องตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลก่อนการจัดส่งให้กบั
สื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ โดยการส่งข่าวสามารถใช้การส่งทางไปรษณีย์ แฟกซ์ อีเมล์ อินเตอร์เน็ต ใช้
เป็นข่าวแจกในกรณีที่เชิญนักขา่วรว่มกิจกรรมต่าง ๆ  

3. องคป์ระกอบ
พื้นฐานด้านเทคนิค 

3.1 การพิมพ์ข่าว ควรจัดพิมพ์จบในการะดาษ A4 หน้าเดียว แต่ในกรณีที่มีเนื้อหารายละเอียด
เยอะอาจพิมพ์เป็น 2 แผ่นและต้องพิมพ์คำว่า ยังมีต่อ/...... ไว้ด้านล่างของกระดาษโดยขนาดของ
ข่าวแจกที่เหมาะสมควรจะเป็นขนาด A4 พิมพ์หน้าหลัง หรือขนาด A3 พับครึ่ง 4 หน้า 
3.2 ข่าวควรจัดพิมพ์บนกระดาษสีขาว ซึ่งในส่วนของกรมชลประทานได้มีการจัดทำ รูปแบบหัวข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดพิมพ์ข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้ โดยสามารถติดต่อขอรบัได้
ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด้านลา่งของข่าวควรมีชื่อและเบอรโ์ทรของผู้เขียนหรือหน่วยงาน(การจัดทำ
รายละเอียดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกีย่วกับข่าวที่จัดส่งก็สามารถที่จะติดต่อ
สอบถามได้ทันที) 
3.3 ควรจัดข่าวประชาสัมพันธ์และหรือภาพข่าว ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมของโครงการศึกษาความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมไม่น้อยกว่า 5 ข่าว 

4. การเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

4.1 ใช้เป็นข่าวแจกในกรณีที่เชิญสื่อมวลชนเข้ารว่มกิจกรรมปฐมนิเทศประชุมกลุ่มย่อย และหรอื
ปัจฉิมนิเทศ 
4.2 ใช้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จัดส่งให้กับสื่อมวลชนทางไปรษณีย์ แฟกซ์ อีเมล ์อินเตอร์เน็ต ตาม
ทะเบียนที่อยู่ของสื่อมวลชนที่จัดทำไว้ในแต่ละพื้นที่ 
4.3 นำข่าวประสัมพันธ์และหรือภาพข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์ของสำนักบริหารโครงการ 
4.4 ติดตามสรุปผลของข่าวที่จัดส่งว่ามีการนำเสนอทางช่องทางใดบ้างและข่าวที่ลงนั้น ยังควรต้อง
ตรวจดูเนื้อหาขา่วที่ลงว่าครบถ้วนหรือไม่มีการปรบัเปลี่ยนเนื้อข่าวหรือไมอ่ย่างไร ทั้งนี้จะสามาร
นำมาปรบัปรุงการเขียนข่าวได้ในครั้งต่อไป 

 6.6 บทความประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำเสนอ
เนื้อหารายละเอียดได้อย่างครบถ้วนตามต้องการ โดยบทความที่จัดทำจะต้องมีการกำหนดเค้าโครงประเด็นเนื้อหา
ที่จะนำเสนอให้ชัดเจน สามารถนำเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะนำเสนอเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจได้ 
โดยมีขอบเขตในการจัดทำบทความประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนี้ 
1. ขัน้เตรียมการผลิต 1.1 บริษัทที่ปรกึษาวางแผนการจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ตามที่กำหนด 

1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและหรือเลขานุการ ประชุมหารอืกบัที่
ปรึกษากำหนดกรอบประเด็นบทความประชาสัมพันธ์แต่ละชิ้น 

2. การจัดทำบทความ
ประชาสัมพันธ์ 

2.1 กำหนดประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอให้ครบถ้วน อาจเชื่อมโยง เข้ากับเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน
ให้มีความสดใหม่ ทันต่อเหตุการณ์ 
2.2 การเขียนต้นฉบับจะต้องมีการตั้งชื่อบทความให้น่าสนใจบทความจะต้องประกอบด้วย บทนำ 
เนื้อหา และบทสรปุที่เชื่อมโยงกัน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถสอดแทรกข้อมูลที่
ต้องการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และชวนให้ติดตามอ่านบทความจนจบ 

3. องค์ประกอบพื้นฐาน
ด้านเทคนิค 

3.1 ตน้ฉบับบทความที่เขียนจะต้องมีความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ขนาด
ตัวอักษร 16 
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3.2 ให้ความสำคัญในการตั้งชื่อบทความ ความนำ และส่วนสรุปของบทความ 

4. การเผยแพร่และส่ง
มอบงาน 

นำบทความที่ผ่านการอนุมัติ ตีพิมพ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจำนวน 2 ครั้ง โดยในแต่ละ
ครัง้มีขนาดไม่น้อยกว่า 50 คอลัมน์นิ้ว 

 6.7 สื่อวิทยุกระจายเสียง การประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ มีการดำเนินงานได้ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของเรื่องราวที่ต้องการจะเผยแพร่ประชมสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดให้มีการสัมภาษณ์บุคคลสารคดี
วทิย ุสปอตประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นตน้ โดยมขีอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการผลิต 1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรกึษาและหรือเลขานุการ ประชุมหารือกบัที่

ปรึกษากำหนดรปูแบบการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 
1.2 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการผลิตและเผยแพรท่างสื่อวิทยุ กระจายเสียง 

2. รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  
   วิทยุกระจายเสียง 

2.1 เขียนบทสารคดี หรือ บทความเพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียง โดยจะต้องกำหนด
แนวคิดประเด็นในการนำเสนอให้ชัดเจน แล้วจัดทำโครงร่างซึง่ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา และ 
บทสรุปที่เชื่อมโยงกันจากนั้นเรยีบเรยีงออกมาเป็นข้อความ (คำพูด) ซึ่งจะต้องคำนึงถึงภาษาที่ใช้
จะต้องเข้าใจง่าย และไม่ซ้ำซาก วกวน  
2.2 ในการจัดให้มีการสัมภาษณ์บุคคล ควรที่มีการจัดเตรียมประเด็นคำถามและคำตอบล่วงหน้า 
เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ครบถว้น ชดัเจน เลือกแหล่งข่าวที่จะให้
สัมภาษณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการและมีความรู้ความเขา้ใจต่อโครงการ 

3. องคป์ระกอบพื้นฐาน
ด้านเทคนิค 
 
 
 
 
3. องค์ประกอบพื้นฐาน
ด้านเทคนิค 
 

3.1 บทสารคดีหรือบทความรู้ที่เขียนมีลักษณะเป็นแบบพูดคุยตามบทที่เขียนขึ้น เนื้อหาสั้น ๆ มี
ความยาวตั้งแต่ 2 นาทีขึน้ไปแต่ไม่ควรเกิน 10 นาที 
3.2 บทสารคดีหรือบทความรู้ที่จัดทำจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดตรงหัวกระดาษ ได้แก่ ชื่อ
รายการ/ชื่อเรื่อง/ตอน สถานีที่ออกอากาศ/ความถีว่ัน-เวลาที่จะออกอากาศ 
3.3 จัดให้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถงึประชาชนกลุ่มเป้าหมายทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นในระบบ FM 
3.4 การจัดกิจกรรมเสวนาถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบFMความยาวไม่น้อย
กว่า 30 นาที 
3.5 เผยแพร่ข่าวและหรอืสารคดีประชาสัมพันธ์โครงการในประเด็นต่าง ๆ ผ่านทางสถานีวิทยุ
ท้องถิ่น จำนวน 3 ครัง้ 

4. การเผยแพร่และส่ง
มอบงาน 

บันทึกรปูแบบกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศเผยแพร ่บันทึกใส่
แผ่น DVD จำนวน 2 ชดุ 

 6.8 การจัดกิจกรรมส่ือสัญจร การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ถือเป็นสื่อกิจกรรมพิเศษที่นอกจาก 
จะช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคณะสื่อมวลชนกับผู้บริหารกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แล้ว ยัง
มีเป้าหมายที่ต้องการให้สื่อมวลชนได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของงานชลประทานในด้านการพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงมีความเข้าใจในกระบวนการศึกษาความเหมาะสม และเป็นสื่อกลางในการ
นำเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการผลิต 1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรกึษา และหรือเลขานุการ ประชุมหารือกับที่

ปรึกษากำหนดวันเวลาและรปูแบบการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร 
1.2 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร 

2. รูปแบบการจัด
กิจกรรมสื่อมวลชน 
สัญจร 

2.1 บรษิัทจัดทำรายละเอียดกิจกรรมสื่อสัญจร/กำหนดการ/บรรยายสรปุ/ดูงานในพื้นที่ศึกษา
ความเหมาะสม 
2.2 ควรเลือกพื้นที่ กิจกรรมที่มีความเหมาะสม มีจุดเด่น สอดรับกับโครงการที่ศึกษา และ
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2. รูปแบบการจัด
กิจกรรมสื่อมวลชน 
สัญจร (ต่อ) 

เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ  
2.3 การเดินทางโดยเครื่องบิน และหรือ รถ หรือพาหนะอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร 
2.4 ระยะเวลาในการจัดแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 2 วัน หรือ มากกว่าได้ 
2.5 กรณีที่พักค้างแรม สามารถพักโรงแรม และหรือ สถานที่ที่เหมาะสม 

3. องค์ประกอบพื้นฐาน
และเงื่อนไข 
   การดำเนินกิจกรรม 

3.1 การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งควรมีสื่อมวลชนร่วมกิจกรมทกุแขนง ได้แก ่วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ 
3.2 การจัดกิจกรรมต้องดูแลและอำนวยความสะดวกครอบคลุมทุกด้านดังนี้ 
     - อาหาร เครื่องดื่ม ครบถว้นทุกมื้อ 
     - ที่พัก เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
     - การเตรียมความพร้อมของผู้บรรยายและจุดดูงาน 
     - จัดทำเอกสารแจก จัดรูปเล่มที่สะดวกเหมาะสมแกก่ารพกพา มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
ตลอดทุกจัดของกิจกรรม 
     - จัดของที่ระลึกสำหรับมอบให้สื่อมวลชนตามความเหมาะสม โดยเสนอพิจารณาเห็นชอบ
ก่อน 
3.3 ทุกครั้งของกิจกรรมต้องดูแลความสะดวกทุกด้านในการร่วมเดินทางไปประสานงานและรว่ม
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรกึษาหรือเลขานุการ รวมถึงทีมงาน 
3.4 ต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกภาพนิ่งละวิดีโอ 
3.5 ตดิตามผลจากการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ๆ โดยแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรมจะต้องมี
ผลงานเผยแพร่ครอบคลุมสื่อต่าง ๆ รมไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน 

4. การเผยแพร่และส่ง
มอบงาน 

4.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน 2 ชดุ และ
บันทึกลงแผ่น CD จำนวน 2 แผ่น 
4.2 DVD บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอตลอดการจัดกจิกรรมจำนวน 2 ชุด 

ตอนที่ 7 รายละเอียดการควบคุมงานการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 รายละเอียดการควบคุมงานให้ดำเนินการศึกษาจัดทำรายงานตามแนวทางการจัดทำรายงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาตามแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1) แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม (มกราคม, 2559) 
  1.2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้อง
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่4 มกราคม 2562  
  1.3) อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด   
 2. แนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ ให้ดำเนินการศึกษาตามแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน, 2556) 
  2.2) แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข (มิถุนายน, 2557) 
 3. แนวทางการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ดำเนินการศึกษา
ตามแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 
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  3.1) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มกราคม, 2562) 
  3.2) คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรม
ชลประทาน (2552)  
  3.3) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 2-1 

แบบใบเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา 

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

 1. ข้าพเจ้า ………………………………………………………………….……ที่อยู่เลขที่ .............................. 
ถนน........................ตำบล/แขวง ..................................... อำเภอ/เขต ........................................ ..... 
จังหวัด  .......................................  โทร. ......... .............................. โดย .......................... ...................................  
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา และรายละเอียดและข้อกำหนด (Terms 
of  Reference : TOR) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาการรับจ้าง.......................................................................................  
................................................................................................ตามข้อกำหนด เงื่อนไข รายละเอียดและ
ข้อกำหนด (Terms of  Reference : TOR)  ตามราคาที่ระบุไว้ในซองข้อเสนอด้านราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ 
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ............................ บาท (...................................................................................................)  
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.........วัน นับแต่วันยื่นซองข้อเสนอและกรมชลประทาน
อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรทีก่รมชลประทานร้องขอ 
 4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ว่าจ้างให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามรายละเอียดและข้อกำหนดโดยครบถ้วนถูกต้อง
ภายใน ............. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือยืนยันจากผู้ว่าจ้าง 
 5. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรมชลประทานไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 6. ข้าพเจ้าได้สอบทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื ่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า กรมชลประทานไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น 
 7. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 

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

 ลงชื่อ ............................................................. 
  (.......................................................) 
 ตำแหน่ง ..................................................... 
             ประทับตรา (ถ้ามี) 
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ตัวอย่างสัญญาจ้าง 
แบบสัญญา 

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทท่ีปรึกษา 

 

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

 สัญญาฉบับนี้ทำข้ึน ณ …………….....……..………..……………………..…………………………………………….......
ตำบล/แขวง..………………..………..………………….……………….อำเภอ/เขต..……………………….….……………………………...
จงัหวัด…….…………………………………….…………. เมื่อวันที่ ……….…… เดือน ………………….…………….. พ.ศ. …...………
ระหว่าง …………………………….…………………………………..…… (2) ..………………………………………………………………………..
โดย.....………...…………….……………………………........................ (3) …..........…..…………………………………………..…………….              
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ………….……..………..…… (4 ก) ………………......…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………..………………………………………………………….………….……..
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่…………………….....……ถนน...……………….……………..ตำบล/แขวง.…….……….…..……….…....
อำเภอ/เขต………………………………..…….จังหวัด………..………………..….โดย......………….………………………………..……...
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......……………..…… 
ลงวันที…่………………………..…..… (5) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่...........…………………….…..) แนบท้ายสัญญานี้ 
(6) (ในกรณีที่ที่ปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………..................….… (4 ข) ……........…….....….....  
อยู่บ้านเลขที่……………………...….…..….ถนน…………………..……..…...……ตำบล/แขวง……..………………….….…………….
อำเภอ/เขต…………………….…………………...…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่....................... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
  1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการ.............................. 
......................................................... (ชื่อโครงการและรายละเอียดที่สำคัญทุกรายการ)……………………..……………………  
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………… 
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ....... ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน............................................. และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย              
ที่เก่ียวข้อง 
  1.๒ ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ …… เดือน …..................…….….. พ.ศ. ….…  
และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ …… เดือน …..................…….….. พ.ศ. ….… 

 ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  2.1 ผนวก 1 …(ขอบข่ายของงานและกำหนดระยะเวลาการทำงาน)… จำนวน.... (.…) หน้า 
  2.2 ผนวก 2 …(กำหนดระยะเวลาการทำงานของที่ปรึกษา)…        จำนวน.... (….) หน้า 
  2.3 ผนวก 3 ...(ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง)…        จำนวน…. (….) หน้า 
    …………………………………….ฯลฯ…………………………………… 



 

3-2 

  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ       
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และท่ีปรึกษาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดที่มิได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการ
อันจำเป็นต้องทำเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ที่ปรึกษาต้อง
จัดทำการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใดๆ ทั้งสิ้น 

 ข้อ 3 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.................บาท 
(………….......…….…....…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นเงินจำนวน…………...…….……..บาท (………..………………….…) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
  ค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น………….….(.......................) งวด ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษา
ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ....... และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  
  ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดๆ ไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา 
และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว  
  (7) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ    
ที่ปรึกษา ชื่อธนาคาร……………………...............…สาขา………....………………………ชือ่บัญชี……..…………..…….…………….  
เลขที่บัญชี.....……..…………………… ทั้งนี ้ที่ปรึกษาตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับ
การโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอน 
ในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ที่ปรึกษา (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที่ปรึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี) 
  ค่าใช้จ่ายส่วนที่ เบิกคืนได้ (ถ้ามี) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนให้แก่ที่ปรึกษาสำหรับค่าใช้จ่าย  
ซึ่งที่ปรึกษาได้ใช้จ่ายไปตามความเป็นจริงตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก .....   

(8) ข้อ 4  เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน…………………...…..…บาท
(……………………....….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….……....) ของค่าจ้างตามสัญญา 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................................... (หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศ …………………………....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และที่ปรึกษาตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ที่ปรึกษาจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากที่ปรึกษาใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันท ี
  4.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ที่ปรึกษาต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า      
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในกำหนด 15 (สิบห้ า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ ว่าจ้าง  
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หากที่ปรึกษาไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
คืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  4.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาตามข้อ 3 ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด เพ่ือ
ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดไว้จำนวนร้อยละ............................(...................................) ของจำนวนเงิน
ค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ที่ปรึกษาได้รับไปแล้ว 
ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  4.4 เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชำระหนี้หรือเพ่ือชดใช้
ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ที่ปรึกษาก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า 
  4.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่      
ที่ปรึกษาจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  4.6 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ท่ีปรึกษาต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างไว้จนครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ที่ปรึกษามีสิทธิขอคืน
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้ 
  (1) กรณีที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้
หักค่าจ้างล่วงหน้าไว้แล้ว ที่ปรึกษามีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้ างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยที่ปรึกษาจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  (2) กรณีที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าใน
งวดใดแล้ว ที่ปรึกษาขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้ 

 ข้อ 5 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 
  5.1 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบผลงานตามรูปแบบและวิธีการ................................................. 
จำนวน………..…(…………..) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1  
  5.2 ในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษาบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข                        
ตามสัญญาหรือมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ......................... และ/หรือบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ        
จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าที่ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไม่รีบจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง 
เป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างที่ปรึกษารายอ่ืนทำการแทน โดยที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างในการนี้ 
แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง 
 ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการที่ที่ปรึกษา           
ไดป้ฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ......................... และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
หรือเหตุใด ที่ปรึกษาจะต้องทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าที่ปรึกษา           
ไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่
เกิดข้ึนโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ด้วย 
           การที่ผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงาน
หรือผลงานของที่ปรึกษาหรือการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาแก่ที่ปรึกษา  ไม่เป็นการปลดเปลื้องพันธะและ        
ความรับผิดชอบใดๆ ของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ 
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                  5.3 บุคลากรหลักของที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ซ้ำซ้อนกับงานใน
โครงการอ่ืนๆ ของที่ปรึกษาที่ดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคนหนึ่งคนใด
หรือหลายคนปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับงานในโครงการอื่นๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากท่ีปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้                               

 ข้อ 6 การระงับการทำงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา 
  6.1  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่
ในวิชาชีพของที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหมายได้จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน  หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด 
ข้อหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าที่ปรึกษามิได้
ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา..................(…..............….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าว 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว       
ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุด
ปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด 
     (ข) หากที่ปรึกษามิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  
หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันท ี
   การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเงินประกันผลงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และมีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) จากที่ปรึกษาด้วย 
  6.2 ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่าผู้ว่าจ้างมีเจตนา
ที่จะระงับการทำงานของที่ปรึกษาไว้ชั่วคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง  
จะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า...................(....................) วัน นับถัดจาก
วันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้แล้วแต่คู่สัญญาจะทำ
ความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไม่มี
สิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างระงับการทำงานไว้ชั่วคราว และที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด  
  กรณีที่มีการระงับการทำงานชั่วคราวตามข้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่าย
เท่าท่ีจำเป็นให้แก่ที่ปรึกษาตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
   กรณีที่มีการเลิกสัญญาตามข้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ...... ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึง
วันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน รวมทั้ง 
เงินชดเชยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดรองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระ
ให้แก่ที่ปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาค่าจ้างตามข้อ ๓ 
 ข้อ 7 สิทธิและหน้าที่ของท่ีปรึกษา 
  7.1  ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความชำนาญ  ความระมัดระวัง  และความขยันหมั่นเพียร               
ในการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง 
เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป 
  7.2 ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระแก่ที่ปรึกษาตามข้อ ๓ เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว
เท่านั้นซึ่งที่ปรึกษาจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้า 
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ส่วนลด เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือสิ่งตอบแทนใดๆ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ 
  7.3 ที่ปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ  
เงินบำเหน็จ หรือค่านายหน้าใดๆ ที่เกี่ยวกับการนำวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับ 
การคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือตามกฎหมายอ่ืนใดมาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญา 
ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจจะได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่านั้นได้ 
  7.4 บรรดางานและเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและ 
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุด
สัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอ่ืนที่                
ไม่เก่ียวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
  7.5 ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงาน
ที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และที่ปรึกษาจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงาน
ตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
  7.6 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ที่ปรึกษา 
ใช้หรือซึ่งที่ปรึกษาซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายชดใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ  
ผู้ว่าจ้างและต้องทำข้อความและเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้างไว้ที่ทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
ต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามระเบียบของผู้ว่าจ้างหรือของทางราชการ          
ที่เก่ียวข้องเพ่ือกิจการทีเ่กี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น 
  เมื่อที่ปรึกษาทำงานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องทำบัญชีแสดงรายการ
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามคำสั่ง  
ผู้ว่าจ้างโดยพลัน ที่ปรึกษาต้องดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่
ครอบครอง และต้องคืนเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนในสภาพดีตามความเหมาะสม  
แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 
  7.7 ที่ปรึกษาจะจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานมาปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
กับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญานี้และให้สอดคล้องกับขอบเขตของงานของที่ปรึกษาตามที่ปรากฏ                 
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ….. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก 
ผู้ว่าจ้างก่อน 
  7.8 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานของบุคลากรที่ที่ปรึกษาจัดหามา 
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานตามสัญญานี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ที่ปรึกษาเปลี่ยนบุคลากร 
บางคนหรือท้ังหมดนั้นได้ และที่ปรึกษาต้องดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว 
  การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคก่อน ที่ปรึกษาจะต้องเสนอรายชื่อบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานแทนนั้น ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  

 ข้อ 8 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาต่อบุคคลภายนอก 
  8.1 ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบ
ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกอันเกิดจาก
ความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทำการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของที่ปรึกษา 
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  8.2 ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ 
หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้      
โดยสิ้นเชิง 
  (9) 8.3 ที่ปรึกษาจะต้องจัดการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 
เพ่ือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และเพ่ือความสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สินซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้  
หรือสั่งซื้อโดยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้ที่ปรึกษาไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยที่ปรึกษาเป็น  
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยเอง ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญานี้ 

 ข้อ 9 พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิด
มูลค่าและภายในเวลาอันควร 
  ในกรณีที่ที่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออำนวย
ความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 ข้อ 10 ค่าปรับ 
  กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ 1 ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ.......(10).......(.........................) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ 3 นับถัดจาก           
วันครบกำหนดในข้อ 1 จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว 

 ข้อ 11 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด..........................(............................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ว่าจ้าง หากที่ปรึกษาไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก 
จำนวนเงินค่าจ้างของที่ปรึกษาที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงินประกันผลงาน 
ไดท้ันท ี
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หลักประกัน          
การปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกันผลงานแล้วยังไม่เพียงพอ ที่ปรึกษายินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ 
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด............ ......(....................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
  หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาทั้งหมด 

 (11) ข้อ 12 (ก) เงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ…(12)….(................) 
ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการค้ำประกันตลอดอายุสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง 
ทั้งนีเ้พ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง
โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
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 ข้อ ๑๒ (ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทำสัญญานี้ที่ปรึกษาได้นำหลักประกันเป็น……........(13)….….....….เป็นจำนวนเงิน 
…..……….……บาท (………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.…(14)....(……………….......) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา  
มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (15) กรณี ที่ปรึกษาใช้หนั งสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือ 
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่า 
ที่ปรึกษาพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา        
ถ้าหลักประกันที่ที่ปรึกษานำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ     
ที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลา 
แล้วเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ที่ปรึกษาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วน 
ตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.............(………..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ย  
เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๑๓  การจ้างช่วง 
  ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง  
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน
แต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่ เป็นเหตุให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้   
และที่ปรึกษาจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทน 
หรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงานนั้นทุกประการ 
  กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องชำระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ........(16)….....(..................................) ของวงเงินของงาน  
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 ข้อ ๑๔ การโอนสิทธิตามสัญญา 
  ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ 

 ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่ มี เหตุ เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ ว่ าจ้างหรือเหตุสุดวิสั ย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ที่ปรึกษาไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว        
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน  ๑๕  
(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
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  ถ้าที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่ปรึกษาได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง 
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)……………………………………..…….ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….ที่ปรึกษา 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………..…………………….พยาน 
        (……........……....…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………..…………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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แบบหนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาจ้าง) 

(กรณีปกติ) 
เลขที่............................                  วันที่............................ 
 ข้าพเจ้า............(ชื่อธนาคาร).............. สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..................ถนน.................................... 
ตำบล/แขวง.................... อำเภอ/เขต........................ จังหวัด....................... โดย.......................... ผู้มีอำนาจลง
นามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ......................(ชื่อหน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าจ้าง).................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี..............(ชื่อผู้รับจ้าง)...............ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง.................. กับ
ผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขท่ี....................ลงวันที่............. เดือน...................... พ.ศ. ................. ซึ่งผู้รั บจ้างต้องวาง
หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน...........บาท (...............) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.........  
(........) ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา 
 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง ของผู้ว่า
จ้าง จำนวนไม่เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ ผู้
รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ ตาม
ภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง ชำระ
หนี้นั้นก่อน 
 2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่*วันที่........... เดือน............ พ.ศ. ......... ถึงวันที่.............    
เดือน.............. พ.ศ. ........... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
 3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้
ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว
ข้างต้น 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 

      ลงชื่อ ............................................................. ผู้ค้ำประกัน 
(............................................................) 

ตำแหน่ง...................................................................... 

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

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

 
* หมายเหตุ : กรณีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติ ให้หน่วยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือค้ำประกันเริ ่มมีผล      

ใช้บังคับให้มีผลตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง 
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แบบหนังสือค้ำประกัน 
(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) 

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

ข้าพเจ้า...............(ชื่อธนาคาร)................... สำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี.................. ถนน................................. 
ตำบล/แขวง........................... อำเภอ/เขต........................ จังหวัด...................... โดย..................... .....ผู้มีอำนาจ 
ลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ..............(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้าง).................. 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อท่ีปรึกษา)..........ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ท่ีปรึกษา” ได้ทำสัญญากับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญา 
เลขที่.....................ลงวันที่................. เดือน...................... พ.ศ. ....................... ซึ่งที่ปรึกษามี สิทธิที่จะขอรับเงิน  
ค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน............................บาท (..................................) นั้น  

2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการจ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าที่ที่ปรึกษาได้รับไป ภายในวงเงินไม่เกิน.............................บาท (.................................) 

3. หากที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ 
ตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
หรือที่ปรึกษามีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้าตกลง ที่จะ
จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวน...........................บาท (..............................) หรือตามจำนวนที่ยังค้าง
อยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้าง    
ไม่จำต้อง เรียกให้ที่ปรึกษาชำระหนี้นั้นก่อน 

4. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นจนถึง      
วันที่............ เดือน................ พ.ศ. .............. (วันจ่ายเงินตามสญัญางวดสดุท้าย) / (วันท่ีหกัเงินล่วงหน้าจากเงิน
ค่าจ้างไว้ครบกำหนดแล้ว) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนแล้ว) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน 
การค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

5. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ที่ปรึกษา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ท่ีปรึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ   
     (ลงชื่อ)………………………………….ผู้ค้ำประกัน 
                                         (………………………………….)    
     ตำแหน่ง…………………………………. 
     (ลงชื่อ)…………………………………..พยาน 
              (………………………………….) 
     (ลงชื่อ)…………………………………..พยาน   
              (………………………………….) 
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แบบหนังสือค้ำประกัน 
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง) 

เลขที่......................                วันที่............................... 
ข้าพเจ้า................(ชื่อธนาคาร)..............สำนักงานตั้งอยู่เลขที่................. ถนน............................ 

ตำบล/แขวง..................... อำเภอ/เขต........................... จังหวัด........................ โดย...................... ........ผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี ้ให้ไว้ต่อ..............(ชื ่อหน่วยงานของรัฐผู้
ว่าจ้าง)..............ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามที่...............(ชื่อผู้รับจ้าง)...............ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง 
ตามสัญญาเลขที่..................ลงวันที่............. เดือน...................... พ.ศ. ................. โดยตามสัญญาดังกล่าว  ผู้ว่า
จ้างจะหักเงินประกันผลงานไว้ในอัตราร้อยละ............... (..........%) ของค่าจ้างแต่ละงวดที่ถึงกำหนดจ่ายให้แก่
ผู้รับจ้างนั้น 

2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันผู้รับจ้างสำหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผู้ว่าจ้าง ได้หักไว้จาก
ค่าจ้างที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตั้งแต่งวดที่….............…ถึงงวดที่………….……..เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น…………………..
บาท (……………………….) ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอรับคืนไป กล่าวคือหากผู้รับจ้างปฏิบัติบกพร่อง หรือผิดสัญญาข้อใด
ข้อหนึ่งอันก่อให้เกิดความเสียหายใดแก่ผู้ว่าจ้าง หรือจะต้องรับผิดชดใช้หนี้แก่ผู้ว่าจ้าง ไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้า
ยอมชำระเงินค่าเสียหายหรือหนี้ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างทันทีที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่า
จ้างไม่ต้องใช้สิทธิทางศาลก่อน ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ ถึ งข้อบกพร่องดังกล่าวของผู้รับจ้างแต่
ประการใดอีกด้วย 

3. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินประกันผลงานจ้างดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่
............. เดือน...................... พ.ศ. .................(วันจ่ายเงินตามสัญญาจ้างงวดสุดท้าย) .......... .............. และ
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

4. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้
ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รั บจ้างดังกล่าว
ข้างต้น 

   ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 

 
 ลงชื่อ ............................................................. ผู้ค้ำประกัน  
                  (............................................................)  

ตำแหน่ง...................................................................... 
          ลงชื่อ ............................................................. พยาน  

       (............................................................)  
ลงชื่อ ................................ ............................. พยาน              
       (............................................................)  
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บทนิยาม 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนองาน        

เพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรม เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรมในคราวเดียวกัน 
    การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์ก ันในเชิงบริหาร โดยผู ้จ ัดการ หุ ้นส่วนผู ้จ ัดการ กรรมการผู ้จ ัดการ        
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รายหนึ่งมี
อำนาจ หรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เข้าเสนองานเพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษา 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัด
ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน
จำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนองานเพื่อรับจ้าง
เป็นที่ปรึกษาให้แก่กรมในการจ้างครั้งนี้ 

  คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนด
สำหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ใน
บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เข้าเสนองานเพื่อรับจ้าง
เป็นที่ปรึกษาให้แก่กรม ในการจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 

   การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
    ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัท
มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเสนองานเพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรมในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนองาน
นั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 

   “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนองานรายหนึ่ง          
หรือหลายรายกระทำการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนองานต่อกรม ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ ขอให้หรือรับ
ว่าจะให้ เรียกรับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่   
ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนองานรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิ
ทำสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรม      
โดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
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แบบบัญชีเอกสาร 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 

1. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด 

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน…………………………..….แผ่น 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน………….….แผ่น 
สำเนารูปถ่ายทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ จำนวน…………..……….……….แผ่น 

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด 
 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน…………………..………….แผ่น 
 หนังสือบริคณห์สนธิ  จำนวน…………………..………………………………….………….แผ่น 
 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน………..…แผ่น 
 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จำนวน…………………………………………………………..…..แผ่น 
 สำเนารูปถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ  จำนวน…………………………แผ่น 
 

2. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
   สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จำนวน………………………………………..………..แผ่น 

    ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
-  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด 
   สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน……..…….….………แผ่น 
   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน….………..แผ่น 
-  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด 
   สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน………….……………แผ่น 

                       หนังสือบริคณห์สนธิ  จำนวน………………………………………………………….…..…แผ่น 
                       บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้าม)ี จำนวน……..………..แผ่น 
                 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จำนวน………………………………………………………………แผ่น 
 

3. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคล
อ่ืนลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน จำนวน…………………………………….……...แผ่น 
 

4. อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
*……………………………………………………………………………………… 
*……………………………………………………………………………………… 
*…………………..…………………………………………………………………. 
*……………………………………………………………………………………… 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองข้อเสนอด้านคุณภาพ และซอง
ข้อเสนอด้านราคา ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                      ลงชื่อ..…………………………………ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                                                                     (……………………………………….) 
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แบบบัญชีเอกสาร 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 
ก. ซองข้อเสนอด้านคุณภาพ จำนวน………………………………………………………....ซอง 
ข. ซองข้อเสนอด้านราคา จำนวน………………………………………………………….…...ซอง 

 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองข้อเสนอด้านคุณภาพ และซอง
ข้อเสนอด้านราคา ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                      ลงชื่อ..…………………………………ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                                                                     (……………………………………….) 
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ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
--------------------------------------- 
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