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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา

การบริหารสัญญาจางกอสรางของกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค และ
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบการจางและการ
ควบคุมงานกอสรางเปนกระบวนการที่สําคัญ ที่ผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจรับพัสดุและ
ผูควบคุมงานจะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาที่ของตน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎ กระทรวง และประกาศคณะกรรมการตางๆ รวมถึงระเบียบขอบังคับและ
คูมือการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ํา ตามที่กําหนดไว และเขาใจในเงื่อนไขขอกําหนดที่ระบุไวใน
สัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจ หรือเขาใจคลาดเคลื่อนในหนาที่ความรับผิดชอบตามอํานาจ
หนาที่ที่ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่แลวอาจทําใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ หรือบุคคลอื่น
นอกจากนี้ อาจจะตองรับผิดชอบในทางแพง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได
ดวยเหตุดังกลาวขางตน กลุมตรวจสอบภายใน จึงไดจัดทําคูมือแนวทางการตรวจสอบ
การบริหารสัญ ญาจา งกอ สรา งและควบคุมงาน เพื่อใหเจาหนาที่กลุมตรวจสอบภายใน ไดใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบการบริหารสัญญาและการควบคุมงาน

วัตถุประสงค

1. เพื่อ ใหเ จา หนา ที่ต รวจสอบภายใน กรมทรัพ ยากรน้ํา มีแ นวทางการปฏิบัติง าน
ตรวจสอบการบริหารสัญญาจางกอสรางและควบคุมงาน ใหเปนแนวทางเดีย วกันและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ
2. เพื่อใหหนวยงานในกรมทรัพยากรน้ํา มีการปฏิบัติงานดานการบริหารสัญญาจางกอสราง
และควบคุมงาน อยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ โปรงใส และคุมคา

ขอบเขตของเนื้อหา

ศึกษา วิเคราะหการบริหารสัญญาจางกอสรางและควบคุมงาน กําหนดแนวทางการ
ตรวจสอบ ประกอบดวย ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ

ปจจัยแหงความสําเร็จ

1. ผูต รวจสอบภายในของส วนราชการสามารถปฏิบัติ ง านตรวจสอบภายในได เป น
แนวทางเดียวกันและมีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ
2. งานตรวจสอบภายในสามารถชวยใหการปฏิบัติงานดานการบริหารสัญญาจางกอสราง
มีการปฏิบัติงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับ

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอมูลที่เกี่ยวของ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจางกอสราง สามารถศึกษา และรวบรวมขอมูล
ไดจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หนังสือเวียนและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งควรศึกษา
และติดตามใหมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ ในเบื้องตนกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ที่
สําคัญ อาทิเชน

2
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมทรัพยากรน้้า ที่ ทส 0610/ว112 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติในการควบคุมงานจ้างเหมา
- หนังสือกรมทรัพยากรน้้า ด่วนที่สุด ที่ ทส 0601/ว153 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560
เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- หนัง สือคณะกรรมการวินิจ ฉัย ปัญ หาการจัดซื้อจัดจ้า งและการบริหารพัส ดุภ าครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท้าการตามสัญญาหือข้อตกลง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
- หนัง สือคณะกรรมการวินิจ ฉัย ปัญ หาการจัดซื้อจัดจ้า งและการบริหารพัส ดุภ าครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง ซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการก้าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 28
- ฯลฯ

ความรับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้้า

บทที่ 2
ความรูทั่วไปเกีย่ วกับการบริหารสัญญาจางกอสราง
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอ 176 ไดกําหนดหนาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางไวดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร
(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงาน
ของหนวยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือ
ขอตกลงทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลว
รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
(3) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ ตามเวลา
ที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไวเพื่อเปนหลักฐานดวย
(4) นอกจากการดําเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาแบบ
รูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาหรือมีขอตกลงมีขอความคลาดเคลื่อนเล็กนอย หรือไมเปนไป
ตามหลักวิชาการชางใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร
และตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(5) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ประธาน
กรรมการ ไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(6) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามรูปรายการละเอียดและขอกําหนด
ในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และ
ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย
2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวย
การเบิกจายเงินของหนวยงานของรัฐ และรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม
เป น ไปตามแบบรู ป รายการละเอี ย ดและข อ กํ า หนดในสั ญ ญาหรื อ ข อ ตกลง ให ร ายงานหั ว หน า
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อทราบและสั่งการ แลวแตกรณี
(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงานโดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้น
ไวจึงดําเนินการตาม (6)
สรุป จะตองทําการตรวจการปฏิบัติงานของผูควบคุมงาน ผูรับจา งและตรวจการจา งให
เปนไปตามแบบรูปรายละเอียด และขอกําหนดในสัญญาใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด หากมีปญหาหรือขัดของ
ในการปฏิบัติใหรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี
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2. ขอกําหนดเงื่อนไขในสัญญา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับแตงตั้งจากผูวาจางใหทําหนาที่นอกจากจะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สรุป กรรมการตรวจรับพัส ดุมีอํา นาจเขา ไปตรวจในสถานที่กอสรา งไดทุกเวลา โดยผูรับ
จางจะตองใหความรวมมือ กรณีที่การตรวจรับพัสดุหรือมีการรับงานจางตามที่ผูรับจางสงงานแลว
ไมไดทําใหผูรับจางพนความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญาแตอยางใด
หนาที่ของผูควบคุมงานซึ่งสอบทานจากรายงานประจําวัน
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอ 178 ผูควบคุมงานมีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ
ทุกวันใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบ
รูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะ
สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจางจะปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและให
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา
หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางทันที
(2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน
หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดใน
สัญญา แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหสั่ง
พักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ หรือผูที่ไ ดรับมอบหมายใหทํา หนา ที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางโดยเร็ว
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือ
ขอตกลง และการตรวจรับพัสดุ ที่เปนงานจางกอสรางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแก
เจาหนาที่เมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผูมีหนาที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูร ับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย
(4) ในวันกําหนดเริ่มงานของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวด
ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงาน
จางกอสรางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ
สรุป ผูควบคุมงานจะตองศึกษาสัญญา รูปแบบรายละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญาควบคุม
การปฏิบัติงานของผูรับจางตลอดเวลาอายุสัญญา มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติมไดตามที่
เห็นสมควรพรอมบันทึกการปฏิบัติงานตลอดสัญญาเปนรายวัน และทําหนาที่เปนตัวกลางในการเชื่อมตอ
ระหวางผูรับจาง และคณะกรรมการตรวจการจางขณะปฏิบัติงานและในการตรวจรับงานแตละครั้ง
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การรับ – สงหนังสือระหวางผูรับจาง ผูควบคุมงาน ประธานกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน
ตองดําเนินการตามระเบียบงานสารบรรณทุกครั้ง เพื่อไมใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ

ตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ
ตรวจสอบการสงมอบ หรือการตรวจรับพัสดุ
การตรวจรับพัสดุและการรับมอบงานนั้นเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 176 และ 178 หลักนั้นตองตรวจรับ ณ ที่ทําการ
ของผูใชพัสดุหรือสถานที่กอสรางนั้น โดยพัสดุหรืองานตองถูกตองครบถวนตามสัญญาที่ไดตกลงกันไว
ในกรณีที่เปนงานจางจะตองถูกตองครบถวนตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดของสัญญา
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจางจะตองทําการตรวจพัสดุ โดยปกติให
ตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว สวนงานจาง
กอสรางตองตรวจภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับการสงมอบงาน เมื่อตรวจรับ
พัสดุหรืองานกอสรางถูกตองครบถวนเรียบรอยแลวจะมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนํา
พัสดุมาสงหรือวันที่ผูรับจางกอสรางสงมอบงานกอสรางนั้น
การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา ยอมเปนไปตามขอกําหนดที่ตกลง
กันในสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอ 181 และ ขอ 182 ไดกาํ หนดไวดงั นี้
ขอ 181 กรณีที่สัญญาหรือขอตกลงไดครบกําหนดสงมอบแลวและมีคาปรับเกิดขึ้นใหหนวยงาน
ของรัฐแจง การเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวัน
ครบกําหนดสงมอบ และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ
ในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย
ขอ 182 การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง
ตามมาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ทําใหคูสัญญาไมสามารถสงมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกําหนดเวลาแหงสัญญาได
ใหหนวยงานของรัฐระบุไวในสัญญาหรือขอตกลงกําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหหนวยงาน
ของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นไดสิ้นสุดลงหรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อของดหรือลดคาปรับหรือขอขยาย
เวลาในภายหลัง มิไ ด เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ
ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือหนวยงานของรัฐทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การบอกเลิก / การรับประกันความชํารุดบกพรอง / คาเสียหาย
เหตุแหงการบอกเลิก/ตกลงกันเลิก สัญญา หรือขอตกลง ระเบียบฯ ขอ 183 ถึง 189 ใหเปน
ดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณา ดังนี้
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การบอกเลิก
ขอ 183 นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏวาคูสัญญา
ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญ ญา หรือขอตกลงนั้น
หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหหนวยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยงานของ
รัฐโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาได
เทาที่จําเปน
ขอ 184 ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหวางที่อยูในระหวางระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพรอง ใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่รับผิดชอบดูแลบํารุง
รักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ เวนแตกรณีที่ไมมีผูครอบครองพัสดุ หรือมีหลาย
หนวยงานครอบครอง ใหหัวหนาเจาหนาที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุด
บกพรองของพัสดุนั้น
ขอ 185 ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพรองของพัสดุภายในระยะเวลาของการรับประกัน
ความชํารุดบกพรองตามสัญญา ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบตามขอ 184 รีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางดําเนินการแกไขหรือซอมแซมทันที พรอมทั้งแจงใหผูค้ําประกัน (ถามี)
ทราบดวย
ขอ 186 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 185 แลว กรณีที่สัญญาจะครบกําหนดรับประกันความ
ชํารุดบกพรอง ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพรองของพัสดุ เพื่อปองกันความเสียหาย
จากนั้นใหคืนหลักประกันสัญญาตอไป
คาเสียหาย
ขอ 187 กรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง หรือการบอกเลิก
สัญญา หรือขอตกลงนั้น เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดเรียกคาปรับแลวแตกรณี หากคูสัญญาเห็นวา
หนวยงานของรัฐตองรับผิดชดใชคาเสียหาย คูสัญญาจะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐ ใหพิจารณาชดใช
คาเสียหายก็ได ตามความในมาตรา 103 วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑดังนี้
(1) ใหคูสัญญายืน่ คําขอมายังหนวยงานของรัฐคูสญ
ั ญาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได
มีการบอกเลิกสัญญา
(2) คําขอตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรอง และระบุขอเท็จจริงและเหตุผลอันเปนเหตุ
แหงการเรียกรองใหชัดเจน พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปดวย
(3) หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับคําขอ หากไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้น ใหขอขยาย
ระยะเวลาออกไปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐไดไมเกิน 15 วัน นับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกลาว
(4) ใหหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และใหทําหนาที่
ตามขอ 189
(5) ใหหนวยงานของรัฐแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือไปยังคูสัญญา เมื่อพิจารณาคํารอง
แลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณา
เมื่อหนวยงานของรัฐมีหนังสือแจงผลการพิจารณาเปนเชนใดแลว หากคูส ัญญายังไมพอใจ
ในผลการพิจารณา ก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกใหชดใชคาเสียหายตามสัญญาตอไป
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ขอ 188 ใหหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณา
ความเสียหาย” ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 คน โดยใหแตงตัง้
จากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน
ของหนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น ภายในของหนวยงานของรัฐนั้น ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชน
ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแตงตั้งบุคคลอื่นอีกไมเกิน 2 คนรวมเปนกรรมการดวยก็ได
ขอ 189 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหนาทีด่ ังนี้
(1) ตรวจสอบรายละเอียดขอเท็จจริงตามคํารองของคูสญ
ั ญา
(2) ในกรณีจาํ เปนจะเชิญคูสัญญาหรือบุคคลที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือให
ขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของได
(3) พิจารณาคาเสียหายและกําหนดวงเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้น (ถามี)
(4) จัดทํารายงานผลการพิจารณาตาม (1) ถึง (3) พรอมความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ
การพิจารณาคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑที่คณะกรรม
การวินิจฉัยกําหนด และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวา หนวยงานของรัฐตองชดใชคาเสียหาย
และมีวงเงินคาเสียหายครั้งละเกิน 50,000 บาท ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการรายงาน ใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด

บทที่ 3
แนวทางการตรวจสอบการบริหารสัญญาจางกอสราง
แนวทางการตรวจสอบการบริหารสัญญาจางกอสราง เปนแนวทางการตรวจสอบตามกระบวนการ
การปฏิบัติงานการจางงานกอสรางในประเด็นที่อาจทําใหไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพื่อใหการบริหารสัญญาจางกอสรางเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ โดยมี
วิธีการตรวจสอบ ดังนี้

วิธีการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบแผนปฏิบัตงิ าน แผนเครื่องจักรเครื่องมือ และแผนอัตรา
บุคลากรของผูรับจาง
- ผูรับจางจะตองทําแผนปฏิบัตงิ านตามแบบที่ผูวา จางกําหนดใหเสนอตอ
ผูวาจางเพื่อพิจารณา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และให
ผูรับจางดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านทีผ่ ูวาจางเห็นชอบแลว

เอกสารหลักฐาน
เอกสารแผนงาน
แผนเครื่องมือ
เครื่องจักร
แผนบุคลากร

2. ตรวจสอบกรณีทผี่ ูรับจางยังไมเขาปฏิบัตงิ านตามสัญญาภายในระยะเวลา
อันควรคณะกรรมการตรวจการจาง
3. ตรวจสอบการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผูควบคุมงานของ
ผูวาจาง

เอกสารหนังสือเรงรัด
เขาดําเนินการ
เอกสารคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุและชาง
ควบคุมงาน

4. ตรวจสอบมีการจัดทํารายงานประจําวัน ประจําสัปดาห ประจํางวด
พรอมการลงนามครบถวนถูกตอง

เอกสารรายงาน
ประจําวัน / ประจํา
สัปดาห / ประจําเดือน

5. ตรวจสอบเอกสารผูรับจางมีการจัดทํารายการประจํางวด พรอมลงนาม
ครบถวนถูกตอง

เอกสารประจําเดือน

6. ตรวจสอบในกรณีผลการปฏิบัตงิ านลาชาไมเปนไปตามแผนปฏิบัตงิ าน
มีการออกหนังสือเรงรัดงานผูร ับจาง

เอกสารหนังสือเรงรัด
งาน /หนังสือแจง
ปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงาน

7. ตรวจสอบเมื่อครบกําหนดอายุสัญญา แตงานไมแลวเสร็จ มีการออก
หนังสือแจงเรียกคาปรับ

เอกสารหนังสือแจง
เตือนเรียกคาปรับ

8. ตรวจสอบการสงมอบพัสดุ/งาน และการตรวจรับพัสดุ/งาน

เอกสารการเบิกงวด
งาน (ใบสําคัญ ของ
ฝายการเงินฯ)
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วิธีการตรวจสอบ
9. ตรวจสอบงานที่ตองมีผลทดสอบ มีรายงานผลการทดสอบประกอบ
รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เอกสารหลักฐาน
เอกสารผลทดสอบ/
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุลงความ
คิดเห็น

10. ตรวจสอบการเบิกจายเงินใหผูรับจางใชเวลา....5....วัน นับถัดจากวันที่ เอกสารเบิกงวดงาน
คณะกรรมการลงนามตรวจรับเรียบรอยแลว
(ใบสําคัญ) ระยะเวลา
คณะกรรมการตรวจ
รับจนถึงเบิกจายใช
เวลากี่วัน
11. ตรวจสอบงานที่ดาํ เนินการแลวเสร็จมีการจัดทํารายงานสรุปปดงาน
เอกสารขออนุมัติ
(ทะเบียนแหลงน้าํ แจง ผวจ.เพื่อสงมอบ อปจ.)
ลงทะเบียนประวัติ
โครงการ ภายใน 30
วัน นับตัง้ แต
คณะกรรมการตรวจ
รับงานงวดสุดทาย
12. ตรวจสอบในกรณีมีการยกเลิกสัญญา ขยายอายุสัญญา มีการปรับและ เอกสารแจงยกเลิก
งดหรือลดคาปรับ
สัญญา ขยายอายุ
สัญญา มีการปรับและ
งดหรือลดคาปรับ
13. ตรวจสอบรูปถาย กอน – ระหวาง – หลัง

เอกสารรูปถาย
โครงการ

14. ตรวจสอบการคํานวณคา K ตัวเลขดัชนีที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงของคา
งาน ณ ระยะเวลาทีผ่ ูรับเหมากอสราง

เอกสารการคํานวณ
คา K เมื่อมีการสงงาน
แตละงวดงาน + ดัชนี
ในเดือนถัดไป
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ขั้นตอนการตรวจสอบการบริหารสัญญาจางกอสราง
การตรวจสอบขั้นตอนการบริหารสัญญาจางกอสราง เริ่มตนหลังจากลงนามในสัญญาจางกอสราง
จนถึงการสงมอบงานงวดสุดทาย เพื่อตรวจสอบดําเนินงานวาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา และ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หรือไม โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้
ตรวจสอบสัญญาจางเหมา
กอสราง
ตรวจสอบหนังสือแจงเขาปฏิบตั ิงานแผนปฏิบัติการ
แผนเครื่องจักรเครื่องมือและแผนบุคลากรของ
ผูรับจาง
ตรวจสอบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุและผูควบคุมงาน

ตรวจสอบรายงานประจําวัน
ตรวจสอบรายงานประจําสัปดาห
ตรวจสอบรายงานประจําเดือน

ตรวจสอบผลการทดสอบวัสดุโครงการ

ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายงวดงาน

ตรวจสอบการจัดทําคา K เงินชดเชยคากอสราง

ตรวจสอบการจัดทํารายงาน
การขึ้นทะเบียนแหลงน้ํา

สอบทานกับ
การเบิกงวดงาน
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รายงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมงานกอสราง
เพื่อใหการบริหารโครงการกอสรางดําเนินการไปดวยความเรียบรอยสมบูรณ และเปนไป
ในทิศทางเดียวกันถูกตองตามหลักวิชาการ ชางควบคุมงานจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมเอกสาร
แบบฟอรมหนังสือ และรายงานตางๆ ในการดําเนินงานแตละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนเตรียมการกอนกอสราง ประกอบดวย
1. เอกสารประกอบการจาง เปนเอกสารฉบับที่ใชประกอบในการทําสัญญาระหวาง ผูว าจาง
กับผูรับจาง ประกอบดวย
1.1 สัญญาจางเหมา ซึง่ ไดลงนามโดยผูมีอํานาจ ทั้งฝายผูวา จางและผูรับจาง
1.2 ขอกําหนดการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้าํ
1.3 แบบแปลนโครงการและแบบมาตรฐานที่ใชในโครงการ
1.4 บัญชีแสดงปริมาณงานและคางาน
ใบเสนอราคา / บัญชีแสดงปริมาณงานคางานฉบับคูส ัญญา
2. คูมือประกอบ
2.1 คูมือการคิดปริมาณงาน
2.2 คูมือการประมาณราคาคากอสราง
2.3 คูมือการใชแบบมาตรฐาน
ขั้นตอนระหวางดําเนินการกอสราง ประกอบดวย
1. กอนการขอเขาดําเนินการของผูรับจาง ผูควบคุมงานจะตองติดตอและทําหนังสือแจงให
หนวยงาน ประกอบดวย จังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาของพื้นที่ทราบ เพื่อสะดวก
ตอการดําเนินการ และหากพบหรือเกิดปญหาในระหวางดําเนินการกอสราง ผูควบคุมงานจะไดติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานเจาของพื้นที่ เพื่อรวมกันแกปญหานั้นๆ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
2. ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบคุณสมบัติวิศวกรและผูควบคุมงานฝายผูรับจาง ดังนี้
2.1 วุฒิการศึกษาและประสบการณตามที่กําหนดในสัญญา โดยปกติจะตองมีประสบการณ
ควบคุมงานไมนอยกวา ปวช. 5 ป , ปวส. 3 ป
2.2 เครื่องมือสําหรับงานสํารวจ
2.3 เครื่องมือทดสอบความแนนของดินในสนาม
2.4 วิศวกรของผูรับจางจะตองตรวจสอบงานกอสรางเปนประจํา และสม่ําเสมอ
2.5 เครื่องมืออื่นๆ ที่จําเปน
3. สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ควรแตงตั้งหนวยตรวจสอบคุณภาพเพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพ
วามีการปฏิบัติตามแบบรูปและขอกําหนดหรือไม และเสนอตอผูบังคับบัญชาตอไป
4. ใหสวนพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ํา และสวนวิชาการของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผูรับจาง โดยใกลชิดทุกขั้นตอนและชวยกํากับการทํางานของชางควบคุมงานของ
ผูรับจางใหเปนไปตามแบบรูปและขอกําหนด
5. ผูควบคุมงานจะตองแจงใหผูรับจางติดตัง้ ปายประกาศโครงการ ไมเกิน 7 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาฯ ซึ่งการติดตั้งปายประกาศโครงการจะตองติดตั้งในที่ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ตามรูปแบบรายละเอียดใน หนา ค 45 – ค 46
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6. การนําสงตัวอยางวัสดุทดสอบ ผูควบคุมงานจะตองดําเนินการควบคุมใหผูรับจางเก็บตัวอยาง
วัสดุตามวิธีการมาตรฐาน เพื่อนําไปทดสอบในหองทดสอบ และในระหวางการกอสราง หากมีขอสงสัย
วาวัสดุที่นํามาใชไมตรงกับตัวอยางวัสดุที่เคยนําสงหองทดสอบ ใหเก็บตัวอยางวัสดุนั้นไปทําการทดสอบใหม
ซึ่งการนําวัสดุไปทดสอบใหใชแบบฟอรม ดังนี้
6.1 แบบหนังสือนําสงวัสดุหนวยงานภายนอก
6.2 แบบบันทึกนําสงวัสดุหนวยงานภายใน
6.3 แบบใบสงตัวอยางวัสดุกอสราง (แบบ สพน. 1/2546)
6.4 แบบใบนําสงตัวอยางลูกบาศกคอนกรีต (แบบ สพน. 2/2546)
กําหนดระยะเวลาในการตรวจรับ/ตรวจการจาง
ผูรบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

ดําเนินการตามระเบียบฯ

ผูควบคุมงาน

3

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3

เจาหนาที่การเงิน
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ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 176
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนํา
เงินสงคลัง ขอ 28 วรรคทาย

7. รายงานผลการกอสรางตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 วาดวยผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้
7.1 ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ
ทุกวันใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะ
สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจางจะปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและให
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา
หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางทันที
7.2 ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน
หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา
แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงาน
นั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางโดยเร็ว
7.3 จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอม
ทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง
และการตรวจรับพัสดุ ที่เปนงานจางกอสรางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่
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เมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของ
ผูมีหนาที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูร ับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่
ใชดวย ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อทราบและสั่งการ
7.4 ในวันกําหนดเริ่มงานของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวด
ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่
เปนงานจางกอสรางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ โดยใชแบบฟอรมปฏิบัติ ดังนี้
7.4.1 แผนปฏิบตั ิงาน (แบบ สพน.3/2546)
ผูรับจางจะตองทําแผนปฏิบัติงานตามแบบที่ผูวาจางกําหนดใหเสนอตอผูวาจางเพื่อ
พิจารณา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และใหผูรับจางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ที่ผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางเห็นชอบแลว
7.4.2 รายงานผลการปฏิบัตงิ านในการรายงานความกาวหนา ชางควบคุมงานจะตอง
จัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงาน
(1) บันทึกสรุปภาพรวม
(2) รายงานประจําวัน (แบบ สพน.4/2546)
(3) รายงานประจําสัปดาห (แบบ สพน.5/2546)
(4) รายงานประจําเดือน (แบบ สพน.6/2546)
(5) บันทึกการเทคอนกรีต (แบบ สพน.7/2546)
(6) ผลการทดสอบวัสดุ
8. หนวยดําเนินการจะตองรายงานผลการกอสรางตอกรมทรัพยากรน้าํ ทราบ ดังนี้
8.1 แผนการปฏิบัติงาน (แบบ สพน.3/2546)
8.2 สรุปผลการปฏิบตั ิงานประจําเดือน (แบบ สพน.8/2546)
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการทุกโครงการใหสํานักเจาของงานทราบตามภารกิจของ
แตละสํานัก อยางชาภายในสัปดาหสุดทายของเดือน ในกรณีที่โครงการใดผลการปฏิบตั ิงานต่าํ กวาแผนงาน
หรือผลการดําเนินการงานไมกาวหนา ใหรายงานปญหา, อุปสรรค และวิธีหรือแนวทางในการแกไขไว
ในชองหมายเหตุเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน ในการนําเสนอกรมทรัพยากรน้ําทราบตอไป
9. เอกสารการตรวจรับงาน
9.1 บันทึกการสงมอบงาน
9.2 และเอกสารประกอบ ดังนี้
9.2.1 รายการคํานวณปริมาณงานตามรายการที่สงงวด
9.2.2 ใบสรุปปริมาณงานและคางานทีส่ งงวด (แบบ สพน.9/2546)
- ใบสรุปราคางานและราคาตามผลงาน (แบบ สพน.10/2546)
- สรุปปริมาณงานและราคาตามผลงาน (แบบ สพน.11/2546)
- ตารางใชสาํ หรับสัญญาที่เปน Unit cost แสดงปริมาณงานและราคาที่
เปลีย่ นแปลง เนื่องจากปริมาณงานลดลง (UNDERRUN)
(แบบ สพน.12/2546)
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- ตารางใชสาํ หรับสัญญาที่เปน Unit cost แสดงปริมาณงานและราคาที่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึน้ (OVERRUN)
(แบบ สพน.13/2546)
9.2.3 หนังสือสงมอบงานของผูรับจาง
9.2.4 ใบตรวจรับงานจางเหมา (แบบ สพน.14/2546)
9.2.5 แบบกอสรางจริงแสดงสวนทีส่ งงาน
9.2.6 เอกสารผลการทดสอบวัสดุจากหองทดสอบ
9.2.7 เอกสารผลการทดสอบวัสดุจากสนาม
หมายเหตุ ในกรณีที่สญ
ั ญาเปน UNIT COST และมีปริมาณงานเพิ่ม / ลดจากสัญญาฯ ใหใช
ตารางตามแบบ สพน.12/2546 และ แบบ สพน.13/2546 โดยคิดเงินเพิ่มหรือหักลดในงวดสุดทาย
หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามทีผ่ ูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร
10. การสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ
10.1 บันทึกเสนอการสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ
10.2 หนังสือขอสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ
ขั้นตอนการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ประกอบดวย
1. การขออนุมัติลงทะเบียนประวัติโครงการ
โครงการที่กอสรางแลวเสร็จมี 2 ประเภท คือ โครงการที่กอสรางใหม และโครงการซอมปรับปรุง
1.1 โครงการที่กอสรางใหม ผูควบคุมงานจะตองจัดทําเอกสารการลงทะเบียนประวัติ
โครงการเปนรูปเลมใหเรียบรอยภายใน 30 วัน นับแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับงานงวดสุดทาย
เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ในพื้นที่นั้นๆ เปนผูอนุมัติลงทะเบียน และจัดทํา
บัญชีทรัพยสินตามระเบียบพัสดุ และสงสําเนาประวัติโครงการใหสํานักเจาของโครงการในสวนกลาง
เพื่อจัดทําขอมูลในภาพรวมของกรมตอไป (เอกสารการลงทะเบียนประวัติ หนา ค 29 – ค 43)
1.2 โครงการซอมปรับปรุง ผูควบคุมงานจะตองทําเอกสารประวัติขอมูลโครงการเปนรูปเลม
ใหเรียบรอยภายใน 30 วัน นับตั้งแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับมอบงานงวดสุดทาย เสนอตอ
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคในพื้นที่นั้นๆ โดยไมตองอนุมัติลงทะเบียนและจัดทําบัญชี
ทรัพยสินซ้าํ อีก เนื่องจากโครงการซอมปรับปรุงไดมีการขึ้นทะเบียนและจัดทําบัญชีทรัพยสินยูแลว
และสงสําเนาประวัติโครงการใหสํานักเจาของโครงการในสวนกลาง เพื่อควบคุมขอมูลประวัติโครงการ
(เอกสารการลงทะเบียนประวัติ หนา ค 29 – ค 43)
2. การสงมอบโครงการฯ และการสงมอบเพื่อดูแลรักษา
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 2551 กําหนดให
กรมทรัพยากรน้าํ ถายโอนการกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําที่มีปริมาตรเก็บกักนอยกวา 2 ลานลูกบาศก
เมตร ไดแก อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และระบบสงน้ํา ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
ดังนั้นการสงมอบโครงการแบงเปน 2 กรณี คือ
2.1 กรณีโครงการที่สงมอบมีปริมาตรเก็บกักนอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร เมื่อดําเนินการ
กอสรางหรือซอมปรับปรุงแลวเสร็จ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคจะตองดําเนินการเพื่อถายโอนทรัพยสิน
และภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนกระจายอํานาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 โดย
จัดเตรียมเอกสารดังนี้
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จํานวน 2 ชุด

- บันทึกการสงมอบและแบบประเมินความพรอมและความพึงพอใจของ อปท.

- ทะเบียนประวัตโิ ครงการ จํานวน 1 ชุด
- แบบรายละเอียด (ถามี) จํานวน 1 ชุด
- คูมือเตรียมความพรอมในการรับโอนภารกิจสําหรับ อปท. จํานวน 1 ชุด
- คูมือบํารุงรักษา จํานวน 1 ชุด
การสงมอบจะตองทําบันทึกสงมอบ และแบบประเมินความพรอมและความพึงพอใจของ
อปท. มีขอความถูกตองตรงกัน โดยผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก
กรมทรัพยากรน้ําเปนผูลงนามในบันทึกรวมกับผูมีอํานาจของ อปท. มอบเก็บไวหนวยงานละ 1 เลม
เพื่อเปนหลักฐานแลวสงสําเนาใหสํานักพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อรวบรวมเปนขอมูลและใชประโยชนในการ
ประเมินผลการถายโอน สําหรับเอกสารนอกเหนือจากบันทึกและแบบประเมิน ใหมอบให อปท. เพื่อ
ใชประโยชนในการบริหารจัดการโครงการตอไป
2.2 กรณีโครงการที่สงมอบมีปริมาตรเก็บกักมากกวาหรือเทากับ 2 ลานลูกบาศกเมตร
ซึ่งไมอยูในภารกิจถายโอนสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค จะตองสงมอบการดูแลรักษาและดําเนินกิจกรรม
ตอเนื่องโครงการแหลงน้ําใหกับจังหวัด เพื่อที่จะไดพิจารณาสงมอบใหทองถิ่นเปนผูดําเนินการบริหาร
การใชน้ําการซอมแซมและบํารุงรักษาใหโครงการแหลงน้ําเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีเอกสารสงมอบดังนี้
- หนังสือสงมอบการดูแลรักษา (แบบ สพน.18/2546)
- เอกสารประกอบการลงทะเบียนประวัติโครงการ 1 ชุด (ดูภาคผนวก) โดยสงสําเนา
เอกสารสงมอบใหสาํ นักพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อรวบรวมเปนหลักฐานและขอมูลกลาง 1 ชุด
3. รายงานการตรวจสภาพกอนคืนหลักประกัน
ผูควบคุมงานจะตองดําเนินการตรวจสอบสภาพโครงการแหลงน้ําที่กอสรางแลวเสร็จ อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง หากพบความเสียหายจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อแจงใหผูรับจางซอม
โดยทันทีหากผูรับจางไมดําเนินการ ใหปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด ในกรณีไมพบความเสียหาย ให
รายงานผู บั ง คั บ บั ญ ชาทราบตามลํ า ดั บ ก อ นคื น หลั ก ประกั น สั ญ ญาโดยใช บั น ทึ ก (แบบ สพน.
21/2546)
4. การกําหนดคา K ตามสัญญาแบบปรับราคาได
ในกรณีที่สัญญากอสรางเปนสัญญาแบบปรับราคาได แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินชดเชยคา
งานสิ่งกอสราง (คา K) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ชางควบคุมงานจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบ (คา K) ทันทีตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีการคํานวณใหตรงตามประเภท
ลักษณะงานและดัชนีราคา ซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย หากดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือ
ลดลงจากเดิม ใหดําเนินการดังนี้
4.1 เมื่อมีการสงมอบงานในแตละงวด ใหชางควบคุมงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินการ
ตรวจสอบ (คา K) ทันที โดยดําเนินการตรวจสอบรายการกอสรางที่ผูรับจางสงมอบงานและทํารายการ
คํานวณตามสูตรและวิธีที่กําหนดไว หากพบวาคางานลดลงใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้าํ ภาค
รับรองความถูกตองและสงเอกสารที่เกี่ยวของไปยังสํานักงานในสวนกลางที่มีหนาที่ตรวจสอบทําการ
ตรวจสอบวาถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการชดเชยคางานสิ่งกอสราง ตามสัญญาแบบปรับราคา
ไดหรือไม หากถูกตองจะสง เอกสารไปยัง สํา นักงานเลขานุการกรม เพื่อดําเนินการตอไป (กรณีไม
ถูกตอง จะสง เอกสารคืนไปยัง สํา นักงานทรัพ ยากรน้ําภาค เพื่อแกไขใหถูกตอง) หากดําเนินการ
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ตรวจสอบแลว พบวาคางานลดลงจากเดิมผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางเปน
คู สั ญ ญารี บ เรี ย กเงิ น คื น จากผู รั บจ า งโดยเร็ ว หรื อให หั กค า งานของงวดต อ ไปหรื อ ให หั ก เงิ น จาก
หลักประกันสัญญา
4.2 กรณีที่ตรวจสอบแลวคางานเพิ่มขึ้นจากสัญญาจาง ผูรับจางที่จะตองขอเงินชดเชยคา
งานสิ่งกอสราง ภายในกําหนด 90 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย (ใหเริ่มนับถัด
จากวันที่ผูรับจางมีหนังสือสงมอบงานงวดสุดทาย จนถึงวันที่ผูวาจางประทับตรารับหนังสือที่ผูรับจาง
ขอชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได) โดยใหชางควบคุมงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบ
4.3 ในการคํานวณ (คา K) ตามขอ 1 และ 2 ชางควบคุมงานหรือผูที่รับมอบหมายตอง
ตรวจสอบงานกอสรางแตละรายการตามสัญญาจาง และแยกประเภทลักษณะงานใหตรงตามหมวดงาน
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑการขอรับเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) หากรายการใดไมเขาหลักเกณฑ
จะไมนํามาพิจารณาในการจายเงินชดเชย ซึ่งในแตละหมวดงานจะมีสูตรการคํานวณหา (คา K)
4.4 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาสัญญาแบบปรับราคาไดในการขอเงินชดเชย
คางานสิ่งกอสราง (คา K)
การเตรียมการและขั้นตอนในการตรวจรับงาน
1. ชางควบคุมงานตองเตรียมเอกสารที่จําเปนสําหรับประกอบการตรวจรับงานกอสราง เพื่อให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถตรวจสอบความถูกตองของงานที่จะสงในงวดนั้นๆ ผูรับจางจะตอง
สํารวจภูมิประเทศจริงที่หนางานและเก็บคาระดับดินเดิมทั้งหมด ในบริเวณที่กอสรางโดยผูควบคุมงาน
จะตองควบคุมตรวจสอบความถูกตองและลงนามทั้ง 2 ฝายเพื่อเปนหลักฐานในการคิดงานดินที่จะตอง
จายตามปริมาณที่ทําจริง เอกสารที่จะตองเตรียมสําหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบ
ในกรณีที่สัญญาเปนสัญญาแบบจายคางานตามปริมาณงานทีท่ ําจริง (UNIT COST) ประกอบดวย
1.1 สัญญากอสรางและตารางแสดงปริมาณงานและราคาคางานตามสัญญา
1.2 แบบกอสรางและขอกําหนดทางเทคนิค
1.3 ปริมาณงานที่ผูรับจางสงงานที่ไดรับการตรวจสอบ ลงนามรับรองจากผูควบคุมงาน
ฝายผูรับจางและฝายผูวาจาง
1.4 ผลการทดสอบวัสดุของแตละงานในงวดนั้นๆ ตามเงือ่ นไขขอกําหนดการกอสราง
1.5 รายการคํานวณปริมาณงาน พรอมแบบแปลน, รูปตัด ประกอบการคํานวณ ทุกรายการ
ที่มีการสงงานในงวดนั้นๆ
1.6 แบบแปลนและรูปตัดของงานที่สง พรอมระบายสีในสวนที่สงงาน (แตละงวดใหใชสี
ประจํางวดนั้นๆ เพื่อมิใหเกิดความสับสนและปองกันการสงงานซ้ําซอนกับงวดกอน)
2. ขั้นตอนในการตรวจรับงานกอสราง
2.1 ผูควบคุมงานของผูรับจาง ประสานงานกับผูควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ํา ทําการ
ตรวจสอบปริมาณงานที่จะสง เมื่อผูควบคุมงานของกรมฯ เห็นวาใหสงงานได ใหจัดทําเอกสารอยางนอย
ประกอบดวยใบสงงาน ตารางแสดงปริมาณงาน รายการคํานวณปริมาณงาน (ผูควบคุมงานทั้ง 2 ฝาย
ลงนามรับรองรวมกัน) สงถึงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใหประธานฯ แจกจายเอกสารดังกลาว
ใหกรรมการตรวจรับพัสดุกอนที่จะทําการตรวจรับพัสดุอยางนอย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อใหกรรมการฯ ได
ตรวจเอกสารลวงหนา และไดมีโอกาสซักถามขอสงสัยในระหวางการตรวจรับพัสดุ
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2.2 ผูควบคุมงานจัดเตรียมเอกสารประกอบการสงงวดงาน เชน ใบสงงาน ตารางแสดง
ปริมาณงานที่จะสง พรอมรายการคํานวณปริมาณงาน แบบแปลนที่แสดงการสงงวดงานเอกสารการ
ทดสอบ/รับรองวัสดุตางๆ ภาพถายขณะกอสราง เปนตน
2.3 เมื่อเดินทางไปถึงบริเวณโครงการกอสราง ใหผูควบคุมงาน บรรยายสรุปความกาวหนา
และรายละเอียดของงานที่จะสงงวดนั้นๆ รวมถึงอุปสรรคและปญหาที่สํานักงานสนามกอน เพื่อที่
คณะกรรมการไดรับทราบการปฏิบัติงานกอสรางในภาพรวมและทําการตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารประกอบการตรวจรับกอนตรวจงานในสนาม
2.4 นําคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานในสนาม โดยนําตรวจในรายละเอียดของงาน
ทีจ่ ะสงและในภาพรวมของโครงการฯ
2.5 เมื่อตรวจงานที่สนามเรียบรอยแลว ควรกลับมาสรุปและรับฟงคําแนะนําจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และตอบขอซักถาม จนเปนที่พอใจแลวจึงพิจารณาการตรวจรับงาน

กรณีศึกษา
กลุมตรวจสอบภายใน ไดสรุปขอตรวจพบประจําปงบประมาณ 2562 โดยรวบรวมประเด็น
ขอตรวจพบและขอเสนอแนะ ของกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อเปนประโยชนของหนวยงาน ในการนํา
ขอเสนอแนะไปเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการบริหารสัญญาและการเบิกจาย
ที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานและลดความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรี อยางเครงครัด โดยสามารถสรุปไดดังนี้
ขอตรวจพบ : จากรายงานประจําสัปดาห มีผลงานสะสมลาชากวาแผน และมีคาปรับเกินรอยละ 10
ของวงเงินคาจางตามสัญญาแลว
สาเหตุ : ผูรับจางขาดสภาพคลอง
ขอเสนอแนะ : เห็นควรเรงรัดผลงาน/ผลการเบิกจายใหเปนไปตามนโยบายการเบิกจายของรัฐบาล
เพื่อประชาชนในพื้นที่จะไดใชประโยชนจากแหลงน้ําในโครงการฯไดตามแผนฯที่หนวยงานกําหนด และ
เห็นควรมีหนังสือเรงรัดผูรับจางเปนระยะๆ เพื่อมิใหผูรับจางถือเปนเหตุขอขยายเวลาทําการออกไป
และระมัดระวังเรื่องคาปรับจะเกินคางานที่เหลืออยู
ขอตรวจพบ : ผูควบคุมงานใชเวลาในการสรุปปริมาณงานและคางานการสงมอบงวดงานของผูรับจาง
ลาชาเปนเวลา 7 วันทําการ
สาเหตุ : ผูควบคุมงานยังไมเขาใจระเบียบพัสดุฯใหม
ขอเสนอแนะ : เห็นควรกําชับผูควบคุมงานทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 (4) ในวันกําหนดเริ่มงานของผูรับจางตามสัญญา
และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตาม
สัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางภายใน 3 วัน ทําการ นับแตวันถึง
กําหนดนั้นๆ
ขอตรวจพบ : ไมพบการจัดทําการขึ้นทะเบียนแหลงน้าํ
สาเหตุ : เจาหนาที่จดั เตรียมเอกสารการลงทะเบียนไมทัน
ขอเสนอแนะ : เห็นควรกําชับผูควบคุมงานใหจัดทําเอกสารการลงทะเบียนประวัติโครงการเปนรูปเลม
ใหเรียบรอยภายใน 30 วัน นับแตคณะกรรมการตรวจรับงานงวดสุดทาย ตามคูมือการควบคุมงาน
กอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ขอตรวจพบ : การเบิกจายเงินงวดดําเนินการลาชา เนื่องจากไมไดสรางหลักผูขายของผูรับโอนสิทธิ
สาเหตุ : เจาหนาที่ไมไดสรางหลักผูขายของผูรับโอนสิทธิ
ขอเสนอแนะ : ขอใหกําชับเจาหนาที่ เมื่อไดรับหนังสือแจงการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินให
ดําเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานใหครบถวน
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ขอตรวจพบ : รายงานประจําวัน/สัปดาห/เดือน ไมเปนปจจุบัน
สาเหตุ : ผูควบคุมงานยังปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบฯ ที่กําหนด
ขอเสนอแนะ : เห็นควรกําชับผูควบคุมงานใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 (3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจาง
และเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการ
หยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทํา
หนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางทราบทุกสัปดาห
ขอตรวจพบ : การเบิกจายเงินใหผูรับจางคอนขางลาชา
สาเหตุ : เนื่องจากเอกสารสงกลับไปกลับมาเพื่อแกไข
ขอเสนอแนะ : ขอใหกําชับเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารตรวจรับใหถูกตองกอนสงเบิกจายเงิน และเรงรัด
การดําเนินการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 28 (2) วรรคทาย
“การซื้อทรัพยสิน จางทําของ หรือเชาทรัพยสิน ใหสวนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว
อยางชาไมเกินหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตองแลว หรือนับแตวันที่
ไดรับแจงจากหนวยงานยอย”
ขอตรวจพบ : ไมพบหนังสือเรงรัดการปฏิบตั ิงาน
สาเหตุ : ผูรับจางเขาปฏิบตั ิงานลาชา และขนยายเครื่องจักรออกจากโครงการ
ขอเสนอแนะ : เห็นควรมีหนังสือเรงรัดผูรับจางใหปฏิบัติงานเปนระยะ เพื่อใหมีผลการดําเนินงาน และ
เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายตอไป
ขอตรวจพบ : การเบิกจายเงินบางงวดงานเกิน 5 วันทําการ นับแตวันทีไ่ ดตรวจรับงานถูกตองแลว
สาเหตุ : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สอบทานเอกสารหลายโครงการ
ขอเสนอแนะ : ในการตรวจรับพัสดุงานจางกอสรางโครงการอื่น เห็นควรกําชับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุใหเรงรัดการสอบทานเอกสารตรวจรับใหถูกตอง และสงใหเจาหนาที่ดําเนินการขอเบิกเงินจากคลัง
ใหเปนไปตามระเบียบฯ ตอไป
ขอตรวจพบ : ไมพบงานหลักแสดงคาระดับน้าํ ตามสัญญาจาง
สาเหตุ : เจาหนาที่ชี้แจงวาอาจเกิดจากฝนตกทําใหหลักแสดงคาระดับน้าํ ลมจมน้าํ
ขอเสนอแนะ : เห็นควรแจงผูรับจางเขาดําเนินการแกไขใหมีหลักแสดงคาระดับน้ําอยูครบตามสัญญาจาง
ขอตรวจพบ : ไมพบผลทดสอบวัสดุหลักของโครงการ
สาเหตุ : ผูควบคุมงานไมไดนําเอกสารผลทดสอบมาเก็บรวบรวมไวในแฟม
ขอเสนอแนะ : ผูควบคุมงานควรควบคุมใหผูรับจางเก็บตัวอยางวัสดุตามวิธีการมาตรฐาน เพื่อนําไป
ทดสอบในหองทดสอบในระหวางการกอสราง หากมีขอสงสัยวาวัสดุที่นํามาใชไมตรงกับตัวอยางวัสดุที่
เคยนําสงหองทดสอบ ใหเก็บตัวอยางวัสดุนั้นไปทําการทดสอบใหม วัสดุที่ตองใชเอกสาร มอก. ตองระบุ
ชื่อโครงการที่กอสราง และชื่อบริษัทผูรับจางใหครบถวนดวย
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ขอตรวจพบ : ไมพบแผนปฏิบัติงานของผูรับจาง และแผนบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ
สาเหตุ : ผูควบคุมงานไมไดนําเอกสารแผนปฏิบัติงานของผูรับจาง และแผนบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ
ขอเสนอแนะ : เห็นควรกําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามคูมือเอกสารประกอบการควบคุมงานกอสราง
โครงการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ํา หมายเลข สพน.003 สิงหาคม 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
หนา 2-2 ตามแบบ สพน.3 / 2546 ผูรับจางจะตองทําแผนปฏิบัติงานตามแบบที่ผูวาจางกําหนดให
เสนอตอผูวาจางเพื่อพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา และใหผูรับจางดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานที่ผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางเห็นชอบแลว
ขอตรวจพบ : การจัดทําแบบแปลนวัสดุหลักที่ใชในงานกอสราง ไมสัมพันธกับ ปร.4 ปร.5 การคํานวณ
ราคากลาง และสัญญา
สาเหตุ : เจาหนาที่ไมไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
ขอเสนอแนะ : เห็นควรตรวจสอบแบบแปลนฉบับที่ผูวาจางและผูรับจางนําไปใชปฏิบัติงานใหถูกตอง
และสัมพันธกับการคํานวณราคากลาง และสัญญา
ขอตรวจพบ : ผลการปฏิบตั งิ าน และผลการเบิกจายลาชากวาแผนประมาณ
สาเหตุ : เจาหนาที่ไมไดเรงรัดงาน
ขอเสนอแนะ : เห็นควรเรงรัดผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจายเพื่อใหสอดคลองกับแผนงานและ
เปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา
ขอตรวจพบ : ไมพบแผนการปฏิบัติงานกรณีมีการขยายอายุสัญญา
สาเหตุ : เจาหนาที่ไมไดแจงหรือทวงถามจากผูรับจาง
ขอเสนอแนะ : เห็นควรแจงใหผูรับจางทราบวากอนที่ผรู บั จางจะเขาปฏิบัติงานนั้นตองเสนอแผนงาน
ใหผูรับจาง (คณะกรรมการตรวจการจาง) ใหความเห็นชอบกอนลงมือปฏิบัติงาน
ขอตรวจพบ : การกําหนดรายละเอียดในขอกําหนดเกี่ยวกับแบบแปลน (แบบรูปรายการ
ละเอียด) ไมสอดคลองกับบัญชีปริมาณงานและราคา (BOQ) และรายละเอียดราคากลาง
สาเหตุ : เจาหนาทีไ่ มไดพิจารณาความสัมพันธของเอกสาร
ขอเสนอแนะ : เห็นควรพิจารณาขอความตามแบบรูปรายการละเอียดที่กําหนดวา “การระบายน้ํา
ระหวางการกอสรางผูรบั จางจะตองหาวิธรี ะบายน้ําออกจากบริเวณนั้น เพื่อปองกันความเสียหายอัน
เกิดขึ้นกับการกอสราง โดยผูรับจางจะตองออกคาใชจายเอง” ใหชัดเจนสอดคลองกับบัญชีปริมาณ
งานและราคา (BOQ) และรายละเอียดราคากลาง ในสัญญาจางที่ดําเนินการยังไมแลวเสร็จเพื่อไมให
เกิดความสับสนและขอโตแยงของคูสัญญาทีอ่ าจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดปฏิบัติ
ใหถูกตองโดยเครงครัดในโอกาสตอไป

ภาคผนวก

ก1
กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กระดาษท้าการ กตน. ............/..................

กระดาษท้าการการตรวจสอบการบริหารสัญญาก่อสร้าง
หน่วยรับตรวจ ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ..... .............
ผู้จัดท้า ........................................................................
ผู้รับตรวจ ช่างควบคุมงาน ส่วนฟื้นฟู
วัน เดือน ปี ที่จัดท้า ………………..………………………….
งวดที่ท้าการตรวจสอบ ...........................................................
....................................................................................
ข้อมูลตรวจสอบระหว่างวันที่ ......................................................... วัน เดือน ปี ที่สอบทาน................................................
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้หน่วยรับตรวจต่างๆ ของกรม มีการบริหารจัดการระบบงบประมาณ มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธะกิจ วิสัยทัศน์ของกรม
2. เพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีความโปร่งใส เป็นธรรม
สามารถตรวจสอบได้
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้รายงานเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ในการ
ปฏิบัติงาน
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงเพื่อ
ให้ผลการด้าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อกิจกรรม _______________________________________________________________________________
เลขที่สญ
ั ญา ___________________________ ลงวันที่_____________________อายุสัญญา __________________
วันที่สั่งเข้าท้างาน _________________________ วันครบก้าหนด _______________________
วงเงินตามสัญญา ___________________________ ชื่อคู่สัญญา ________________________________________
1. ผู้รบั จ้างส่งแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักรเครื่องมือ และแผนอัตราบุคลากร หลังจากลงนามในสัญญาไปแล้ว 15 วัน
มีข้อสังเกต
ไม่มีข้อสังเกต
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. การสั่งเข้าท้างานหลังจากลงนามในสัญญาไปแล้ว _______________ วัน_______________
มีข้อสังเกต
ไม่มีข้อสังเกต
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. กรณีที่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าปฏิบตั งิ านตามสัญญาภายในระยะเวลาอันควรคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ไม่ได้ท้าหนังสือเร่งเตือน
ได้ท้าหนังสือเร่งเตือน
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานของผูร้ บั จ้าง
1 คน ควบคุมงาน 1สัญญา
1 คน ควบคุมงานหลายสัญญา
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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5. มีการจัดท้ารายงานประจ้าวัน ประจ้างวด ประจ้าสัปดาห์ พร้อมการลงนามครบถ้วนถูกต้อง
มีข้อสังเกต
ไม่มีข้อสังเกต
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. ผู้รับจ้างมีการจัดท้ารายการประจ้างวด พร้อมการลงนามครบถ้วนถูกต้อง
มีข้อสังเกต
ไม่มีข้อสังเกต
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. ในกรณีผลการปฏิบตั ิงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน มีการออกหนังสือเร่งรัดงาน
มีข้อสังเกต
ไม่มีข้อสังเกต
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8. เมื่อครบก้าหนดอายุสญ
ั ญา แต่งานไม่แล้วเสร็จ มีการออกหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับ
มีข้อสังเกต
ไม่มีข้อสังเกต
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. การส่งมอบพัสดุ/งาน และการตรวจรับพัสดุ/งาน
มีข้อสังเกต
ไม่มีข้อสังเกต
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
10. งานที่ต้องมีผลทดสอบ มีรายงานผลการทดสอบประกอบรายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ
มีข้อสังเกต
ไม่มีข้อสังเกต
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
11. การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รบั จ้างใช้เวลา _______________วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการลงนามตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
มีข้อสังเกต
ไม่มีข้อสังเกต
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
12. งานที่ด้าเนินการแล้วเสร็จมีการจัดท้ารายงานสรุปปิดงาน (ทะเบียนแหล่งน้้า แจ้ง ผวจ.เพื่อส่งมอบ อปจ.)
มีข้อสังเกต
ไม่มีข้อสังเกต
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
13. กรณีมีการยกเลิกสัญญา ขยายอายุสัญญา มีการปรับและงดหรือลดค่าปรับ
มีข้อสังเกต..........................................................................................................................................................
ไม่มีข้อสังเกต
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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14. รูปถ่าย ก่อน – ระหว่าง – หลัง
มีข้อสังเกต……………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
ไม่มีข้อสังเกต
15. การค้านวณค่า K ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่ผู้รบั เหมาก่อสร้าง............................
มีข้อสังเกต…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไม่มีข้อสังเกต
สรุปผลการตรวจสอบ
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ผู้ให้ข้อมูล...................................................
(.......................................................................)
วันที่............................................................

ผู้ตรวจสอบ..........................................................
(......................................................)
วันที่.............................................................

ผู้สอบทาน................................................................

ก4
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้า 02-2716195-6
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

14
15
16
17
18
19

รายการ
ผู้รับจ้างส่งแผนงานก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างตามข้อก้าหนดในสัญญา
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานก่อสร้างก่อนที่
ผู้รับจ้างจะด้าเนินการ
แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง จะต้องระบุปริมาณงานที่ปฏิบัติ
มีแผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือของผู้รับจ้าง
แผนบุคลากร ระบุปริมาณอัตราบุคลากรที่ผู้รับจ้างใช้ในการปฏิบัติงาน
รายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งจากผู้มอี ้านาจของฝ่ายผูร้ ับจ้าง
มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ (ถ้ามี)
มีค้าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานตามระเบียบฯ
1. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ้า
2. มีความช้านาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
3. มีคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ
2. ควรค้านึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นส้าคัญ
3. กรณีจ้าเป็นและเพื่อประโยชน์จากทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่
เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการด้วยได้
รายงานประจ้าวัน
รายงานประจ้าสัปดาห์
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบในการจัดหาวัสดุหลักที่
จะท้าการทดสอบคุณสมบัติตามข้อก้าหนดหรือที่จะต้องมีเอกสารรับรอง
คุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตตามแบบและข้อก้าหนดฯ ก่อนน้าไปใช้งาน
ผู้ควบคุมงาน
เมื่อสัญญาลงนามเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมงานได้เข้าตรวจสอบสภาพพืน้ ที่
บริเวณที่จะท้าการก่อสร้าง โดยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ กี่ ้าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท้างาน
จ้างนั้นๆ ทุกวัน
กรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการรายละเอียดหรือข้อก้าหนดในสัญญามี
ข้อความขัดกัน หรือคาดหมายได้วา่ งานนั้นจะมีปัญหาให้รายงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง (ถ้ามี)
ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้ผู้ควบคุมงานของ
ผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะเวลาทุก 30 วัน ตามแบบฟอร์มทีว่ ่าจ้างก้าหนด
หากปรากฏว่างานล่าช้ากว่าแผนทีไ่ ด้เสนอไว้ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่
งานล่าช้าทั้งต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการท้างานให้แล้ว
เสร็จตามแผนทีก่ ้าหนด
เมื่องานเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จัดท้าเอกสารลงทะเบียนประวัติโครงการฯ ตามคู่มือ
หน้า 8-1, 8-2, 8-3 และ 8-4

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่

หมายเหตุ

(ลงนาม)................................................................
(.........................................................)

ชื่อโครงการ ..................................................................................................................................................... สัญญาเลขที.่ ........................................... ลงวันที่..................................... สทภ. .................
สัญญาเริ่มวันที.่ ............................... สิ้นสุดสัญญาวันที.่ ............................ระยะเวลา...............วงเงินตามสัญญา......................................ผู้รับจ้าง............................................................. แผ่นที.่ ..................
รายการ
ครั้งที่ / วันที่

ข
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แบบ ปร.5

สรุปการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง .........................บ้าน.........................
ส่วน

สานัก

ชื่อโครงการ

กรมทรัพยากรน้า
รหัสโครงการ

หมู่บ้าน

ตาบล

พื้นที่รับน้าฝน

อาเภอ

จังหวัด

ปริมาณน้านองสูงสุด

ลบ.ม./วินาที

พื้นที่เพาะปลูก

ราษฎรมีน้าอุปโภค – บริโภค

ครัวเรือน

ความจุเก็บกัก

ลบ.ม.

ชนิดฝายน้าล้น

สันสูง

ม. สันกว้าง

ม. ความยาว

ชนิดอาคารบังคับ

ขนาด

แบบเลขที่

ม.

ปริมาณน้าที่ส่งได้

วันที่

ลบ.ม./วินาที

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จานวน 4 หน้า

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็นเงิน (บาท)

FACTOR F

ค่าก่อสร้างทั้งหมด
รวมเป็นเงิน (บาท)

ลาดับที่

รายการ

สรุป

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

-

คิดเป็นเงินประมาณ

-

ประเภทงาน

ตัวอักษร

เงื่อนไข

เงินจ่ายล่วงหน้า 15%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

หมายเหตุ : ใช้สาหรับการประมาณราคาก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้าเท่านั้น
ประมาณการโดย ............................................................... ตรวจ .................................................................
(

)

(

)

เสนอ ................................................................................... เห็นชอบ .............................................................
(

)

(

)
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แบบปร.4 แผ่นที่ 1/4

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง.........................................................................
ลาดับที่

รายการ

1. งานเตรียมพื้นที่
1.1 งานถากถาง
1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้
1.3 งานกาจัดวัชพืชด้วยเรือ
1.4 งานผันน้าระหว่างงานก่อสร้าง
1.4.1 กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้า คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร
1.4.2 กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น
1.5 งานสูบน้าระหว่างก่อสร้าง
2. งานดิน
2.1 งานขุดเปิดหน้าดิน
2.2 งานดินขุดด้วยแรงคน
2.3 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร
2.4 งานดินขุดยาก
2.5 งานขุดลอกด้วยรถขุด
2.6 งานขุดลอกด้วยเรือขุด
2.7 งานระเบิดหิน
2.8 งานดินขุดยาก
2.9 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา
2.10 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร
2.11 งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน
2.12 งานลูกรังบดอัดแน่น
2.13 งานปรับแต่งดินขุดขนทิ้ง
3. งานโครงสร้าง
3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง
3.2 งานคอนกรีตหยาบ
3.3 งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่
3.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต
3.5 งานรอยต่อคอนกรีต
3.6 งานลดแรงดันน้า
4. งานป้องกันการกัดเซาะ
4.1 งานคอนกรีตดาด
4.2 งานหินเรียง
4.3 งานหินเรียงในกล่อง Gabion and Mattress
4.4 งานหินเรียงยาแนว
4.5 งานหินก่อ
4.6 งานหินทิ้ง

จานวน

หน่วย

ราคาวัสดุ+ค่าแรง
ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน

หมายเหตุ

ตร.ม
ตร.ม
ตร.ม
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
รวมรายการที่ 1

บาท

รวมรายการที่ 2

บาท

รวมรายการที่ 3

บาท

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
กก.
ม.
ชุด

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
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ลาดับที่

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/4

รายการ

4.7 งานวัสดุกรอง
4.8 งานปลูกหญ้า
4.9 งานกล่องลวดตาข่าย Gabion
กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.
กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.
กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.
กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.
4.10 งานกล่องลวดตาข่าย Mattress
กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.
กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.
4.11 งานแผ่นพลาสติก
4.12 งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)
4.13 งานท่อระบายน้า HDPE ขนาด 150 มม.
4.14 งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)

จานวน

หน่วย

ราคาวัสดุ+ค่าแรง
ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ม.
ตร.ม.
รวมรายการที่ 4

5. งานท่อและอุปกรณ์
5.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)
- ขนาด Dia.
- นิ้ว
- ขนาด Dia.
- นิ้ว
- ขนาด Dia.
- นิ้ว
5.2 ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5
- ขนาด Dia.
6.0 นิ้ว
- ขนาด Dia.
- นิ้ว
- ขนาด Dia.
- นิ้ว
5.3 ท่อเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน เกรด B หนา 6 มม.
- ขนาด Dia.
- ม.
- ขนาด Dia.
- ม.
- ขนาด Dia.
- ม.
5.4 งานท่อซีเมนต์ใยหิน
- ขนาด Dia.
- มม.
- ขนาด Dia.
- มม.
- ขนาด Dia.
- มม.
- ขนาด Dia.
- มม.
5.5 งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6.3 (PE 100)
- ขนาด Dia.
- มม. ชั้น PN 0.0
- ขนาด Dia.
- มม. ชั้น PN 0.0
- ขนาด Dia.
- มม. ชั้น PN 0.0
- ขนาด Dia.
- มม. ชั้น PN 0.0
- ขนาด Dia.
- มม. ชั้น PN 0.0
- ขนาด Dia.
- มม. ชั้น PN 0.0
- ขนาด Dia.
- มม. ชั้น PN 0.0

หมายเหตุ

ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ท่อน
ท่อน
ท่อน
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.

บาท
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ลาดับที่

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/4

รายการ

จานวน

หน่วย

ราคาวัสดุ+ค่าแรง
ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน

หมายเหตุ

5.6 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ขนาด Dia.
- ขนาด Dia.
- ขนาด Dia.

0.80 ม.
ม.
ม.

6. งานอาคารประกอบ
6.1 ประตูน้าเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)
- ขนาด Dia.
- ม.
- ขนาด Dia.
- ม.
- ขนาด Dia.
- ม.
6.2 ประตูน้ากันกลับ (มอก.383)
- ขนาด Dia.
- ม.
- ขนาด Dia.
- ม.
6.3 ประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่ (มอก.1368)
- ขนาด Dia.
- นิ้ว
- ขนาด Dia.
- นิ้ว
6.4 ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ (มฐ.SG.0.20-1.00)
- ขนาด Dia.
0.80 ม.
- ขนาด Dia.
ม.
6.5 บานประตูระบายน้าแบบบานตรง (SLUICE GATE)
- ขนาด 2.00 x 4.00
ม.
6.6 บานประตูระบายน้าแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)
- ขนาด 2.00 x 3.00
ม.
6.7 อาคารจุดปล่อยน้า
6.8 อาคารควบคุมพลังงาน
6.9 อาคารจุดแยก
6.10 อาคารท่อระบายอากาศขนาด 50 มม.
6.11 อาคารท่อระบายอากาศขนาด 75 มม.
6.12 อาคารท่อระบายอากาศขนาด 100 มม.
6.13 อาคารประตูระบายตะกอน
6.14 งานบ่อสังเกตุ
6.15 อาคารคลุมประตูน้าแบบที่ 1
6.16 งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ
6.17 บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ
7. งานเบ็ดเตล็ด
7.1 งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
7.2 งานป้ายแนะนาโครงการ
7.3 งานหลักแสดงค่าระดับน้า
7.4 งนหลักบอกแนว

ม.
ม.
ม.
รวมรายการที่ 5

บาท

รวมรายการที่ 6

บาท

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
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แบบปร.4 แผ่นที่ 4/4

ลาดับที่

รายการ

จานวน

7.5 งานตะแกรงกันสวะ
7.6 งานราวกันตก
7.7 งานป้ายเตือนพร้อมเสา
7.8 งานป้ายบังคับพร้อมเสา
7.9 งานบานประตูระบายน้าแบบบานตรง ขนาด 2.30 x 6.00 ม.
7.1 งานเครื่องกว้านม้วนลวดขนาด 12 ตัน
7.11 มาตรบอกค่าระดับน้า
7.12 ตะแกรงเหล็กปิดช่องท่อนกันน้า
7.13 ท่อนกันน้า

หน่วย

ราคาวัสดุ+ค่าแรง
ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน

หมายเหตุ

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ท่อน
รวมรายการที่ 7

บาท

ระยะขนส่งวัสดุ
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ
ราคาน้ามันดีเซล (เฉลี่ย)

กม.
ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
กม.
ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
บาท/ลิตร

สรุปงานจ้างเหมา
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก. ค่าควบคุมงาน
จานวนเครื่องจักร
ระยะเวลาก่อสร้าง

สรุปงานดิน
บาท
ชุด
วัน

ดินขุดทั้งหมด
นาไปถมได้
เหลือดินขนทิ้ง

ลบม.
ลบม.
ลบม.

ค6

ที่........................

(ส่วนราชการ)......................................
............................................................
วันที่......................................................

เรื่อง ....................................................................
เรียน ....................................................................
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. (ใบส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง จานวน ............................ชุด)
2. (ใบส่งลูกบาศก์คอนกรีต จานวน ................................ชุด)
ด้วย.......................................................................................................................ได้ดาเนินการ
ก่อสร้างโครงการ............................................................................................................................................โดย
การจ้างเหมา (ห้างฯ / บริษทั ฯ).......................................................................................และเพื่อให้การก่อสร้าง
เป็นไปตามข้อกาหนด จึงได้จั ดส่ง ตัวอย่ า งวัสดุมาเพื่อ (ทดสอบคุณภาพ / ออกแบบอัตราส่วนผสมของ
คอนกรีต / ทดสอบกาลังอัดลูกบาศก์คอนกรีต) โดยมอบหมายให้ ......................................................................
ตาแหน่ง.................................................ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ.......................................เป็นผู้กากับตัวอย่าง (วัสดุ
ก่อสร้าง / ลูกบาศก์คอนกรีต) มาทดสอบ ตามรายละเอียดสิ่งที่มาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง สาหรับค่าธรรมเนียม
การทดสอบให้เรียกเก็บจาก (ห้างฯ / บริษัท) ............................................................................... โด ยตรง

ขอแสดงความนับถือ

(ส่วนราชการ).......................................
โทรศัพท์..............................................
โทรสาร...............................................

ค7

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

.

วันที่

เรื่อง ส่งวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ

.
.
.

เรียน .........................................................................
ด้วย...........................................................ได้รับจัดสรรงบประมาณปี............................................
ให้ทาการก่อสร้างโครงการ.....................................................................................................................................
ตาบล........................................................อาเภอ.............................................จังหวัด..........................................
โดยการจ้างเหมา (ห้างฯ/บริษัท)......................................................................................................
เพื่อให้วัสดุที่นามาใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นไปตามข้อกาหนดของกรมทรัพยากรน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งตัวอย่างวัสดุมาทาการ (ทดสอบคุณภาพวัสดุ / ออกแบบ
อัตราส่วนผสมคอนกรีต / ทดสอบกาลังอัดลูกบาศก์คอนกรีต) โดยมอบหมายให้.................................................
ตาแหน่ง............................................ เป็นผู้กากับตัวอย่างมาทดสอบ ตามรายละเอียดใบส่งตัวอย่าง (วัสดุก่อสร้าง /
ลูกบาศก์คอนกรีต) ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการ สาหรับค่าธรรมเนียมในการทดสอบให้เรียกเก็ บจาก
(ห้างฯ / บริษัทฯ) โดยตรง และผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย

ค8
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ใบส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง
สานักงานทรัพยากรน้าภาค.......................................
โครงการ................................................................................................................................................................
ตาบล..............................................อาเภอ..............................................จังหวัด...................................................
ส่วนของโครงสร้าง.................................................................................................................................................
ที่

ประเภทวัสดุ

จานวน/ตัวอย่าง

แหล่งวัสดุ

หมายเหตุ..................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้กากับตัวอย่างวัสดุ ลงชื่อ.........................................หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
(....................................)
(.......................................)
ตาแหน่ง.........................................
ตาแหน่ง.........................................
วันที่.........เดือน..................พ.ศ.............
วันที่.........เดือน..................พ.ศ.............

ค9
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ใบส่งลูกบาศก์คอนกรีต
สานักงานทรัพยากรน้าภาค.......................................
โครงการ................................................................................................................................................................
ตาบล..............................................อาเภอ..............................................จังหวัด...................................................
ส่วนของโครงสร้าง.................................................................................................................................................
ลาดับที่

เครื่องหมายกากับ

ทาการหล่อ
วัน/เดือน/ปี

ส่วนยุบ
เซนติเมตร

หมายเหตุ

ลงชื่อ......................................ผู้กากับตัวอย่างวัสดุ ลงชื่อ.........................................หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
(....................................)
(.......................................)
ตาแหน่ง.........................................
ตาแหน่ง.........................................
วันที่.........เดือน..................พ.ศ.............
วันที่.........เดือน..................พ.ศ.............

รายการ

หน่วย

ปริมาณ
งาน

แผนงาน
(สะสม)
ผลงาน
(สะสม)

ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน
(บาท)

% เทียบทั้ง
โครงการ

ปีงบประมาณ.........
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

ปีงบประมาณ...........
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ลงชื่อ...............................ผู้ควบคุมงาน ลงชื่อ...............................ผู้ควบคุมงาน ลงชื่อ...............................กรรมการ ลงชื่อ...............................กรรมการ ลงชื่อ...............................ประธานกรรมการ
(...............................)
(...............................)
(..............................)
(..............................)
(.............................)
ตาแหน่ง……………………………
ตาแหน่ง……………………………
ตาแหน่ง……………………………
ตาแหน่ง……………………………
ตาแหน่ง……………………………

จัดทา.................................................วิศวกรผู้รับจ้าง
รวม
(................................................)
หมายเลขทะเบียน กว. ..........................
สัญลักษณ์
ผู้เสนอ...............................................ผู้รับจ้าง
แผนงาน ..........
(...............................................)
ผลงาน

ลาดับ
ที่

โครงการก่อสร้าง.............................................................................................................. ..............................................................................................
บ้าน..................................................ตาบล........................................อาเภอ........................... ...................จังหวัด.........................................................
ครั้งที่........................................................ตั้งแต่วันที่..................................................................ถึงวันที่.................. .......................................................
ราคาค่าก่อสร้าง....................................บาท เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ..................................สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่................................ รวมระยะเวลาก่อสร้าง..........วัน ผู้ รับจ้าง ห้างฯ/บริษัทฯ..............

แผนปฏิบัติงาน

ก.ย.
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ค 10

ค 11

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ..........................................................................................................................................................
ที.่ .......................................................................... วันที่................................................................................
เรื่อง ขอส่งรายงานผลงานก้าวหน้าประจาเดือน

.

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นาย......................................)
ตามคาสั่ง...........................ที่.........................ลงวันที่.....................................................ได้แต่งตัง้
ให้ข้าพเจ้า..............................................................ตาแหน่ง...............................................................ควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการ.................................................................................บ้าน..........................................................
ตาบล.................................................อาเภอ.........................................จังหวัด....................................................
โดย (ห้างฯ / บริษัทฯ).......................................................................................................................เป็นผู้รับจ้าง
ตามสัญญาเลขที่..............เริ่มสัญญาวันที่......................................สิ้นสุดสัญญาวันที่............................................
รวมระยะเวลาก่อสร้าง......................................วัน
จึงขอส่งรายงานผลงานก้าวหน้าประจาเดือน.................................ได้ผลงาน.............................%
รวมผลงานทัง้ สิน้ .......................% ผลงาน (ต่า / สูง) กว่าแผน.....................% ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
1. รายการคานวณปริมาณงานทุกงานฯ
2. รายงานผลงานก่อสร้างประจาวัน
3. รายงานผลงานก่อสร้างประจาสัปดาห์
4. รายงานผลงานก่อสร้างประจาเดือน
5. บันทึกการเทคอนกรีต
6. ผลการทดสอบคุณภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณานาเรียนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบด้วย

ลงชื่อ.........................................หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
(..........................................)
ตาแหน่ง.....................................

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ ผู้ควบคุมงานเกินกว่า 1 คน ให้ลงชื่อและตาแหน่งทุกคน

ค 12
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บันทึกประจาวันงานก่อสร้างโครงการแหล่งน้า
ประจาวันที่................เดือน..........................................พ.ศ. .....................
ชื่อโครงการ................................................................................................................................................
ตาบล.................................................อาเภอ..........................................จังหวัด.................. .......................
สัญญาจ้างเลขที่..................................ลงวันที่...............เดือน...................................พ.ศ. ....................... ...
เริ่มสัญญาวันที่............เดือน................พ.ศ. .......... สิ้นสุดสัญญาวันที่...........เดือน..................พ.ศ. ...........
ผู้รับจ้าง (ห้างฯ / บริษัทฯ)................................................................................................. ........................
ลักษณะดินฟ้าอากาศ................................................................................... ...............................................
..................................................................................................................................................................
งานที่ทา.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรค....................................................................................... ....................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.........................................ตัวแทนผู้รับจ้าง
(........................................)

ลงชื่อ..........................................ผู้ควบคุมงาน
(.........................................)
ตาแหน่ง.....................................
ลงชื่อ.........................................หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
(........................................)
ตาแหน่ง.....................................

คน

วันที่
คน

2. จานวน / เครื่องจักรกล

วิศวกรโยธา
ช่างควบคุมงาน
คนงาน

วันที่

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง

ผลงานสะสมเทียบทั้งโครงการ...........................................................
ผลงานสะสมเทียบทั้งโครงการ (ผลงานที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ)...%

ผลงานสัปดาห์ก่อน ผลงานถึงสัปดาห์นี้
ปริมาณ
%
ปริมาณ
%

ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
หัวหน้าโครงการ

ผลงานสัปดาห์นี้
ปริมาณ %

ลงชื่อ..............................................
(...........................................)
ผู้ควบคุมงาน

หน่วย ปริมาณ

ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
ผู้ควบคุมงาน

รวม

รายการ

ลงชื่อ..............................................
(...........................................)
ตัวแทนผู้รับจ้าง

ลาดับ
ที่

โครงการก่อสร้าง.............................................................................................................. ..............................................................................................
บ้าน..................................................ตาบล........................................อาเภอ...................... ........................จังหวัด.........................................................
ครั้งที่........................................................ตั้งแต่วันที่.................................................... ..............ถึงวันที่.........................................................................
ราคาค่าก่อสร้าง....................................บาท เริ่มสัญญาจ้างวันที่..................................สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ................................ รวมระยะเวลาก่อสร้าง..........วัน ผู้รับจ้าง ห้างฯ/บริษัทฯ..............
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ค 13

รายการ

หน่วย

ปริมาณงาน

จัดทา.................................................วิศวกรผู้รับจ้าง
รวม
(................................................)
สัญลักษณ์
หมายเลขทะเบียน กว. ..........................
แผนงาน ..........
ผู้เสนอ...............................................ผู้รับจ้าง
ผลงาน
(...............................................)
ผลการใช้เงิน .........
ลงชื่อ...............................ผู้ควบคุมงาน ลงชื่อ...............................ผู้ควบคุมงาน
(...............................)
(...............................)
ตาแหน่ง……………………………
ตาแหน่ง……………………………

ลาดับ
ที่

จานวนเงิน
(บาท)

% เทียบทั้ง
โครงการ

ปีงบประมาณ.........
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

ปีงบประมาณ...........
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ลงชื่อ...............................กรรมการ ลงชื่อ..... ..........................กรรมการ ลงชื่อ...............................ประธานกรรมการ
(..............................)
(..............................)
(.............................)
ตาแหน่ง……………………………
ตาแหน่ง……………………………
ตาแหน่ง……………………………

แผนงาน
(สะสม)
ผลงาน
(สะสม)

ราคา/
หน่วย

ก.ย.

โครงการก่อสร้าง.............................................................................................................. ..............................................................................................
บ้าน..................................................ตาบล........................................อาเภอ...................... ........................จังหวัด.........................................................
ครั้งที่........................................................ตั้งแต่วันที่................................................ ..................ถึงวันที่...................................................................... ...
ราคาค่าก่อสร้าง....................................บาท เริ่มสัญญาจ้างวันที่..................................สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ................................ รวมระยะเวลาก่อสร้าง..........วัน ผู้รับจ้าง ห้างฯ/บริษัทฯ..............

ผลงาน การปฏิบัติงานประจาเดือน..........................
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ค 15
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บันทึกการเทคอนกรีต
สานักงานทรัพยากรน้าภาค.......................
การก่อสร้าง...............................................................................................................................................
โครงการ...................................................................................................................... ..............................
ตาบล...................................................อาเภอ...........................................จังหวัด......................................
1. ส่วนของโครงสร้าง........................................................................................................
2. ปริมาณคอนกรีต (คานวณจากแบบ)......................................................ลบ.ม.
- เริ่มเทคอนกรีต วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. .......................
- เทคอนกรีตแล้วเสร็จ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ...................
3. ลักษณะดินฟ้าอากาศ...................................................................................................
4. ปูนซีเมนต์ประเภทที่....................................ตรา...........................................................
5. ใช้วัสดุส่วนผสม ต่อ 1 โม่
- หินย่อย/กรวด........................................กก.
- ทรายหยาบ............................................กก.
- ปูนซีเมนต์..............................................กก.
- น้า.........................................................กก.
6. ปริมาณวัสดุท่ีใช้ทั้งหมด
- ปริมาณปูนซีเมนต์ทั้งหมดที่ใช้........................................ถุง
- ปริมาณหินทั้งหมดที่ใช้..................................................กก.
- ปริมาณทรายทั้งหมดที่ใช้...............................................กก.
- จานวนลูกบาศก์คอนกรีตที่เก็บตัวอย่าง...........................ก้อน
7. เครื่องหมายกากับลูกบาศก์คอนกรีต...................................................................
..........................................................................................................................

ลงชื่อ........................................ ผู้ควบคุมงาน
(..........................................)
ตาแหน่ง....................................
วันที่.........เดือน...............พ.ศ. .........
หมายเหตุ ให้แนบรวมในบันทึกประจาวันทุกครั้ง

ลงชื่อ.........................................หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
(.........................................)
ตาแหน่ง......................................
วันที่.........เดือน...............พ.ศ. .........

รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ/สถานที่

วงเงินตาม
สัญญา(บาท)

การเบิกจ่าย
(บาท)

ลงชื่อ...............................................
(..............................................)
(ผอ.ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ งน้า)

ผลการดาเนินการ
เดือนที่แล้ว
เดือนนี้
แผน (%) ผล (%) แผน (%) ผล (%)

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบ
(..........................................)
ตาแหน่ง…………….………………………

ผู้รับจ้างสัญญา
เลขที่เริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา

* รายงานให้สานักเจ้าของงานทราบอย่างช้าภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

ลงชื่อ........................................ผู้ จัดทา
(........................................)
ตาแหน่ง…………………………………

กิจกรรม
ประเภทงาน

เงินคงเหลือ
(บาท)

- ให้บันทึกปัญหา / อุปสรรค
ของโครงการที่มีผลงานต่ากว่า
แผนงาน หรือผลการ
ดาเนินการไม่ก้าวหน้าและ
ปัญหา/อุปสรรค ได้รับการ
แก้ไขแล้วหรือไม่อย่างไร

หมายเหตุ

ลงชื่อ..............................................
(.............................................)
(ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค........)

ส่งเอกสาร
ลงทะเบียน
(ว/ด/ป)

โครงการก่อสร้างแหล่งนา สานักงานทรัพยากรนาภาค..............................................ปีงบประมาณ............................................

สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน..........................................................................

แบบ สพน. 8/2546

ค 16

ค 17

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ..........................................................................................................................................................
ที.่ .......................................................................... วันที่................................................................................
เรื่อง การตรวจรับผลงานงวดที่

.

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นาย......................................)
ตามคาสั่ง...........................ที่.........................ลงวันที่.....................................................ได้แต่งตัง้
ให้ข้าพเจ้า..............................................................ตาแหน่ง...............................................................ควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการ.................................................................................บ้าน..........................................................
ตาบล.................................................อาเภอ.........................................จังหวัด....................................................
โดย (ห้างฯ / บริษัทฯ).......................................................................................................................เป็นผู้รับจ้าง
ตามสัญญาเลขที่..............เริ่มสัญญาวันที่......................................สิ้นสุดสัญญาวันที่............................................
รวมระยะเวลาก่อสร้าง......................................วัน
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว ในวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีผลงานและค่างาน ดังรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้
1. รายการคานวณปริมาณงานทุกรายงานที่สง่ งาน
2. ใบสรุปปริมาณงานและค่างานที่สง่ งวด
3. หนังสือส่งมอบงานของผู้รบั จ้าง
4. ใบตรวจรับงานจ้างเหมา
5. แบบก่อสร้างจริงแสดงส่วนที่ส่งงาน
6. เอกสารผลการทดสอบวัสดุจากห้องทดสอบ
7. เอกสารผลการทดสอบวัสดุจากสนาม
6. รายงานผลงานก้าวหน้าประจางวดงานที่สง่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณานาเรียนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบด้วย

ลงชื่อ.........................................ผู้ควบคุมงาน
(..........................................)
ตาแหน่ง.....................................
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ ผู้ควบคุมงานเกินกว่า 1 คน ให้ลงชื่อและตาแหน่งทุกคน

ค 18
แบบ สพน. 9/2546

ใบสรุปปริมาณงานและค่างานที่ส่งงวด
ที่.....................................................
วันที่..................เดือน...........................พ.ศ. .............
เรื่อง ส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ...........................งวดที่....................
เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นาย......................................)
ตามคาสั่ง........................ ลงวันที่.........................................แต่งตั้งข้าพเจ้า..................................
เป็นผู้ควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ..........................................................................................................
ตามสัญญาที่......................................ลงวันที่......................เดือน...................................................พ.ศ. ..............
โดย (ห้างฯ/บริษัทฯ)...............................................................................................เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ค่าก่อสร้าง.........................................บาท (.........................................................................) นั้น
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งงาน (งวดที่..........................................) และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบผลงานแล้ว
ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่....................เดือน...................................พ.ศ. ............ดังรายการ
ต่อไปนี้
ที่

รายการ

หน่วย

ราคา/หน่วย

ปริมาณงาน

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รวม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.........................................ผู้ควบคุมงาน
(..........................................)
ตาแหน่ง.....................................
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ ผู้ควบคุมงานเกินกว่า 1 คน ให้ลงชื่อและตาแหน่งทุกคน

งานเตรียมพื้นที่
งานดิน
งานโครงสร้าง
งานป้องกันการกัดเซาะ
งานท่อและอุปกรณ์
งานอาคารประกอบ
งานเบ็ดเตล็ด

รายการ

ผู้มีอานาจ
ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจสอบ
(......................................................)
ตาแหน่ง....................................................

FACTOR F

ค่าก่อสร้างทั้งหมด
รวมเป็นเงิน (บาท)
ตามสัญญา

กรมทรัพยากรนา
ลงชื่อ..............................................ผู้ควบคุมงาน
(.............................................)
ตาแหน่ง..........................................

รวม
หักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)…..
คงเหลือ

ค่าวัสดุและค่าแรง
หน่วย ราคา/หน่วย จานวนเงิน
(บาท)
LS.
LS.
LS.
LS.
LS.
LS.
LS.

ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ........................................ผู้ควบคุมงาน
(.......................................)
วิศวกรประจาโครงการ (ภย. /สย.)

2
3
4
5
6
7

ลา
ดับ
ที่
1

ความกว้าหน้า
%

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ................................................................. ประธานกรรมการ
(…………………………………………………………..)
ลงชื่อ................................................................. กรรมการ
(…………………………………………………………..)
ลงชื่อ................................................................. กรรมการ
(…………………………………………………………..)
ลงชื่อ................................................................. กรรมการ
(…………………………………………………………..)

(ตัวอักษร……………………………………………………………………………………………………………)

ผลงานครั้งนี้
(บาท)

ราคางานตามผลงาน
ผลงานสะสมถึงครั้งก่อน ผลงานสะสมถึงปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)

สรุปราคางานที่ส่งมอบครั้งที่....................................ถึงครั้งที่.......................................
โครงการก่อสร้าง.............................................................................................................. .................................................................................................
ดาเนินการโดย..........................................ตามสัญญาเลขที่............................ลงวันที่..................... ......เดือน..................................พ.ศ.............................

แบบ สพน. 10/2546

ค 19

ลา
ดับ
ที่

รายการ

รวม

ราคางาน
ครังก่อน

ราคางาน
สะสมถึง
ปัจจุบัน

ลงชื่อ.........................................ผู้ควบคุมงาน
(..........................................)
ตาแหน่ง.....................................

ปริมาณ ปริมาณงานตามสัญญา
ค่าก่อสร้าง
ราคางานตามผลงาน
ราคางาน
FACTOR
รวมเป็นเงิน ปริมาณงาน ปริมาณงาน ปริมาณงาน
ครังนี
หน่วย งาน ราคา/หน่วย จานวน
F
(บาท)
(บาท)
เงิน(บาท)
ครังนี
ครังก่อน สะสมถึงปัจจุบัน

สรุปปริมาณงานและราคาตามผลงานงวดที่....................................ประจาเดือน.......................................
โครงการก่อสร้าง.............................................................................................................. .................................................................................................
ดาเนินการโดย..........................................ตามสัญญาเลขที่............................ลงวันที่...........................เดือน..................... .............พ.ศ.............................

แบบ สพน. 11/2546

ค 20

ลา
ดับ
ที่

รายการ

รวม

ค่างานที่
ต้องจ่าย
(บาท)

ลงชื่อ.....................................................ผู้ควบคุมงาน
(......................................................)
ตาแหน่ง.................................................

ปริมาณ ปริมาณงานตามสัญญา ปริมาณงานตามผลงาน
ค่างานในกรณีที่ปริมาณงานน้อยกว่า 75%
ค่างานที่
หน่วย งาน ราคา/หน่วย จานวนเงิน ปริมาณงาน จานวนเงิน
ปริมาณที่ทาจริง
ปริมาณตามสัญญาฯ-ปริมาณที่ทาจริง จ่ายเพิ่ม
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท) ปริมาณงาน เงิน (บาท) ปริมาณงาน
เงิน (บาท)

ตารางแสดงปริมาณงานส่วนที่ลดลงจากสัญญาเดิม (UNDERRUN) งวดสุดท้าย วันที่............เดือน......................................พ.ศ..............
โครงการก่อสร้าง....................................................................................................................................................................... ........................................
ดาเนินการโดย..........................................ตามสัญญาเลขที่...................... ......ลงวันที่...........................เดือน..................................พ.ศ.............................

แบบ สพน. 12/2546

ค 21

ลา
ดับที่

รายการ

รวม

ลงชื่อ.....................................................ผู้ควบคุมงาน
(......................................................)
ตาแหน่ง.................................................

ราคา ปริมาณงานตามสัญญา
ปริมาณงานตามผลงาน เปอร์เซ็นต์งาน
ค่างานในกรณีที่ปริมาณงานน้อยกว่า 75%
ค่างานที่ ค่างานที่
เทียมกับ 0-125% (คิด 100%) 0-125% (คิด 100%) 150%-ขึ้นไป(คิด 83%) ตัดยอด ต้องจ่าย
หน่วย ต่อหน่วย ปริมาณงาน จานวนเงิน ปริมาณงาน จานวนเงิน
(บาท)
สัญญาจ้าง ปริมาณงาน เงิน (บาท) ปริมาณงาน เงิน (บาท) ปริมาณงาน เงิน (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)

ตารางแสดงปริมาณงานส่วนที่ลดลงจากสัญญาเดิม (OVERRUN) งวดสุดท้าย วันที่............เดือน......................................พ.ศ..............
โครงการก่อสร้าง.................................................................................................................................... ...........................................................................
ดาเนินการโดย..........................................ตามสัญญาเลขที่............................ลงวันที่...........................เดือน..................................พ.ศ....... ......................

แบบ สพน. 13/2546

ค 22

ค 23
แบบฟอร์มการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

ใบสรุปปริมาณงานและค่างานที่ส่งงวด
วันที่..................เดือน.................................พ.ศ...........
เรื่อง ขอส่งงานก่อสร้าง.....................................งวดที่....................
เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ ควบคุมงาน)
ตามที่..........................................................ได้เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง............................
..................................................................................................................................................................
ตาบล.....................................อาเภอ..........................................จังหวัด.............................. .......................
ตามสัญญาจ้างเลขที่...............................................ลงวันที่.........................................................................
บัดนี้ ทางห้างฯ / บริษัทฯ ได้ทาการก่อสร้างได้ผลงานแล้วเสร็จ ดังนี้
1. ..........................................................เป็นเงิน...............................บาท
2. ..........................................................เป็นเงิน...............................บาท
3. ..........................................................เป็นเงิน...............................บาท
4. ..........................................................เป็นเงิน...............................บาท
5. ..........................................................เป็นเงิน...............................บาท
รวมเป็นเงินงวดที่............................เป็นเงิน...........................บาท (..........................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนัดคณะกรรมการไปทาการตรวจรับงานงวดที่.............................ให้กับ
ห้างฯ / บริษัทฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(.................................................)
ผู้จัดการ ห้างฯ /บริษัทฯ
หมายเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการส่งมอบงานที่ได้ร่วมตรวจสอบกับผู้ควบคุมงาน
ตามรายละเอียดในขั้นระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ข้อ 2.2.4 (2)

ค 24
แบบ สพน. 14/2546

ใบตรวจรับงานจ้างเหมา
ที่..............................................................
วันที่..................เดือน..................................พ.ศ.............
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ........................................................
เรียน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค / อธิบดีกรมทรัพยากรน้า
ตามที่ ห้างฯ / บริษัทฯ ............................................ได้ทาการก่อสร้าง...............................
บ้าน................ตาบล....................อาเภอ.......................จังหวัด.......................ตามสัญญาเลขที่..................
ลงวันที่..............เดือน...................พ.ศ..................โดยเริ่มสัญญาวันที่...........เดือน....................พ.ศ ............
สิ้นสุดสัญญาวันที่...........เดือน..... ...............พ.ศ.............ค่าก่อสร้าง..........................................บาท นั้น
บัดนี้ ผู้รับจ้าง (ห้างฯ / บริษัทฯ..................) ได้ทาการก่อสร้าง.........................................
โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ รวมมูลค่างานทั้งสิ้น จานวนเงิน.........................บาท (.....................................)
ตามสัญญาข้อ 4 ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

หน่วย

ราคา/หน่วย ปริมาณงาน
(บาท)
ตามสัญญาฯ

ราคารวม
(บาท)

รวม

รวมงานเป็นเงินทัง้ สิน้ ............................................บาท (...............................................................................)
/ เสร็จเรียบร้อย....

ค 25
-2เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดสัญญาแบบรูปรายการทุกประการ ตั้งแต่วันที่..................
เดือน........................พ.ศ..............คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคาสั่ง...........ที่...........วันที่.................
เดือน....................................พ.ศ........................ตามผู้มีรายนามท้ายบันทึกนี้ ได้พร้อมกันตรวจรับงวดงาน
โครงการดังกล่าวข้างต้นไว้แล้ว รวมเป็นทั้งสิ้น.............................บาท (.................................................)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายให้แก่ ห้างฯ / บริษัทฯ ....................... ต่อไป

ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(.........................................)
ลงชื่อ..........................................กรรมการ
(…………………………………….)
ลงชื่อ..........................................กรรมการ
(…………………………………….)
ลงชื่อ..........................................กรรมการ
(…………………………………….)

ค 26

ผลการทดสอบคุณภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้า
(งานดิน / งานลูกรัง / .........................)
โครงการ...........................................................................บ้าน.................................................................
ตาบล.......................................อาเภอ...........................................จังหวัด........................... .....................
กม.ที่

ความกว้าง

ตามแบบ

ระดับ
ก่อสร้างจริง

ผลต่าง

ลงชื่อ...................................................ตัวแทนผู้รับจ้าง
(....................................................)
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............

% การบดอัด
ซ้าย
กลาง
ขวา

หมายเหตุ

ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน
(.................................................)
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............

ค 27

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส่วนอานวยการ สานักงานทรัพยากรน้าภาค
.
ที.่ ทส.................................................................... วันที่.................................................................................
เรื่อง สงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ งานจ้างเหมาก่อสร้าง

.

เรียน อธิบดี หรือ ผู้รับมอบอานาจลงนามในสัญญาฯ
1. เรื่องเดิม
ตามที่สานักงานทรัพยากรน้าภาค.......... ได้แจ้งการเรียกค่าปรับ ห้างฯ / บริษทั ฯ.................
ตามสัญญาจ้างเลขที่................................................ลงวันที่..................เดือน................................พ.ศ. ...............
งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้า......................................................................................................
วันละ........................บาท ดังรายละเอียดตามหนังสือที่ ทส............/.............ลงวันที่.............เดือน.....................
พ.ศ. .................
2. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ห้างฯ / บริษัทฯ...................................................ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1, ..........................
และงวดสุดท้าย เมื่อวันที่................เดือน..................................พ.ศ. .................. ซึ่ง แล้วเสร็จช้ากว่าสัญญา
จะต้องถูกปรับตามเงื่อนไขสัญญาจ้างข้อ..............ตั้งแต่วันที่..........................เดือน............................... .....
พ.ศ. ............................ถึงวันที่..................เดือน........................................ .........พ.ศ. ..............................
เป็นเวลา..........................วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................................บาท (........................ ...............)
3. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นควรมีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับให้ ห้างฯ / บริษัทฯ ....................................
เพื่อทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การ
เรียกค่าปรับที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว
...................................................
(......................................................)
ผู้อานวยการฯ หรือเลขานุการกรมฯ
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ที่ ทส.................

สานักงานทรัพยากรน้าภาค...............
...........................................................
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ.............

เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
เรียน ผูจ้ ัดการห้างฯ / บริษัทฯ
อ้างถึง 1. หนังสือที่แจ้งเรียกค่าปรับ ห้างฯ / บริษัทฯ
2. หนังสือส่งมอบงานของ ห้างฯ / บริษัทฯ
ตามหนังสือที่อ้างถึง (1) สานักงานทรัพยากรน้าภาค.............................ได้แจ้งการเรียกค่าปรับ
ตามสัญญาเลขที่.........................................................................................วันละ....................................บาท นั้น
และ ห้างฯ / บริษัทฯ ได้ มอบงานงวดที่ 1,.....และงวดสุดท้าย เมื่อวันที่..............เดือน......................................
พ.ศ. ....................ซึ่งแล้วเสร็จช้ากว่าสัญญาฯ สานักงานทรัพยากรน้าภาค....................จึงขอสงวนสิทธิ์การเรียก
ค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญาจ้างข้อ.......................ตั้งแต่วันที่...................เดือน.......................................................
พ.ศ. .................. ถึงวันที่.........................เดือน....................................พ.ศ. ................ เป็นเวลา.....................วัน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................................บาท (..............................................................)
จึง เรีย นมาเพื่อ ทราบ หากไม่ขัด ข้อ งกรุณ าแจ้ง กรมทรัพ ยากรน้าภายใน 15 วัน นับ แต่
ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นกาหนดจะถือว่าผู้ รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าปรับและจะได้เบิกจ่ายเงินค่า
งานให้กับ ห้างฯ / บริษัทฯ ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
...................................................
(......................................................)
อธิบดี หรือ ผู้รับมอบอานาจลงนามในสัญญา

(ส่วนราชการ).......................................
โทรศัพท์..............................................
โทรสาร...............................................
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เอกสารประกอบการลงทะเบียนประวัติโครงการ
โครงการ (อ่างเก็บน้า / ฝายน้าล้น / ระบบส่งน้า)………………………………………………….
บ้าน .......................................................หมู่ท.ี่ ......................
ตาบล...........................อาเภอ..................................จังหวัด...................................

ก่อสร้างปีงบประมาณ 25...............
รหัสโครงการ..................................
สัญญาก่อสร้างเลขที่..................................................
ผู้รวบรวมข้อมูล.............................................................................
ตาแหน่ง....................................................................

อนุมัติ
ตามบันทึกที่ ทส............./........... ลงวันที่ .........................

สานักงานทรัพยากรน้าภาค................
กรมทรัพยากรน้า
เดือน............................. พ.ศ.25..........

...............................................................................
(ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน ้าภาค..............)
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สารบัญ
หน้า
1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์
3. สถานทีต่ ั้ง
4. ผู้ร้องขอโครงการ
5. ลักษณะอุทกวิทยา
6. ลักษณะโครงการ
7. การใช้ประโยชน์และการดูแลและบารุงรักษา
8. สรุปผลการดาเนินงาน
9. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
10. รูปแบบโครงการ
11. เอกสารยินยอมมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ถ้ามี)
12. ทะเบียนคุมทรัพย์สินและประวัติการซ่อมบารุงรักษา
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โครงการ.................................................................
รหัสโครงการ...............................................................
1. ความเป็นมา...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. สถานที่ตงั้
ชื่อโครงการ...................................................................................รหัสโครงการ..............................................
รหัสหมู่บา้ น................................ชื่อหมู่บ้าน......................................................................หมู่ที่.......................
ตาบล.............................................อาเภอ............................................จังหวัด.................................................
เริ่มต้นการก่อสร้าง พิกดั N ……………………………………………. พิกัด E …………………………………………………….
สิ้นสุดการก่อสร้าง พิกัด N ……………………………………………. พิกัด E …………………………………………………….
แผนที่ 1 : 50,000 แผนที่ระวาง...................................... ชุด L 7018 ZONE
ลุ่มน้าหลัก...................................................................รหัสลุ่มน้า.....................................................................
ลุ่มน้าสาขา..................................................................รหัสลุ่มน้า.....................................................................
ลาน้าที่ดาเนินการ.............................................................................................................................................
4. ผู้ร้องขอโครงการ
ชื่อ........................................................นามสกุล............................................ตาแหน่ง.....................................
หน่วยงาน.........................................................................................................................................................
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5. ลักษณะอุทกวิทยา
พื้นทีร่ ับน้า....................................................ตร.กม.
ปริมาณน้าฝนเฉลีย่ รายปี .............................มม.
ปริมาณน้าท่าเฉลี่ยรายปี .............................ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้านองสูงสุด....................................ลบ.ม./วินาที ในรอบ.................ปี
6. ลักษณะโครงการ
6.1 โครงการอ่างเก็บน้า
ความจุเก็บกักน้า..........................................ล้าน ลบ.ม. ความจุนาใช้
้ งาน............................ล้าน ลบ.ม.
องค์ประกอบมีดังนี้
1) อาคารเขื่อน

มี

ไม่มี

ชนิด

เขื่อนคอนกรีต

เขื่อนหินทิ้ง

ขนาด

เขื่อนดิน

สันกว้าง.........................ม. ยาว...........................ม. สูง...............................ม.

2) อาคารระบายน้าล้น
ชนิด
ขนาด

มี

ไม่มี

รางเททางน้าไหลเข้าตรง

รางเททางน้าไหลเขาเป็นกล่อง

รางเททางน้าไหลเข้าด้านข้าง

อื่นๆ ระบุ................................

สันสูง.........................................ม. กว้างช่องเปิด.............................................ม.
อื่น ๆ ระบุ ..............................................................................................................

ระบายน้าได้สูงสุด ...............................................................................................ลบ.ม./วินาที
3) อาคารบังคับน้า
ชนิด
ขนาด

มี

ประตูบานเลื่อนปากท่อ

ไม่มี
ประตูลิ้นเกตหรือลิ้นปีกผีเสื้อปลายท่อ

ท่อ / .........................................ม.

ส่งน้าได้สงู สุด .................................................ลบ.ม./วินาที จานวน ....................................ชุด
4) อาคารระบายน้าล้นฉุกเฉิน มี
ไม่มี
ชนิด .....................................................................................................................................
ขนาด ....................................................................................................................................
ระบายน้าได้สูงสุด .................................................ลบ.ม./วินาที
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6.2 โครงการฝายน้าล้น
ความจุเก็บกักน้า.................. ม. ยาว.................ม. ระบายน้าได้สูงสุด.......................... ลบ.ม./วินาที
องค์ประกอบมีดังนี้
1) อาคารทดน้า
มี
ไม่มี
ชนิด
ฝายสันมน
ฝายไหลตกตรง
ฝายสันกว้าง
อื่นๆ ระบุ......................................................
ขนาด สันสูง................................ม. ยาว..................................ม.
2) ประตูระบายน้า
มี
ไม่มี
ชนิด
บานตรง
บานโค้ง
ขนาด กว้าง...........................ม. สูง.............................ม. จานวน ...........................ชุด
3) ประตูระบายทราย
มี
ไม่มี
ขนาด กว้าง...........................ม. สูง.............................ม. จานวน ...........................ชุด
4) อาคารบังคับน้า
มี
ไม่มี
ชนิด
แบบปิด
ขนาด ฝาปิดและท่อ / ……………………………………………. ม.
แบบเปิด
ขนาด บานประตู กว้าง………………. ม. สูง.....................ม.
อื่นๆ ระบุ.............................................. ขนาด................................................
ส่งน้าได้สงู สุด.............................................ลบ.ม./วินาที จานวน ...................................ชุด
6.2 โครงการระบบการกระจายน้า
แบบส่งน้า
สูบน้าด้วยไฟฟ้า สูบน้าด้วยเครื่องยนต์
อาคารบังคับน้า
ชนิด
คลองดิน
คลองคาดคอนกรีต
ท่อส่งน้า
ขนาด ความยาวรวม..................................................กม.
ส่งน้าได้สงู สุด .................................................................ลบ.ม./วินาที
7. การใช้ประโยชน์และการดูแลและบารุงรักษา
7.1 การใช้ประโยชน์
หมู่บ้าน จานวน ………………… แห่ง
ครอบครัว จานวน .................... ครัวเรือน
ประชากร จานวน .................... คน
การเกษตร จานวน ................... ไร่
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7.2 การส่งมอบการดูแลและบารุงรักษา
การบริหาร โดย อปท.
การบริหาร โดย กลุ่มผู้ใช้น้า
การบริหาร โดย อื่นๆ ระบุ

ชื่อ …………………………….……………………………………………..
ชื่อ ……………………………………………………………………………
ชื่อ ……………………………………………………………………………

8. สรุปผลการดาเนินงาน
ประกวดราคาโดยวิธี................................................................. เมื่อวันที่..................................................
คณะกรรมการประกวดราคา ประกอบด้วย
1) .....................................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................................
3) .....................................................................................................................................................
4) .....................................................................................................................................................
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย
1) .....................................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................................
3) .....................................................................................................................................................
4) .....................................................................................................................................................
ผูค้ วบคุมงาน ประกอบด้วย
1) ........................................................................ตาแหน่ง...............................................................
2) ........................................................................ตาแหน่ง...............................................................
3) ........................................................................ตาแหน่ง...............................................................
สัญญาเลขที่...................................................... ลงวันที่ ...............................................................................
ผู้รับจ้าง ........................................................................................................................................................
งบประมาณดาเนินการ .............................................บาท
เริ่มงานเมื่อ.......................................................................แล้วเสร็จเมื่อ.........................................................
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9. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

รายการ

หน่วย

รวม

ปริมาณงาน

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน
(บาท)
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10. รูปแบบโครงการ
10.1 แผนทีแ่ สดงทีต่ ั้งโครงการ

ระบุ – ลาดับชุดของแผนที่ , โซนแผนที่ , ระวาง , พิกัดทีต่ ั้งโครงการ

ภาพแสดงแผนที่ตงั้ โครงการ
ภาพแสดงแผนที่ตงั้ โครงการ
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10.2 แบบก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง ขนาด A3 อาทิ
- แปลน
- รูปตัดตามยาว
- รูปตัดตามขวาง
- อื่น ๆ ที่เห็นสมควร
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10.3 ภาพถ่ายโครงการก่อสร้าง

ภาพถ่ายโครงการก่อนดาเนินการ ขณะดาเนินการ ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยการถ่ายภาพที่ตาแหน่งและมุมมองเดียวกัน
- ภาพถ่ายสภาพทั่วไป
- ภาพถ่ายอาคารชลศาสตร์
- ภาพถ่ายอาคารประกอบอื่นๆ
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10.4 แผนการปฏิบตั ิงานประจาเดือน (เดือนสุดท้าย)
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11. เอกสารยินยอมมอบกรรมสิทธิท์ ี่ดิน (ถ้ามี)
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12. ทะเบียนคุมทรัพย์สินและประวัติการซ่อมบารุงรักษา

วัน เดือน ปี

ที่เอกสาร

รายการ

จานวน ราคาต่อ มูลค่ารวม
หน่วย หน่วย/ ชุด/
กลุ่ม

อายุ
ใช้งาน

อัตรา ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา มูลค่าสุทธิ
ค่าเสื่อม
ประจาปี
สะสม
ราคา

หมายเหตุ

ส่วนราชการ....................................
หน่วยงาน......................................
ประเภท......................................................รหัส........................................... ลักษณะ / คุณสมบัติ.........................................................รุ่น / แบบ.......................................
สถานทีต่ ั้ง / หน่วยงานที่รับผิดชอบ............................................................................. ชื่อผู้ขาย / ผู้รับจ้าง / ผู้บริจาค ................................................................................
ที่อยู่ ........................................................................................................................................................................................ โทรศัพท์ .......................................................
ประเภท
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินบริจาค / เงินช่วยเหลือ
อื่นๆ
วิธีการได้มา
ตกลงราคา
สอบราคา
ประกวดราคา
วิธีพิเศษ
รับบริจาค

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
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ครังที่

วัน เดือน ปี

รายการ

ประวัติการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สิน
จานวนเงิน

หมายเหตุ

(ด้านหลัง)

ค 43
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ที่ ทส......../............

สานักงานทรัพยากรน้าภาค................
ถนน........ตาบล...........อาเภอ.............
จังหวัด.............................
วันที่..................เดือน..................ปี............

เรื่อง ขอให้ประสานการใช้ประโยชน์การดูแลบารุงรักษาโครงการ................................................
เรียน ผู้วา่ ราชการจังหวัด.......................................................
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. สาเนาบันทึกข้อความขออนุมัติลงทะเบียนเป็นแหล่งน้า กรมทรัพยากรน้า จานวน 1 ชุด
2. เอกสารประกอบการส่งมอบการดูแลรักษาโครงการ................................. จานวน 1 เล่ม
ด้วยกรมทรัพยากรน้า โดยสานักงานทรัพยากรน้าภาค ...................... ได้ดาเนินการก่อสร้าง
โครงการ....................................................... และได้อนุมตั ิลงทะเบียนประวัติเป็นแหล่งน้าของกรมทรัพยากรน้า
(ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 1)
เพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎร สานักงานทรัพยากรน้าภาค.............................
จึงขอความอนุเคราะห์ให้จงั หวัด.................................................................ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มผู้ใช้น้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่ อดาเนินการบริหารจัดการภาพรวมโครงการ รวมทั้งการดูแลและ
บารุงรักษาในเบื้องต้น
อนึ่ง ส านัก งานทรัพ ยากรน้าภาค...................ยิน ดีใ ห้ก ารสนับ สนุน การบารุง รัก ษา
โครงการ……………………………………………..ในส่วนที่ต้องใช้วิชาการเทคโนโลยีและความชานาญเฉพาะด้านที่
เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้า และจัดได้ติดตามให้ความร่วมมือต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(.............................................)
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค............

สานักงานทรัพยากรน้าภาค....................
โทรศัพท์..............................................
โทรสาร...............................................
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ส่งงาน
ครั้งที่

รวม

วัน/เดือน/ปี

ค่างาน
แต่ละงวด

หักค่างานที่
ไม่อยู่ในข่าย

ค่างานที่รับ
การพิจารณา

สูตร

ค่า K

หัก
4%

ผู้รับจ้างขอมา ส่วนราชการขอมา พิจารณาได้

วันสิ้นสุด(ใหม่)

ต่ออายุสัญญา

ผู้รับจ้าง

หมายเหตุ

ผู้รับจ้างขอเงินชดเชยเพิม่ เติมค่าก่อสร้าง / วันที่ / เดือน / ปี

สัญญาเริม่ ต้น

สัญญาเลขที่

วันสิ้นสุด

2. ครบ 90 วันทาการ นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติฯ วันที่ / เดือน / ปี

ค่างานทั้งสัญญา

โครงการ

บาท

1. ส่งงานงวดสุดท้าย วันที่ / เดือน /ปี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้า เปิดซองประกวดราคา

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มที่ 2 การคานวณเงินชดเชยเพิม่ เติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
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