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ขอเสนอแนะราง TOR/ 14 ต.ค.54 

ราง TOR จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาโครงการชลประทาน (แกไขคร้ังที่ 2) 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจาก สชป.1-17 และคณะทํางานฯ 

***************************** 

• ราง TOR การดูแลบํารุงรักษาหัวงานเข่ือนเก็บกักน้ํา, เข่ือนระบายน้ํา, ฝาย และสถานีสูบน้ํา 
1. งานบํารุงรักษา : 
(1) ขอกําหนด ขอ 1.3.1 ผูรบัจางตองดําเนินการบํารุงรักษาหัวงานและบริเวณ ...  (หนา 1) 

- “อยางตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้งตอป”เนื่องจาก จะตองบํารุงรักษาอยางตอเนื่องทุกวัน และในชวง
ฤดูฝนตนหญาจะเจริญงอกงามเร็วมาก ตองตัดในแตละจุดประมาณ 2 สัปดาห/ครั้ง และการรดน้ํา
ตนไมในชวงฤดูแลง ประเภทภูมิทัศน สวนหยอม จะตองรดน้ําทุกวัน (ฝวศ.คบ.เข่ือนเจาพระยา) 

- “อยางนอย  4 ครั้งตอป” (เดิม 3 ครั้งตอป) ตองคํานึงถึงการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี พรอมพิจารณา
การตรวจรับงานเพ่ือการเบิกจายในชวงระยะเวลาใด (ผอ.คบ.เข่ือนปาสักชลสิทธิ์, ฝวศ.คป.
มหาสารคาม,) 

- ควรมีขอความเพ่ิมเติมวา “ผลงานแตละครั้งตองไดตามมาตรฐานงานท่ีผูวาจางกําหนด” (ผอ.คป.
พิษณุโลก) 

(2) ขอกําหนด 1.3.2 แกไขคําวา “แบบกอสราง” เปน “แบบผังบริเวณ” (ผอ.คป.พิษณุโลก) 
 

2. งานซอมแซม : 
(1) ขอ 2.2. ขอบเขตของงาน สิ่งกอสรางอ่ืนๆ บริเวณหัวงานเห็นควรเพ่ิม “งานระบบไฟฟาแสงสวางภายใน

บริเวณหัวงาน” (ฝวศ.คบ.พลายชุมพล)  (หนา 5)  
(2) ขอ 2.4.2 วิธีการทํางาน ...  

- ขอ (1) งานดินขุด ขอความเดิม “ถาเปนการขุดดินใหใชลาด 1 : 1/2” แกเปน “1 : 1 1/2” 
(ผบร.ชป.10)  (หนา 6) 

- ขอ (4) งานถมบดอัดแนน (4.10) ขอแกไขเพ่ิมเติมขอความตามตัวอักษรเอน “การตรวจสอบ
ความแนนของดินท่ีอัดแลว...โดยผูรับจางตองชําระคาธรรมเนียมในการทดสอบ และอํานวยความ
สะดวก...” (ผบร.ชป.10)  (หนา 8)  

- ขอ (7) หินเรียงยาแนว ขอความเดิม “ใชทรายรองพ้ืนบริเวณนั้น หนาประมาณ 20 ซม.” แกเปน 
“ใชทรายรองพ้ืนบริเวณนั้น ตามท่ีแบบกําหนด” (ผบร.ชป.10)  (หนา 8)  

- ขอ (8) งานหินเรียง ขอความเดิม “ใชทรายรองพ้ืนบริเวณนั้น หนาประมาณ 20 ซม.” แกเปน 
“ใชทรายรองพ้ืนบริเวณนั้น ตามท่ีแบบกําหนด” (ผบร.ชป.10)  (หนา 9) 

- ขอ (12) งานคอนกรีต (12.3) อัตราสวนผสม แกไขเพ่ิมเติมขอความตามตัวอักษรเอน “อัตรา
สวนผสมคอนกรีต...มาทดสอบหาอัตราสวนผสม โดยสงตัวอยางวัสดุใหเปนไปตามขอกําหนดและ
ชําระคาธรรมเนียมใหสํานักวิจัยและพัฒนา ทดลองกําหนดอัตราสวนผสมทุกครั้ง”  (ผบร.ชป.10)  
(หนา 12) 

- ขอ (12) งานคอนกรีต (12.5) การซอมคอนกรีต ควรมีข้ันตอนการตรวจสภาพเพ่ิมเติม  (ฝปท.ชป.1) 
(หนา 12-13) 
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- ขอ (12) งานคอนกรีต (12.5) งานซอมคอนกรีต “ควรเพ่ิมเติมวิธีการสกัดคอนกรีต จําเปนตอง

สกัดคอนกรีตเดิมท่ีเสียหายออก ขอควรพิจารณาในการสกัดคอนกรีต ตองเลือกวิธีการท่ีสามารถ
กําจัดคอนกรีตท่ีเสียหายออกไดหมด วิธีการท่ีใชตองมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ทํางาน” (ฝปท.ชป.1) (หนา 12-13) 

(3) หัวงานสถานีสูบน้ํา งานซอมแซม ขอ 2.4.2 วิธีการทํางาน ไมมีรายละเอียดวิธีการทํางานซอมแซมสถานี
สูบน้ํา แตถากรณีเปลี่ยนเครื่องสูบน้ํานาจะอยูในขอ (13)  (ผอ.คบ.เข่ือนปาสักชลสิทธิ์) (หนา 45, 53)  

(4) ขอ 4 บุคลากรเก่ียวกับงานสถานีสูบน้ํา ควรเพ่ิมตําแหนง “วิศวกรไฟฟา” เขาไปดวย (ผอ.คบ.ประแสร)  
(หนา 55) 

(5) เห็นควรเพ่ิมหัวงานท่ีเปนฝายของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (เดิม) ดวย เนื่องจาก ขอบเขตของงาน
จะแตกตางไปจากของกรมฯ กลาวคือ ชื่อเรียกเปน “ฝาย” แตแทจริงเปน “ประตูระบายน้ํา” เชน หัวงาน
โครงการสงน้ําฯ ฝายกุมภวาป  (ชคบ.ฝายกุมภวาป) 

   

• ราง TOR การดูแลบํารุงรักษาคลองสงน้ํา คลองระบายน้ํา และอาคารประกอบ 
1. งานบํารุงรักษา : 
(1) ขอ 1.2 ขอบเขตของงานบํารุงรักษา ควรเพ่ิมเติมหัวขอ…  (หนา 1) 

- “งานกําจัดวัชพืชลอยน้ําในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา” ดวย  (ผอ.คบ.บรมธาตุ) 
-  “งานดูแลมิใหผูใดนําขยะ เศษตนไมมาท้ิงบริเวณเขตคลองและมิใหผูใดบุกรุกเขตคลอง”  

(ฝวศ.คบ.ยางมณี) 
(2) ขอ 1.3 ขอกําหนด (1.3.1) การตัดหญา กําจัดวัชพืช “ไมควรนอยกวาปละ 4 ครั้ง” (หนา 1)  
(3) ขอ 1.3 ขอกําหนด ควรเพ่ิมขอ (1.3.7) วา “หากเกิดความเสียหายจากการดูแลบํารุงรักษาคลองสงน้ํา 

คลองระบายน้ํา และอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากความประมาทของผูรับจาง ใหผูรับจางดําเนินการ
แกไขปญหาจากความเสียหายดังกลาว โดยใชงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณของผูรับจาง
เอง” (ผอ.คบ.นครนายก) 

(4) ขอ 1.4.1 ข้ันตอนการทํางาน (1) เพ่ิมเติมขอความตอทายวา “...ภายในกําหนด 3 วัน นับจากวันท่ี
คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาลงนามเห็นชอบ” และ (3) เพ่ิมเติมขอความวา “...ภายในกําหนด 2 
วัน นับจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาลงนามเห็นชอบ”  งานซอมแซม ข้ันตอนการทํางาน 
แกไขเพ่ิมเติมขอความเชนเดียวกับงานบํารุงรักษา (ผอ.คบ.พลเทพ)  (หนา 2) 
 
 

ตรวจสภาพปญหาโครงสรางคอนกรีต ประเมินสภาพคอนกรีต 

ประเมินความเสียหายและหาสาเหตุ 

จัดทําแผนและวิธีการดําเนินการซอมแซม 
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(5) ขอ 1.4.2 วิธีการทํางาน ขอ (7) งานบํารุงรักษาแผนคอนกรีตดาดคลองท่ีแตกราว โดยไมตองรื้อแผน
คอนกรีต ควรกําหนดวา “รอยแตกราวกวางเพียงใดจึงจะมีผลตอความแข็งแรงและทําใหน้ําซึมลอดแผน
คอนกรีต เพราะรอยแตกราวท่ีเห็นยังไมมีการทรุดเลื่อนตัวของแผนคอนกรีต และควรยกตัวอยางลักษณะ
รอยแตกราวท่ีมีผลตอการพังทลายของแผนคอนกรีต” (ผอ.คบ.ลําปาว)  (หนา 4) 
 

2. งานซอมแซม 
(1) ขอ 2.3 ขอกําหนดในการทํางาน ควรเพ่ิมเติมขอความ “ความรับผิดของผูรับจางในกรณีเกิดความเสียหาย

กับงานดาดคอนกรีตคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา อันเนื่องมาจากความประมาทของผูรับจางใหผูรับจาง
ดําเนินการแกไข โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดโดยใชงบประมาณของผูรับจางเอง”  
(ผอ.คบ.บรมธาตุ)  (หนา 5) 

(2) ขอ 2.4.2 วิธีการทํางาน (1) งานซอมแซมแผนคอนกรีตดาดคลอง “เม่ือแผนคอนกรีตแตกราวขนาดใหญ 
ควรกําหนดวาตองรื้อออกหมดท้ังแผนหรือไม แลวซอมคืนสภาพท้ังแผนหรือไม” (ผอ.คบ.ลําปาว) (หนา 6) 

(3) ขอ 2.4.2 วิธีการทํางาน (1) งานซอมแซมแผนคอนกรีตดาดคลอง “ไมไดกําหนดขอบเขตไววาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน เกิดจากสาเหตุใด หากการเสียหายไมใชเหตุปกติแตเปนการเสียหาย เชน เกิดฝนตกหนัก
ทําใหน้ํากัดเซาะแผนคอนกรีตและเกิดการ Slide หรือการลดน้ําอยางรวดเร็ว หากคันคลองขาดเสียหาย 
ผูรับจางตองรับผิดชอบดวยหรือไม” (ผอ.คบ.ลําปาว)  (หนา 6) 

(4) ควรเพ่ิม “งานซอมแซมทอสงน้ํา AC ระหวางสถานีสูบน้ํากับบอพักน้ํา (ของระบบสงน้ํา)” (ชคบ.ฝายกุมภวาป) 

• ราง TOR การดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมทางลาดยาง (F4) และทางลูกรัง (F5) และอาคารประกอบ 
- ไมมีขอเสนอแนะ 

• ขอคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ควรเพ่ิม TOR ของ “คันก้ันน้ําและอาคารประกอบ” เนื่องจากเปนอาคารอีกประเภทหนึ่งของโครงการสง

น้ําฯ ฝายกุมภวาป  (ชคบ.ฝายกุมภวาป) 
2. ขอ 1.4.1 ข้ันตอนการทํางาน (3) ของทุกหมวด ควรแกจาก “เม่ือผูควบคุมงานพิจารณาและแจงให

ผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบแลว” ควรแกเปน “เม่ือผูควบคุมงานพิจารณา
และแจงใหคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบแลว”  (ผอ.คบ.หวยโมง) 

3. ในการราง TOR จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาโครงการชลประทาน  สมควรจัดเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยเพ่ือคอยดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการ เนื่องจากอาคารชลประทานตางๆ จะมี
วัสดุอุปกรณตางๆ เชน หมอแปลง สายไฟ เกียรมอเตอร มักสูญหาย เกิดปญหาในการบริหารจัดการ
น้ํา ประกอบกับเจาหนาท่ีโครงการฯ จะนอยลง ดูแลไมท่ัวถึง การของบจางเหมาเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยจะไมคอยไดรับงบประมาณ 

4. วิธีการทํางานในราง TOR ของแตละงาน/กิจกรรม จะเขียนเชิงพรรณนา เขาใจยากไมชัดเจน จะทํา
ใหเกิดความขัดแยงในการควบคุมงาน จึงควรเขียนอธิบายเปนขอๆ  (ผอ.คบ.ลําปาว) 

5. ขอบเขตและรายละเอียดของราง TOR วิธีการทํางานควรแยกออกไปอยูในรายละเอียดของการ
ทํางาน อาจจะแยกเปนราง TOR และรางรายละเอียดการทํางาน  (ผส.ชป.7) 

6. ในการดูแลบํารุงรักษาหัวงานเข่ือนเก็บกักน้ํา, เข่ือนระบายน้ํา, ฝาย และสถานีสบน้ํา และการดูแล
บํารุงรักษาคลองสงน้ํา คลองระบายน้ํา และอาคารประกอบ ควรระบุถึงการกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการของงานแตละครั้งเพ่ือความชัดเจน เชนเดียวกับท่ีมีการระบุไวในการดูแลบํารุงรักษาและ
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ซอมแซมทางราดยาง (F4) และทางลูกรัง (F5) พรอมอาคารประกอบ ในขอกําหนดขอ 1.3.5 และ 
2.3.5   (สญ.มด.2) 

7. จะมีระเบียบหรือข้ันตอนอยางไรบางหรือไม ท่ีจะทําใหกลุมผูใชน้ําหรือองคกรผูใชน้ําไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมนี้ หรือใหองคกรผูใชน้ําเปนผูรับจางดําเนินการ  (ผส.ชป.7) 

8. หมวดหัวงาน งานบํารุงรักษา ขอ 3.3 อาคารท่ีทําการ บานพัก...ผูรับจางจะตองดูแลอาคารใหอยูใน
สภาพใชงานไดดีท้ังภายในและภายนอกอาคารหรือไม หรือเพียงภายนอกอยางเดียว ถาเปนการ
ซอมแซมควรจัดใหอยูหมวดงานซอมแซมจะชัดเจนกวา และจะมีวิธีคิดปริมาณงานและราคางาน
อยางไร ตรวจรับอยางไร  (ผอ.คบ.เข่ือนปาสักชลสิทธิ์) 


