
ข้อก้ำหนดคุณลักษณะกำรจ้ำงเหมำเจำะบ่อน ้ำบำดำล  

โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำอุปโภคบริโภค 

เทศบำลต้ำบลนำเหรง อ้ำเภอนบพิต้ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
 
1. วัตถุประสงค ์
          - เทศบาลต าบลนาเหรง มีความประสงค์จ้างเหมาเจาะบ่อน  าบาดาล ตามรูปแบบบ่อน  าบาดาล จ านวน   
1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 60.00 เมตร แต่ละบ่อจะต้องสูบน  าได้ไม่
น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
2. สถำนที่เจำะ 
          พื นที่ หมู่ที ่3 ต าบลนาเหรง 
3. รำยละเอียดทั่วไป  
          - ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการส ารวจเจาะและสร้างบ่อน  าบาดาล สามารถ
เจาะบ่อน  าบาดาล ที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 60.00 เมตร สามารถให้ปริมาณน  าได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร   
ต่อชั่วโมง (จากผลการทดสอบปริมาณน  า)  
          - ผู้รับจ้างต้องท าการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ ก่อนท าการเจาะบ่อบาดาลทุกแห่ง เพ่ือส ารวจสภาพชั นน  า
บาดาลและก าหนดจุดเจาะความลึกท่ีเหมาะสม 

          - บ่อน  าบาดาลจะต้องสามารถสูบน  าได้ปริมาณน  าไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่การสูบน  าอย่าง
ต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 3 ชั่วโมง 

          - คุณภาพน  าบาดาลรสจืด ใสสะอาดไม่มีตะกอนขุ่น ปริมาณคลอไรด์ไม่เกิน 600 ppm. หรืออยู่ใน     
ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างและประชาชนผู้ใช้น  าในพื นที่ 

          - ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนด ในแบบของผู้ว่าจ้างและรายการทุกประการ หาก
ภายหลังมีความผิดพลาดเกิดขึ นในด้านปริมาณน  าและคุณภาพน  า ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองทั งสิ น โดยจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได้ 

          - วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาติดตั ง ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

          - หากสิ่งใดไม่ได้ระบุไว้ในแบบและรายการ แต่จ าเป็นต้องท าเพ่ือให้งานลุล่วง ตามหลักวิชาการและหลัก
วิศวกรรม ผู้รับจ้างจ าเป็นต้องจัดท าโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ 

          - ข้อขัดแย้งซึ่งเกิดขึ นจากแบบหรือรายการประกอบแบบ จะต้องอยู่ในดุลยพินิจและการตัดสินใจของ  
ผู้ว่าจ้าง ทั งนี เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมมิได้ 

          - ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้างในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตเจาะน  าบาดาลตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ใน พรบ. น  าบาดาล พ.ศ. 2520 ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอและค่าใบอนุญาต จ านวนเงิน 510 บาท 
เป็นภาระของผู้รับจ้าง 

/-ผู้ว่าจ้าง... 



-2- 

          - ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง หากการด าเนินการของผู้รับจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่พร้อมด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดได้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 

4. รำยละเอียดกำรด้ำเนินกำร 

     4.1 กำรส้ำรวจธรณีฟิสิกส์ 

          ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการส ารวจธรณีฟิสิกส์ เพ่ือตรวจสอบสภาพชั นน  าบาดาลและก าหนดจุดเจาะที่
เหมาะสม โดยวิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของชั นดิน/ชั นหิน (resistivity sounding) ตามรูปแบบการ
จัดวางขั วไฟฟ้าแบบชลัมเบอร์เจร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 จุดส ารวจ โดยแต่ละจุดต้องส ารวจถึงระยะห่างระหว่างขั ว
ปล่อยกระแสไฟฟ้า (AB/2) ไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร ท าการแปลความหมายผลการส ารวจของทุกจุดเพ่ือ
ก าหนดจุดเจาะบ่อน  าบาดาลที่เหมาะสม ณ หมู่บ้านนั นๆ โดยมีหลักหมุดแสดงต าแหน่งเจาะน  าบาดาลที่เห็นได้
อย่างชัดเจน พร้อมแผนผังแสดงต าแหน่งจุดส ารวจและจุดก าหนดเจาะบ่อน  าบาดาล  และจัดท ารายงานผลการ
ส ารวจ  

          หากผลการส ารวจไม่พบชั นให้น  า หรือคุณภาพน  าบาดาล กร่อย เค็ม ไม่มีแหล่งน  าจืด ให้ท ารายงานผลการ
ส ารวจต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือขอเปลี่ยนสถานที่เจาะใหม่  

     4.2 เครื่องจักรเจำะน ้ำบำดำล 

          - เครื่องจักรเจาะบ่อให้ใช้เครื่องจักรเจาะบ่อน  าบาดาลแบบ หมุนตรง (Direct Rotary) หรือแบบกระแทก 
(Percussion ) หรือแบบผสม (Combination) มีเครื่องยนต์เป็นต้นก าลัง สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

          - มีเสากระโดง (Mast) ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร หรือสามารถยกท่อกรุบ่อความยาว 6.00 เมตรลงบ่อ
บาดาลหรือถอนขึ นได้โดยสะดวก 

          - สามารถเจาะในชั นกรวดทรายด้วยหัวเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ตลอดความลึกไม่ต่ า
กว่า 60.00 เมตร หรือสามารถเจาะในชั นหินแข็งได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร ตลอด
ความลึกไม่ต่ ากว่า 60.00 เมตร 

     4.3 กำรก่อสร้ำงบ่อน ้ำบำดำล แบ่งออกเป็น 2 เเบบ คือ 
          4.3.1 บ่อน  าดาลแบบกรวดกรุรอบท่อ (Artificial gravel packed ) ให้ใช้กรวดแม่น  าคัดขนาด ตามความ
เหมาะสมของชั นน  า ใส่รอบท่อกรองน  าในช่วงชั นกรวดทรายให้น  า เหนือกรวดกรุ ใส่ดินเหนียว น  าจืด ทับกรวดกรุ
จนถึงความลึกไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จากระยะผิวดิน ช่วงที่เหลือผนึกด้วยซีเมนต์จนถึงผิวดินเทคอนกรีตรอบ
เป็นชานบ่อ ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.15 ม.  

          4.3.2 บ่อบาดาลแบบบ่อเปิด (Open hole) การสร้างบ่อบาดาลในชั นหินแข็ง สามารถสร้างบ่อบาดาล 
แบบบ่อเปิด โดยการลงท่อกรุบ่อจนถึงหินแข็ง โดยที่ผนังบ่อต้องแข็งแรงไม่พังช ารุดในภายหลัง และจะต้องผนึก 
ด้วยซีเมนต์ระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ จนถึงความลึก 6.00 เมตร จากผิวดิน และเทคอนกรีตเป็นชานบ่อ ขนาด 
2.00 x 2.00 x 0.15 ม.  
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     4.4 ขนำดหลุมเจำะ  
          - บ่อบาดาลแบบ กรวดกรุรอบท่อ หลุมเจาะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร 
ตลอดความลึก สามารถใส่ท่อกรุ ท่อกรอง ขนาด ศก. 150 มิลลิเมตร ได้สะดวกไม่เบียด ข้างบ่อ  
          - บ่อบาดาลแบบบ่อเปิด หลุมเจาะ ต้องไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และผนังบ่อต้องแข็งแรงพอ และไม่
ช ารุดภายหลัง หลุมเจาะต้องกลม และตั งฉากกับผิวดิน  

     4.5 กำรเก็บตัวอย่ำงดิน หรือหิน ให้เก็บตัวอย่างดินหรือหิน ที่ได้จากการเจาะทุก ๆ ระยะ 1.50 เมตร ที่
เจาะผ่าน ใส่ภาชนะที่จัดท าเป็นช่อง ๆ หลังจากเสร็จงานแล้วให้เก็บใส่ถุงพลาสติกอย่างดี ตัวอย่างละประมาณ 
300 กรัม พร้อมระบุ ความลึก สถานที่ ของตัวอย่างก ากับลงบนถุงด้วย เพ่ือส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ 
     4.6 กำรเลือกชั นน ้ำ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพชั นน  าด้วย 
เครื่องหยั่งธรณี (well logger) และเลือกชั นน  าที่คาดว่าจะให้น  าจืด คุณภาพดี และให้ปริมาณน  าไม่ต่ ากว่าที่
ก าหนด ในสัญญาเอง 

 4.7 ท่อกรุบ่อน ้ำบำดำล  
          - บ่อบาดาลแบบกรวดกรุรอบท่อ ให้ใช้ท่อกรุบ่อ PVC. ขนาด ศก. 150 มิลลิเมตร ชั นคุณภาพ 13.5 ที่
ผลิต ตามมาตรฐาน มอก. 17-2532 (ส าหรับบ่อที่มีความลึก 43-100 เมตร) และใช้ท่อกรุบ่อเหล็กอาบสังกะสี 
ขนาด ศก. 150 มิลลิเมตร ที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A-120 หรือ มาตรฐาน มอก. 277-2532 ประเภท 4 
(ส าหรับบ่อที่มีความลึกเกิน 100 เมตร) 

          - บ่อบาดาลแบบบ่อเปิด (Open Hole) ใช้ท่อกรุบ่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 150 มิลลิเมตร ที่ผลิต
ตามมาตรฐาน ASTM A-120 หรือ มาตรฐาน มอก. 277-2532 ประเภท 4 

 4.8 ท่อกรองน ้ำ ท่อกรองน  าเป็นแบบเซาะร่อง (Perforated pipe) หรือแบบพันลวด (Well screen) วางท่อ
กรองน  าตลอดความหนาของชั นที่ให้น  าและความยาวของท่อกรองน  ารวมกันต้องไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร  
          - บ่อบาดาลแบบกรวดกรุ รอบท่อ ให้ใช้ท่อกรองน  า PVC. ขนาด ศก. 150 มิลลิเมตร ชั นคุณภาพ 13.5 
ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532 ขนาดร่องเซาะ 2.40 มิลลิเมตร ห่างกัน 120 มิลลิเมตร หรือ ท่อเซาะ
ร่องเหล็กชนิดเดียวกับท่อกรุ ขนาด 6 นิ ว เซาะร่องตามแนวยาวของท่อ ขนาดร่องกว้างไม่เกิน 3 มิลลิเมตร และ
ยาวไม่เกิน 88 มิลลิเมตร แต่ละร่องห่างกันไม่น้อยกว่า 12.50 มิลลิเมตร ในแนวขวาง และ 113 มิลลิเมตร ใน
แนวดิ่ง 

          - บ่อบาดาลแบบเปิด (Open Hole) ถ้าจ าเป็นต้องวางท่อกรองน  าช่วงบน ให้ใช้ท่อกรองแบบเซาะร่อง 
มาตรฐาน เดียวกับท่อกรุบ่อ  

     4.9 ท่อรับทรำย บ่อบาดาลแบบกรวดกรุรอบท่อ ใช้ท่อรับทราย ประเภทเดียวกับท่อกรุบ่อ ความยาวไม่น้อย
กว่า 3.00 เมตร โดยปลายด้านล่างของท่อรับทราย ให้ปิดตัน 

 4.10 กรวดกรุบ่อ บ่อบาดาลแบบกรวดกรุรอบท่อ ใช้กรวดแม่น  าคัดขนาดตามความเหมาะสมของชั นน  า  
โดยกรุกรวดรอบท่อกรองเหนือท่อกรองไม่เกิน 5.00 เมตร  
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 4.11 กำรผนึกข้ำงบ่อ (SEAL) 

          - บ่อบาดาลแบบกรวดกรุรอบท่อ ต้องผนึกข้างบ่อด้วยดินเหนียวน  าจืดเนื อเนียน ปั้นเป็นเม็ดกระสุนกลม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เซนติเมตร โดยประมาณ ปิดทับกรวดกรุบ่อ จนถึงระยะความลึกไม่น้อยกว่า 6.00 
เมตรจากผิวดิน ที่เหลือให้ผนึกข้างบ่อด้วยซีเมนต์ล้วนหรือซีเมนต์ผสมทรายจนถึงผิวดิน เพ่ือป้องกันมิให้น  าจาก
ภายนอกไหลซึมลงข้างท่อกรุบ่อ 

          - บ่อบาดาลแบบเปิด (Open Hole) ต้องผนึกข้างบ่อด้วยดินเหนียวน  าจืดเนื อเนียน ปั้นเป็นเม็ดกระสุน
กลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เซนติเมตร โดยประมาณ ปิดทับกรวดกรุบ่อ จนถึงระยะความลึกไม่น้อยกว่า  
6.00 เมตร จากผิวดิน ที่เหลือให้ผนึกข้างบ่อด้วยซีเมนต์ล้วนหรือซีเมนต์ผสมทรายจนถึงผิวดิน เพ่ือป้องกันมิให้น  า
จากภายนอกไหลซึมลงข้างท่อกรุบ่อ 

 4.12 ลำนคอนกรีตชำนบ่อ ผู้รับจ้างจะต้องท าลานคอนกรีตเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน  าบาดาล ขนาด 2.00 
x 2.00 x 0.15 เมตร และรอบชานบ่อจะต้องมีทางระบายน  าออกจากบริเวณบ่อ 

 4.13 กำรพัฒนำบ่อน ้ำบำดำล (Well Development) ผู้รับจ้างจะต้องท าการพัฒนาบ่อบาดาล โดยเริ่ม
จากการตักน  าขุ่นข้นออกทิ งจากบ่อด้วยกระบอกตักจนน  าค่อนข้างใส แล้วจึงท าการเป่าล้างด้วยลม (Air lifting & 
Back washing) จนน  าใสสะอาดและไม่มีทรายเข้าบ่อด้วยเครื่องอัดลมที่มีก าลังผลิตลมไม่น้อยกว่า  175 CFM. ที่
แรงดันลมไม่น้อยกว่า 7 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

 4.14 กำรทดสอบปริมำณน ้ำ  
          4.14.1 ต้องท าการสูบทดสอบปริมาณน  าหลังจากได้ท าการพัฒนาบ่อบาดาลจนน  าใสสะอาดแล้วเท่านั น  
และปล่อยให้ระดับน  าคืนตัวสู่ระดับเดิม 

          4.14.2 ต้องด าเนินการสูบทดสอบปริมาณน  าโดยใช้วิธี Step drawdown โดยการสูบน  าหลายๆ อัตรา 
ไม่น้อยกว่า 4 อัตรา โดยใช้อัตราการสูบต่ าในช่วงแรกของการทดสอบ และค่อยๆ เพ่ิมขึ น  แต่ละอัตราการสูบ
จะต้องรักษาให้คงท่ีในช่วงเวลาทุก 3 ชั่วโมงหรือจนกว่าระดับน  าไม่เปลี่ยนแปลง ด าเนินการสูบทดสอบปริมาณน  า
ทั งสิ นไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน และเก็บบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ (เอกสารแนบ) 

          4.14.3 การวัดระดับน  าให้ใช้เครื่องวัดระดับน  าแบบไฟฟ้า (Electric Tape)  

          4.14.4 อุปกรณ์การวัดปริมาณน  าให้ใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของน  าประเภท  FLOWMETER หรือ 
ORIFICE หรือ WEIR แต่ถ้าปริมาณน้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเซนติเมตร ให้ใช้วิธีการตวงด้วยภาชนะที่
ทราบปริมาตรแน่นอนแล้วก็ได้ 

          4.14.5 ระยะเวลาการสูบทดสอบต้องสูบไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง โดยระดับน  าลดลงไปอยู่คงที่ในแต่ละ
อัตราการสูบแล้ว  

     4.15 กำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำ ผู้รับจ้างต้องเก็บน  าตัวอย่างจากบ่อบาดาลเพ่ือการวิเคราะห์คุณภาพน  า ให้เก็บ
ตัวอย่างในขณะท าการสูบทดสอบปริมาณน  าโดยให้เก็บก่อนท าการหยุดสูบประมาณ 5 นาที ปริมาณน  าตัวอย่างที่
เก็บอย่างน้อย 2 ลิตร ข้างขวดน  าตัวอย่างให้ระบุสถานที่ วัน เดือน ปี ที่เก็บให้ชัดเจนแล้วน าส่ง เพ่ือวิเคราะห์
คุณภาพน  าต่อไป 

 

/4.16 กำรปรับสภำพพื นท ี่… 
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 4.16 กำรปรับสภำพพื นท ี่ เมื่อได้ท าการเจาะบ่อน  าบาดาลแล้วผู้รับจ้างจะต้องปรับสภาพพื นที่ โดยการกลบ
เกลี่ยผิวดินให้เรียบร้อยตามสภาพผิวดินเดิม ในกรณีเลิกเจาะเพราะเจาะไม่ได้ผลตามข้อก าหนดผู้รับจ้างต้องท าการ
รื อถอนและอุดกลบ ถมหลุมพร้อมทั งเกลี่ยผิวดินให้อยู่สภาพเดิม 
     4.17 กำรรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน 
          ผู้รับจ้างต้องรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง 

คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ์ที่จะเรียกดูได้ตลอดเวลา 

สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบก่อนการส่งมอบงาน มีดังนี  

- ข้อมูลการส ารวจธรณีฟิสิกส์ แผนที่ แผนผังจุดส ารวจ และรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่มตาม
มาตรฐาน เป็นภาษาไทย จ านวน 1 ชุด 

- รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน (แบบ นบ./3) 
- รายงานการทดสอบปริมาณน  าและการวัดระดับน  าคืนตัว  
- รายงานประวัติบ่อน  าบาดาล (แบบ นบ./5) 
- ผลวิเคราะห์คุณภาพน  า (จากกรมทรัพยากรน  าบาดาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์

น  าหรือสถาบันเอกชนที่กรม 
ทรัพยากรน  าบาดาลให้ความเห็นชอบ) 

- ตัวอย่างดิน 
- ตัวอย่างน  า 

4.18 กำรขออนุญำตใช้น ้ำบำดำลตำม พรบ. น ้ำบำดำล พ.ศ. 2520 
          ผู้รับจ้างรับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้างในการยื่นขอใบอนุญาตใช้น  าบาดาลต่อพนักงานน  าบาดาลประจ าท้องที่ 

พร้อมผลวิเคราะห์คุณภาพน  า (กรณีวิเคราะห์ตัวอย่างน  าบาดาลแล้วจากกรมทรัพยากรน  าบาดาลหรือส่วนราชการ
อ่ืน ๆ หรือองค์การของรัฐที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน  าหรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน  าให้ความ
เห็นชอบ) 

5. เงื่อนไขกำรเสนอรำคำ  
     5.1 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเครื่องเจาะพร้อมที่จะด าเนินการให้ได้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  และเป็นเครื่อง
เจาะที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.2 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเครื่องเจาะน  าบาดาลของ  
ผู้เสนอราคา หากผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดจ้างเห็นว่าเครื่องเจาะน  าบาดาลของผู้เสนอราคาไม่ถูกต้อง
ตามข้อก าหนดหรือมีแต่ไม่พร้อมที่จะด าเนินการ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา 
     5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานเจาะบ่อบาดาล จะต้องมีช่างเจาะและวิศวกรหรือนักธรณีที่
ได้รับหนังสือรับรองจากกรมทรัพยากรน  าบาดาล ทั งนี จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองพร้อมใบเสนอราคาด้วย 

     5.3 ผู้เสนอราคาจะต้องน ารูปถ่ายเครื่องเจาะและอุปกรณ์ รวมทั งเครื่องมือและอุปกรณ์ส ารวจ พร้อมหลักฐาน
แสดงความเป็นเจ้าของและ/หรือหนังสือแสดงการให้ความสนับสนุนหรือร่วมงานของเจ้าของเครื่องมือ มาแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดจ้าง 

     5.4 ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการ 

/6. การส่งมอบงานและตรวจการจ้าง... 
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6. กำรส่งมอบงำนและตรวจกำรจ้ำง  

     6.1 ก าหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

     6.2 การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานงวดเดียว และผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้รับ
จ้างได้ส่งมอบบ่อน  าบาดาลและเป็นบ่อท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับถูกต้องเสร็จสิ นเรียบร้อยแล้ว 

     6.3 การส่งมอบบ่อน  าบาดาล ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือวัดความลึกของบ่อ เครื่องวัดระดับน  าและ
ตรวจวัด ต่อหน้าผู้ควบคุมงาน 

     6.4 คณะกรรมการตรวจการจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้รับจ้างท าการทดสอบปริมาณน  าต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้างอีกครั งก็ได้ 

7. กำรจ่ำยเงิน  
     7.1 หากผู้รับจ้างด าเนินการส ารวจธรณีฟิสิกส์โดยละเอียดแล้วพบว่าในหมู่บ้านนั นๆ ไม่มีจุดเจาะน  าบาดาล 
หรือมีจุดเจาะน  าบาดาลแต่คุณภาพน  าบาดาล กร่อย เค็ม ไม่มีแหล่งน  าจืด ให้รายงานต่อผู้ควบคุมงานเพ่ือให้       
ผู้ควบคุมงานก าหนดพื นที่ส ารวจให้ใหม่ หากผู้รับจ้างด าเนินการต่อไปแล้วยังไม่สามารถส ารวจหาจุดที่มีแหล่งน  า
บาดาลได้ ให้รายงานต่อผู้ควบคุมงานเพ่ือให้ผู้ควบคุมงานลงนามรับรองว่าผู้รับจ้างได้ด าเนินการส ารวจในหมู่บ้าน
และพื นที่นั นๆ โดยละเอียดและเต็มความสามารถแล้ว แต่ไม่มีจุดเจาะบ่อน  าน  าบาดาลที่เหมาะสม ผู้ว่าจ้างจะ
จ่ายเงินค่าจ้างให้ตามค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้รับจ้างใช้ในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 
     7.2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเมื่อส่งงานครบจ านวนตามก าหนดในข้อ 6 หรือเมื่อส่งงานครบจ านวนตาม
สัญญา 

     7.3 หากความลึกรวมของบ่อน  าบาดาลที่ส่งมอบน้อยกว่าความลึกเฉลี่ยรวมที่ก าหนดไว้ ผู้ว่าจ้างจะท าการปรับ
ลดราคา(หักเงินค่าจ้าง) ในส่วนที่ขาด ดังนี   

- บ่อบาดาลแบบกรุกรวดรอบท่อ ใช้ท่อ PVC ปรับลดเมตรละ 2,528 บาท 
- บ่อบาดาลแบบกรุกรวดรอบท่อ ใช้ท่อเหล็ก ปรับลดตามอัตราที่ใช้ในการก าหนดราคาค่าเจาะ 

     7.4 หากบ่อน  าบาดาลที่เจาะด้วยระบบลมเจาะและใส่ท่อ ASTM A-120 ไม่ตลอดความลึกบ่อ ผู้ว่าจ้างจะท า
การปรับลดราคาส าหรับช่วงความลึกที่ไม่ได้ใส่ท่อ เมตรละ 800 บาท 

     7.5 หากความลึกรวมของบ่อน  าบาดาลที่ส่งมอบมากกว่าความลึกเฉลี่ยรวมที่ก าหนดไว้  ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายเงิน
เพ่ิมในส่วนที่เกินแต่อย่างใด 

     7.6 หากบ่อน  าบาดาลที่ผู้รับจ้างส่งมอบมีปริมาณน  าน้อยกว่าตามที่ก าหนดในสัญญา ผู้ว่าจ้างจะท าการปรับลด
ราคาลงในอัตราปริมาณน  าที่ต่ ากว่าที่ก าหนด ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงละ 25,000 บาท แต่ปริมาณจะต้องไม่น้อย
กว่า 2.80  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (70% ของปริมาณน  าตามสัญญา ) 

8. กำรปรับ  
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา  

ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนั น 
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9. กำรรับประกันผลงำน  

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของบ่อน  าบาดาล เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา 1 ป ี
นับถัดจากวันที่ส่งมอบบ่อน  าบาดาลให้กับผู้ว่าจ้าง 
 


