ขอกําหนดคุณลักษณะการจางเหมาเจาะบอน้ําบาดาล
โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปงบประมาณ พ.ศ.2557
1. วัตถุประสงค
- เทศบาลตําบลนาเหรง มีความประสงคจางเหมาเจาะบอน้ําบาดาล ตามรูปแบบบอน้ําบาดาล จํานวน
1 บอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 100.00 เมตร แตละบอจะตองสูบน้ําไดไม
นอยกวา 4 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
2. สถานที่เจาะ
พื้นที่ หมูที่ 4 ตําบลนาเหรง
3. รายละเอียดทั่วไป
- ผูรับจางจะตองจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใชในการสํารวจเจาะและสรางบอน้ําบาดาล สามารถ
เจาะบอน้ําบาดาล ที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 100.00 เมตร สามารถใหปริมาณน้ําไดไมนอยกวา 4 ลูกบาศกเมตร
ตอชั่วโมง (จากผลการทดสอบปริมาณน้ํา)
- ผูรับจางตองทําการสํารวจทางธรณีฟสิกส กอนทําการเจาะบอบาดาลทุกแหง เพื่อสํารวจสภาพชั้นน้ํา
บาดาลและกําหนดจุดเจาะความลึกที่เหมาะสม
- บอน้ําบาดาลจะตองสามารถสูบน้ําไดปริมาณน้ําไมนอยกวา 4 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ที่การสูบน้ําอยาง
ตอเนื่องไมต่ํากวา 3 ชั่วโมง
- คุณภาพน้ําบาดาลรสจืด ใสสะอาดไมมีตะกอนขุน ปริมาณคลอไรดไมเกิน 600 ppm. หรืออยูใน
ดุลยพินิจของผูควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจางและประชาชนผูใชน้ําในพื้นที่
- ผูวาจางจะถือวาผูรับจางยินยอมปฏิบัติตามขอกําหนด ในแบบของผูวาจางและรายการทุกประการ หาก
ภายหลังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในดานปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา ผูรับจางจะตองรับผิดชอบเองทั้งสิ้น โดยจะ
เรียกรองคาใชจายใด ๆ มิได
- วัสดุอุปกรณที่นํามาติดตั้ง ตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน
- หากสิ่งใดไมไดระบุไวในแบบและรายการ แตจําเปนตองทําเพื่อใหงานลุลวง ตามหลักวิชาการและหลัก
วิศวกรรม ผูรับจางจําเปนตองจัดทําโดยไมคิดมูลคาใด ๆ
- ขอขัดแยงซึ่งเกิดขึ้นจากแบบหรือรายการประกอบแบบ จะตองอยูในดุลยพินิจและการตัดสินใจของ
ผูวาจาง ทั้งนี้เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมมิได
- ผูรับจางจะเปนผูรับมอบอํานาจจากผูวาจางในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวใน พรบ. น้ําบาดาล พ.ศ. 2520 คาธรรมเนียมในการยื่นขอและคาใบอนุญาต จํานวนเงิน 510 บาท
เปนภาระของผูรับจาง
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-2- ผูวาจางสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาวาจาง หากการดําเนินการของผูรับจางเปนไปดวยความลาชาหรือ
ตรวจสอบแลวเห็นวาไมพรอมดําเนินการใหเปนไปตามกําหนดได อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ
4. รายละเอียดการดําเนินการ
4.1 การสํารวจธรณีฟสิกส
ผูรับจางจะตองดําเนินการสํารวจธรณีฟสิกส เพื่อตรวจสอบสภาพชั้นน้ําบาดาลและกําหนดจุดเจาะที่
เหมาะสม โดยวิธีการวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะของชั้นดิน/ชั้นหิน (resistivity sounding) ตามรูปแบบการ
จัดวางขั้วไฟฟาแบบชลัมเบอรเจร จํานวนไมนอยกวา 2 จุดสํารวจ โดยแตละจุดตองสํารวจถึงระยะหางระหวางขั้ว
ปลอยกระแสไฟฟา (AB/2) ไมนอยกวา 200.00 เมตร ทําการแปลความหมายผลการสํารวจของทุกจุดเพื่อ
กําหนดจุดเจาะบอน้ําบาดาลที่เหมาะสม ณ หมูบานนั้นๆ โดยมีหลักหมุดแสดงตําแหนงเจาะน้ําบาดาลที่เห็นได
อยางชัดเจน พรอมแผนผังแสดงตําแหนงจุดสํารวจและจุดกําหนดเจาะบอน้ําบาดาล และจัดทํารายงานผลการ
สํารวจ
หากผลการสํารวจไมพบชั้นใหน้ํา หรือคุณภาพน้ําบาดาล กรอย เค็ม ไมมีแหลงน้ําจืด ใหทํารายงานผลการ
สํารวจตอผูควบคุมงานกอสราง เพื่อขอเปลี่ยนสถานที่เจาะใหม
4.2 เครื่องจักรเจาะน้ําบาดาล
- เครื่องจักรเจาะบอใหใชเครื่องจักรเจาะบอน้ําบาดาลแบบ หมุนตรง (Direct Rotary) หรือแบบกระแทก
(Percussion ) หรือแบบผสม (Combination) มีเครื่องยนตเปนตนกําลัง สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
- มีเสากระโดง (Mast) ยาวไมนอยกวา 6.00 เมตร หรือสามารถยกทอกรุบอความยาว 6.00 เมตรลงบอ
บาดาลหรือถอนขึ้นไดโดยสะดวก
- สามารถเจาะในชั้นกรวดทรายดวยหัวเจาะขนาดเสนผาศูนยกลาง 300 มิลลิเมตร ตลอดความลึกไมต่ํา
กวา 100.00 เมตร หรือสามารถเจาะในชั้นหินแข็งไดขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 200 มิลลิเมตร ตลอด
ความลึกไมต่ํากวา 100.00 เมตร
4.3 การกอสรางบอน้ําบาดาล แบงออกเปน 2 เเบบ คือ
4.3.1 บอน้ําดาลแบบกรวดกรุรอบทอ (Artificial gravel packed ) ใหใชกรวดแมน้ําคัดขนาด ตามความ
เหมาะสมของชั้นน้ํา ใสรอบทอกรองน้ําในชวงชั้นกรวดทรายใหน้ํา เหนือกรวดกรุ ใสดินเหนียว น้ําจืด ทับกรวดกรุ
จนถึงความลึกไมนอยกวา 6.00 เมตร จากระยะผิวดิน ชวงที่เหลือผนึกดวยซีเมนตจนถึงผิวดินเทคอนกรีตรอบ
เปนชานบอ ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.15 ม.
4.3.2 บอบาดาลแบบบอเปด (Open hole) การสรางบอบาดาลในชั้นหินแข็ง สามารถสรางบอบาดาล
แบบบอเปด โดยการลงทอกรุบอจนถึงหินแข็ง โดยที่ผนังบอตองแข็งแรงไมพังชํารุดในภายหลัง และจะตองผนึก
ดวยซีเมนตระหวางทอกรุกับผนังบอ จนถึงความลึก 6.00 เมตร จากผิวดิน และเทคอนกรีตเปนชานบอ ขนาด
2.00 x 2.00 x 0.15 ม.
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-34.4 ขนาดหลุมเจาะ
- บอบาดาลแบบ กรวดกรุรอบทอ หลุมเจาะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร
ตลอดความลึ ก สามารถใส ท อ กรุ ท อ กรอง ขนาด ศก. 150 มิ ล ลิ เ มตร ได ส ะดวกไม เ บี ย ด ข า งบ อ
- บอบาดาลแบบบอเปด หลุมเจาะ ตองไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร และผนังบอตองแข็งแรงพอ และไม
ชํารุดภายหลัง หลุมเจาะตองกลม และตั้งฉากกับผิวดิน
4.5 การเก็บตัวอยางดิน หรือหิน ใหเก็บตัวอยางดินหรือหิน ที่ไดจากการเจาะทุก ๆ ระยะ 1.50 เมตร ที่
เจาะผาน ใสภาชนะที่จัดทําเปนชอง ๆ หลังจากเสร็จงานแลวใหเก็บใสถุงพลาสติกอยางดี ตัวอยางละประมาณ
300 กรัม พรอมระบุ ความลึก สถานที่ ของตัวอยางกํากับลงบนถุงดวย เพื่อสงมอบใหผูวาจางตรวจสอบ
4.6 การเลือกชั้นน้ํา เปนหนาที่ของผูรับจาง ผูรับจางจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพชั้นน้ําดวย
เครื่องหยั่งธรณี (well logger) และเลือกชั้นน้ําที่คาดวาจะใหน้ําจืด คุณภาพดี และใหปริมาณน้ําไมต่ํากวาที่
กําหนด ในสัญญาเอง
4.7 ทอกรุบอน้ําบาดาล
- บอบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอ ใหใชทอกรุบอ PVC. ขนาด ศก. 150 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ 13.5 ที่
ผลิต ตามมาตรฐาน มอก. 17-2532 (สําหรับบอที่มีความลึก 43-100 เมตร) และใชทอกรุบอเหล็กอาบสังกะสี
ขนาด ศก. 150 มิลลิเมตร ที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A-120 หรือ มาตรฐาน มอก. 277-2532 ประเภท 4
(สําหรับบอที่มีความลึกเกิน 100 เมตร)
- บอบาดาลแบบบอเปด (Open Hole) ใชทอกรุบอเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 150 มิลลิเมตร ที่ผลิต
ตามมาตรฐาน ASTM A-120 หรือ มาตรฐาน มอก. 277-2532 ประเภท 4
4.8 ทอกรองน้ํา ทอกรองน้ําเปนแบบเซาะรอง (Perforated pipe) หรือแบบพันลวด (Well screen) วางทอ
กรองน้ําตลอดความหนาของชั้นที่ใหน้ําและความยาวของทอกรองน้ํารวมกันตองไมนอยกวา 6.00 เมตร
- บอบาดาลแบบกรวดกรุ รอบทอ ใหใชทอกรองน้ํา PVC. ขนาด ศก. 150 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ 13.5
ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532 ขนาดรองเซาะ 2.40 มิลลิเมตร หางกัน 120 มิลลิเมตร หรือ ทอเซาะ
รองเหล็กชนิดเดียวกับทอกรุ ขนาด 6 นิ้ว เซาะรองตามแนวยาวของทอ ขนาดรองกวางไมเกิน 3 มิลลิเมตร และ
ยาวไมเกิน 88 มิลลิเมตร แตละรองหางกันไมนอยกวา 12.50 มิลลิเมตร ในแนวขวาง และ 113 มิลลิเมตร ใน
แนวดิ่ง
- บอบาดาลแบบเปด (Open Hole) ถาจําเปนตองวางทอกรองน้ําชวงบน ใหใชทอกรองแบบเซาะรอง
มาตรฐาน เดียวกับทอกรุบอ
4.9 ทอรับทราย บอบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอ ใชทอรับทราย ประเภทเดียวกับทอกรุบอ ความยาวไมนอย
กวา 3.00 เมตร โดยปลายดานลางของทอรับทราย ใหปดตัน
4.10 กรวดกรุบอ บอบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอ ใชกรวดแมน้ําคัดขนาดตามความเหมาะสมของชั้นน้ํา
โดยกรุกรวดรอบทอกรองเหนือทอกรองไมเกิน 5.00 เมตร
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4.11 การผนึกขางบอ (SEAL)
- บอบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอ ตองผนึกขางบอดวยดินเหนียวน้ําจืดเนื้อเนียน ปนเปนเม็ดกระสุนกลม
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.50 เซนติเมตร โดยประมาณ ปดทับกรวดกรุบอ จนถึงระยะความลึกไมนอยกวา 6.00
เมตรจากผิวดิน ที่เหลือใหผนึกขางบอดวยซีเมนตลวนหรือซีเมนตผสมทรายจนถึงผิวดิน เพื่อปองกันมิใหน้ําจาก
ภายนอกไหลซึมลงขางทอกรุบอ
- บอบาดาลแบบเปด (Open Hole) ตองผนึกขางบอดวยดินเหนียวน้ําจืดเนื้อเนียน ปนเปนเม็ดกระสุน
กลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.50 เซนติเมตร โดยประมาณ ปดทับกรวดกรุบอ จนถึงระยะความลึกไมนอยกวา
6.00 เมตร จากผิวดิน ที่เหลือใหผนึกขางบอดวยซีเมนตลวนหรือซีเมนตผสมทรายจนถึงผิวดิน เพื่อปองกันมิใหน้ํา
จากภายนอกไหลซึมลงขางทอกรุบอ
4.12 ลานคอนกรีตชานบอ ผูรับจางจะตองทําลานคอนกรีตเปนชานบอรอบปากบอน้ําบาดาล ขนาด 2.00
x 2.00 x 0.15 เมตร และรอบชานบอจะตองมีทางระบายน้ําออกจากบริเวณบอ
4.13 การพัฒนาบอน้ําบาดาล (Well Development) ผูรับจางจะตองทําการพัฒนาบอบาดาล โดยเริ่ม
จากการตักน้ําขุนขนออกทิ้งจากบอดวยกระบอกตักจนน้ําคอนขางใส แลวจึงทําการเปาลางดวยลม (Air lifting &
Back washing) จนน้ําใสสะอาดและไมมีทรายเขาบอดวยเครื่องอัดลมที่มีกําลังผลิตลมไมนอยกวา 175 CFM. ที่
แรงดันลมไมนอยกวา 7 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
4.14 การทดสอบปริมาณน้ํา
4.14.1 ตองทําการสูบทดสอบปริมาณน้ําหลังจากไดทําการพัฒนาบอบาดาลจนน้ําใสสะอาดแลวเทานั้น
และปลอยใหระดับน้ําคืนตัวสูระดับเดิม
4.14.2 ตองดําเนินการสูบทดสอบปริมาณน้ําโดยใชวิธี Step drawdown โดยการสูบน้ําหลายๆ อัตรา
ไมนอยกวา 4 อัตรา โดยใชอัตราการสูบต่ําในชวงแรกของการทดสอบ และคอยๆ เพิ่มขึ้น แตละอัตราการสูบ
จะตองรักษาใหคงที่ในชวงเวลาทุก 3 ชั่วโมงหรือจนกวาระดับน้ําไมเปลี่ยนแปลง ดําเนินการสูบทดสอบปริมาณน้ํา
ทั้งสิ้นไมนอยกวา 12 ชั่วโมงตอเนื่องกัน และเก็บบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนดไว (เอกสารแนบ)
4.14.3 การวัดระดับน้ําใหใชเครื่องวัดระดับน้ําแบบไฟฟา (Electric Tape)
4.14.4 อุปกรณการวัดปริมาณน้ําใหใชเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําประเภท FLOWMETER หรือ
ORIFICE หรือ WEIR แตถาปริมาณนอยกวา 15 ลูกบาศกเมตรตอตารางเซนติเมตร ใหใชวิธีการตวงดวยภาชนะที่
ทราบปริมาตรแนนอนแลวก็ได
4.14.5 ระยะเวลาการสูบทดสอบตองสูบไมนอยกวา 12 ชั่วโมง โดยระดับน้ําลดลงไปอยูคงที่ในแตละ
อัตราการสูบแลว
4.15 การเก็บตัวอยางน้ํา ผูรับจางตองเก็บน้ําตัวอยางจากบอบาดาลเพื่อการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ใหเก็บ
ตัวอยางในขณะทําการสูบทดสอบปริมาณน้ําโดยใหเก็บกอนทําการหยุดสูบประมาณ 5 นาที ปริมาณน้ําตัวอยางที่
เก็บอยางนอย 2 ลิตร ขางขวดน้ําตัวอยางใหระบุสถานที่ วัน เดือน ป ที่เก็บใหชัดเจนแลวนําสง เพื่อวิเคราะห
คุณภาพน้ําตอไป
/4.16 การปรับสภาพพื้นที่…

-54.16 การปรับสภาพพื้นที่ เมื่อไดทําการเจาะบอน้ําบาดาลแลวผูรับจางจะตองปรับสภาพพื้นที่ โดยการกลบ
เกลี่ยผิวดินใหเรียบรอยตามสภาพผิวดินเดิม ในกรณีเลิกเจาะเพราะเจาะไมไดผลตามขอกําหนดผูรับจางตองทําการ
รื้อถอนและอุดกลบ ถมหลุมพรอมทั้งเกลี่ยผิวดินใหอยูสภาพเดิม
4.17 การรายงานผลการดําเนินงาน
ผูรับจางตองรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมที่ไดรับจากผูวาจาง
คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิ์ที่จะเรียกดูไดตลอดเวลา
สิ่งที่ผูรับจางจะตองสงมอบกอนการสงมอบงาน มีดังนี้
- ขอมูลการสํารวจธรณีฟสิกส แผนที่ แผนผังจุดสํารวจ และรายงานฉบับสมบูรณเปนรูปเลมตาม
มาตรฐาน เปนภาษาไทย จํานวน 1 ชุด
- รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน (แบบ นบ./3)
- รายงานการทดสอบปริมาณน้ําและการวัดระดับน้ําคืนตัว
- รายงานประวัติบอน้ําบาดาล (แบบ นบ./5)
- ผลวิเคราะหคุณภาพน้ํา (จากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลหรือสวนราชการที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห
น้ําหรือสถาบันเอกชนที่กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลใหความเห็นชอบ)
- ตัวอยางดิน
- ตัวอยางน้ํา
4.18 การขออนุญาตใชน้ําบาดาลตาม พรบ. น้ําบาดาล พ.ศ. 2520
ผูรับจางรับมอบอํานาจจากผูวาจางในการยื่นขอใบอนุญาตใชน้ําบาดาลตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
พรอมผลวิเคราะหคุณภาพน้ํา (กรณีวิเคราะหตัวอยางน้ําบาดาลแลวจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลหรือสวนราชการ
อื่น ๆ หรือองคการของรัฐที่เกี่ยวกับการวิเคราะหคุณลักษณะของน้ําหรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ําใหความ
เห็นชอบ)
5. เงื่อนไขการเสนอราคา
5.1 ผูเสนอราคาจะตองมีเครื่องเจาะพรอมที่จะดําเนินการใหไดแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด และเปนเครื่อง
เจาะที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 4.2 ผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเครื่องเจาะน้ําบาดาลของ
ผูเสนอราคา หากผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดจางเห็นวาเครื่องเจาะน้ําบาดาลของผูเสนอราคาไมถูกตอง
ตามขอกําหนดหรือมีแตไมพรอมที่จะดําเนินการ ผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณา
5.2 ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานเจาะบอบาดาล จะตองมีชางเจาะและวิศวกรหรือนักธรณีที่
ไดรับหนังสือรับรองจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ทั้งนี้จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองพรอมใบเสนอราคาดวย
5.3 ผูเสนอราคาจะตองนํารูปถายเครื่องเจาะและอุปกรณ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณสํารวจ พรอมหลักฐาน
แสดงความเปนเจาของและ/หรือหนังสือแสดงการใหความสนับสนุนหรือรวมงานของเจาของเครื่องมือ มาแสดงตอ
คณะกรรมการจัดจาง
5.4 ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
/6. การสงมอบงานและตรวจการจาง...

-66. การสงมอบงานและตรวจการจาง
6.1 กําหนดสงมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6.2 การสงมอบงานและการจายเงิน ผูรับจางตองสงมอบงานงวดเดียว และผูวาจางจะจายเงินก็ตอเมื่อผูรับ
จางไดสงมอบบอน้ําบาดาลและเปนบอที่คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับถูกตองเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
6.3 การสงมอบบอน้ําบาดาล ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือวัดความลึกของบอ เครื่องวัดระดับน้ําและ
ตรวจวัด ตอหนาผูควบคุมงาน
6.4 คณะกรรมการตรวจการจางสงวนสิทธิ์ที่จะใหผูรับจางทําการทดสอบปริมาณน้ําตอคณะกรรมการตรวจ
การจางอีกครั้งก็ได
7. การจายเงิน
7.1 หากผูรับจางดําเนินการสํารวจธรณีฟสิกสโดยละเอียดแลวพบวาในหมูบานนั้นๆ ไมมีจุดเจาะน้ําบาดาล
หรือมีจุดเจาะน้ําบาดาลแตคุณภาพน้ําบาดาล กรอย เค็ม ไมมีแหลงน้ําจืด ใหรายงานตอผูควบคุมงานเพื่อให
ผูควบคุมงานกําหนดพื้นที่สํารวจใหใหม หากผูรับจางดําเนินการตอไปแลวยังไมสามารถสํารวจหาจุดที่มีแหลงน้ํา
บาดาลได ใหรายงานตอผูควบคุมงานเพื่อใหผูควบคุมงานลงนามรับรองวาผูรับจางไดดําเนินการสํารวจในหมูบาน
และพื้นที่นั้นๆ โดยละเอียดและเต็มความสามารถแลว แตไมมีจุดเจาะบอน้ําน้ําบาดาลที่เหมาะสม ผูวาจางจะ
จายเงินคาจางใหตามคาใชจายจริงที่ผูรับจางใชในการสํารวจธรณีฟสิกส แตไมเกิน 20,000 บาท
7.2 ผูวาจางจะจายเงินใหผูรับจางเมื่อสงงานครบจํานวนตามกําหนดในขอ 6 หรือเมื่อสงงานครบจํานวนตาม
สัญญา
7.3 หากความลึกรวมของบอน้ําบาดาลที่สงมอบนอยกวาความลึกเฉลี่ยรวมที่กําหนดไว ผูวาจางจะทําการปรับ
ลดราคา(หักเงินคาจาง) ในสวนที่ขาด ดังนี้
- บอบาดาลแบบกรุกรวดรอบทอ ใชทอ PVC ปรับลดเมตรละ 2,528 บาท
- บอบาดาลแบบกรุกรวดรอบทอ ใชทอเหล็ก ปรับลดตามอัตราที่ใชในการกําหนดราคาคาเจาะ
7.4 หากบอน้ําบาดาลที่เจาะดวยระบบลมเจาะและใสทอ ASTM A-120 ไมตลอดความลึกบอ ผูวาจางจะทํา
การปรับลดราคาสําหรับชวงความลึกที่ไมไดใสทอ เมตรละ 800 บาท
7.5 หากความลึกรวมของบอน้ําบาดาลที่สงมอบมากกวาความลึกเฉลี่ยรวมที่กําหนดไว ผูวาจางจะไมจายเงิน
เพิ่มในสวนที่เกินแตอยางใด
7.6 หากบอน้ําบาดาลที่ผูรับจางสงมอบมีปริมาณน้ํานอยกวาตามที่กําหนดในสัญญา ผูวาจางจะทําการปรับลด
ราคาลงในอัตราปริมาณน้ําที่ต่ํากวาที่กําหนด ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงละ 25,000 บาท แตปริมาณจะตองไมนอย
กวา 2.80 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง (70% ของปริมาณน้ําตามสัญญา )
8. การปรับ
หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญาและผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญา
ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางนั้น
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9. การรับประกันผลงาน
ผูรับจางจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของบอน้ําบาดาล เนื่องจากการใชงานตามปกติ เปนเวลา 1 ป
นับถัดจากวันที่สงมอบบอน้ําบาดาลใหกับผูวาจาง

