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AA
Advance Payment BondAdvance Payment Bond
Advance Payment GuaranteeAdvance Payment Guarantee
Advance Payment SecurityAdvance Payment Security

หลักประกันสําหรบัเงินหลักประกันสําหรบัเงิน                   
ชําระลวงหนาในสญัญาชําระลวงหนาในสญัญา

AgreementAgreement ขอตกลงขอตกลง

Annex Annex เอกสารแนบทายเอกสารแนบทาย  ((ตอทายตอทาย))  สัญญาสัญญา

Appendix to Form of Tender Appendix to Form of Tender เอกสารผนวกที่ตองยื่นพรอมใบเอกสารผนวกที่ตองยื่นพรอมใบ
เสนอราคาเสนอราคา

AssignmentAssignment การโอนสิทธิและหนี้ตามสัญญาใหการโอนสิทธิและหนี้ตามสัญญาให
แกบุคคลที่สามแกบุคคลที่สาม  เปนการแปลงหนี้เปนการแปลงหนี้

AwardAward ชนะการประกวดราคาชนะการประกวดราคา ,,  ไดงานไดงาน
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BB
Bank GuaranteeBank Guarantee หนังสอืค้ําประกนัจากธนาคารหนังสอืค้ําประกนัจากธนาคาร

Bid, TenderBid, Tender การประกวดราคาการประกวดราคา

Bidder, TenderBidder, Tendererer ผูเขาประกวดราคาผูเขาประกวดราคา

BidderBidder ConConferenceference การประชุมผูเขาประกวดราคาการประชุมผูเขาประกวดราคา

Bid Bond, Bid SecurityBid Bond, Bid Security
หลักประกันของประกวดราคาหลักประกันของประกวดราคา

Bid GuaranteeBid Guarantee
Bid DocumentsBid Documents เอกสารประกวดราคาเอกสารประกวดราคา

B/Q, B.O.Q.,B/Q, B.O.Q.,
รายการแสดงปรมิาณงานรายการแสดงปรมิาณงานBill of QuantitiesBill of Quantities
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CC
CoCCoC, Certificate of Completion, Certificate of Completion หนังสอืรับรองการทํางานเสร็จหนังสอืรับรองการทํางานเสร็จ

ContractContract สัญญาสัญญา

Conditions of ContractConditions of Contract เงื่อนไขของสัญญาเงื่อนไขของสัญญา

General ConditionsGeneral Conditions เงื่อนไขทั่วไปเงื่อนไขทั่วไป

Particular Conditions orParticular Conditions or
เงื่อนไขเฉพาะเงื่อนไขเฉพาะ

Special ConditionsSpecial Conditions
C.I.F (Cost, Freight, Insurance)C.I.F (Cost, Freight, Insurance) ราคาสินคาซึ่งรวมคาขนสงและคาราคาสินคาซึ่งรวมคาขนสงและคา

ประกันประกัน  ((ตองระบุปลายทางดวยตองระบุปลายทางดวย))
ขอเรียกรองขอเรียกรองClaimClaim

CommencementCommencement การเริ่มงานการเริ่มงาน
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DD
DamageDamage ความเสียหายความเสียหาย

DamageDamage คาเสียหายคาเสียหาย

Defect LiabilityDefect Liability ความรับผิดชอบตอขอบกพรองความรับผิดชอบตอขอบกพรอง

DelayDelay ความลาชาความลาชา

DisputeDispute ขอพิพาทขอพิพาท

Defect LiabilityDefect Liability PeriodPeriod ระยะเวลาประกันความเสียหายระยะเวลาประกันความเสียหาย
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EE
Escalation factor (K Factor)Escalation factor (K Factor) ตัวเลขดัชนี ที่ใช วัดการเปลี่ยนตัวเลขดัชนี ที่ใช วัดการเปลี่ยน  

แปลงของคางานแปลงของคางาน  ณณ  ระยะเวลาที่ระยะเวลาที่
ผู รั บ เ หม า ก อ ส ร า ง เ ป ดซอ งผู รั บ เ หม า ก อ ส ร า ง เ ป ดซอ ง
ประกวดราคาไดประกวดราคาได  เปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่สงงานในแตละงวดระยะเวลาที่สงงานในแตละงวด
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FF
Factor Factor ““FF”” ค า ตั ว เ ล ข ซึ่ ง กํ า ห น ด ขึ้ นค า ตั ว เ ล ข ซึ่ ง กํ า ห น ด ขึ้ น   ต า ม ม ติต า ม ม ติ

คณะกรรมการควบคุมราคากลางคณะกรรมการควบคุมราคากลาง  ((ปรับปรุงปรับปรุง
ลาสุดเมื่อวันที่ลาสุดเมื่อวันที่  3030  มิถุนายนมิถุนายน   2546)2546)  ใชคูณใชคูณ
ราคาตอหนวยของตนทุนราคาตอหนวยของตนทุน  ออกมาเปนราคาออกมาเปนราคา
งานของโครงการงานของโครงการ

F.O.B (Free on Board)F.O.B (Free on Board) ราคาสินคาราคาสินคา  ซึ่งกําหนดใหผูขายสินคาใหผูซื้อซึ่งกําหนดใหผูขายสินคาใหผูซื้อ  
ถึงเรือถึงเรือ  ((ตองระบุทาเรือตนทางและตองระบุทาเรือตนทางและ  ClearClear  
ภาษีขาออกดวยภาษีขาออกดวย))
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FF
Force MaForce Majeurejeure เหตุสดุวิสัยเหตุสดุวิสัย

Form of BidForm of Bid ใบเสนอราคาใบเสนอราคา

FIDIC,FIDIC,
The Federation InternationalThe Federation International
Des Des IngenieursIngenieurs ConseilsConseils สหพนัธวิศวกรที่ปรึกษาสากลสหพนัธวิศวกรที่ปรึกษาสากล

Cont.Cont.



โดยโดย  ผศผศ..ดรดร..ณรงคณรงค  เหลอืงบุตรนาคเหลอืงบุตรนาค แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น กวกว.. ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ศัพทควรรูในงานเอกสารสัญญากอสรางศัพทควรรูในงานเอกสารสัญญากอสราง

GG
GuaranteeGuarantee การประกนัสัญญาการประกนัสัญญา

ICB, International Competitive BidICB, International Competitive Bid การประกวดราคานานาชาติการประกวดราคานานาชาติ

IndemnifyIndemnify ชดใชคาเสียหายชดใชคาเสียหาย

Invitation to BidInvitation to Bid หนังสือเชิญประกวดราคาหนังสือเชิญประกวดราคา

II
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KK
K FactorK Factor ดัชนีสาํหรับใชคํานวณคางานดัชนีสาํหรับใชคํานวณคางาน

ในสัญญาแบบปรบัราคาไดในสัญญาแบบปรบัราคาได

Letter of Award, Notice of Award,Letter of Award, Notice of Award,
Notification of AwardNotification of Award

หนังสือแจงวาชนะการหนังสือแจงวาชนะการ      
ประกวดราคาประกวดราคา

Letter of AcceptanceLetter of Acceptance หนังสอืรับราคาหนังสอืรับราคา
หนังสือแสดงการสนับสนุนหนังสือแสดงการสนับสนุน

LL

Letter of ComfortLetter of Comfort
Letter of CommitmentLetter of Commitment หนังสอืยืนยันความผูกพนัหนังสอืยืนยันความผูกพนั

หนังสือค้ําประกันหนังสือค้ําประกันLetter of GuaranteeLetter of Guarantee
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Letter of IntentLetter of Intent หนังสอืแสดงเจตนาหนังสอืแสดงเจตนา  เปนหนังสอืซึ่งออกเปนหนังสอืซึ่งออก  
ใหโดยหนวยงานทางราชการใหผูชนะใหโดยหนวยงานทางราชการใหผูชนะ  
การประกวดราคาการประกวดราคา  เพือ่แสดงวาจะมกีารเพือ่แสดงวาจะมกีาร  
ทําสัญญาตอไปทําสัญญาตอไป  โดยปรากฏขอความที่โดยปรากฏขอความที่
กอใหเกิดขอผูกพันวาจะตองมีการทํากอใหเกิดขอผูกพันวาจะตองมีการทํา
สัญญาตอไปสัญญาตอไป

LL Cont.Cont.

Liquidated Damages, Liquidated Damages, 
PenaltyPenalty

เบี้ยปรบัเนื่องจากความลาชาซึ่งทําใหเกิดเบี้ยปรบัเนื่องจากความลาชาซึ่งทําใหเกิด  
ความเสียหายความเสียหาย  ((คาปรับคาปรับ))
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MM

Maintenance PeriodMaintenance Period ระยะเวลาชวงบํารุงรักษาระยะเวลาชวงบํารุงรักษา
((ระยะเวลาประกนัผลงานระยะเวลาประกนัผลงาน))

M.O.U.M.O.U.
Memorandum  of  UnderstandingMemorandum  of  Understanding บันทึกความขาใจระหวางคูสัญญาบันทึกความขาใจระหวางคูสัญญา
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EE
Escalation  factorEscalation  factor
(K  factor)(K  factor)

ตัวเลขดชันีที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขดชันีที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลง
ของคางานของคางาน    ณณ    ระยะเวลาที่ระยะเวลาที่
ผูรับเหมากอสรางเปดซองประกวดผูรับเหมากอสรางเปดซองประกวด
ราคาไดราคาได    เปรียบเทยีบกับระยะเวลาเปรียบเทยีบกับระยะเวลา
ที่สงงานในแตละงวดที่สงงานในแตละงวด
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FF
FactorFactor ((หนวยราชการใชประมาณหนวยราชการใชประมาณ

ราคากลางราคากลาง))

คาตัวเลขซึ่งกําหนดขึน้คาตัวเลขซึ่งกําหนดขึน้    ตามมติคณะกรรมการตามมติคณะกรรมการ
ควบคุมราคากลางควบคุมราคากลาง((ปรับปรุงลาสุดเมื่อวันที่ปรับปรุงลาสุดเมื่อวันที่    30  30  
มิถนุายนมิถนุายน  25462546 )) ใชคูณราคาตอหนวยของใชคูณราคาตอหนวยของ
ตนทุนตนทุน  ออกมาเปนราคาคางานของโครงการออกมาเปนราคาคางานของโครงการ

F.O.B.  (Free  on  board)F.O.B.  (Free  on  board) ราคาสินคาราคาสินคา    ซึ้งกําหนดใหผูขายสินคาสงสินคาซึ้งกําหนดใหผูขายสินคาสงสินคา
ใหผูซื้อถึงเรือใหผูซื้อถึงเรือ((ตองระบุทาเรือตนทางและตองระบุทาเรือตนทางและ    ClearClear
ภาษีขาออกดวยภาษีขาออกดวย    

Force  Force  MajeureMajeure เหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัย

Form  of  BidForm  of  Bid ใบเสนอราคาใบเสนอราคา

FIDIC,FIDIC,
The  Federation  internationalThe  Federation  international
Des  Des  IngenieursIngenieurs ConscilsConscils สหพันธวิศวกรทีป่รึกษาสากลสหพันธวิศวกรทีป่รึกษาสากล



โดยโดย  ผศผศ..ดรดร..ณรงคณรงค  เหลอืงบุตรนาคเหลอืงบุตรนาค แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น กวกว.. ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ศัพทควรรูในงานเอกสารสัญญากอสรางศัพทควรรูในงานเอกสารสัญญากอสราง

GG
GuaranteeGuarantee การประกันสัญญาการประกันสัญญา

II
ICB, International  ICB, International  
CompetitiveCompetitive BidBid

การประกวดราคาการประกวดราคา
นานาชาตินานาชาติ

IndemnifyIndemnify ชดใชคาเสียหายชดใชคาเสียหาย

Invitation  to  Invitation  to  BidBid หนังสอืเชิญประกวดราคาหนังสอืเชิญประกวดราคา



โดยโดย  ผศผศ..ดรดร..ณรงคณรงค  เหลืองบุตรนาคเหลืองบุตรนาค แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น  กวกว..  ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

1.1. อันตรายที่เกิดขึ้นกับการใชเครื่องไมเครื่องมือโดยตรงอันตรายที่เกิดขึ้นกับการใชเครื่องไมเครื่องมือโดยตรง    เชนเชน    ลูกจางทํางานปมโลหะถูกลูกจางทํางานปมโลหะถูก  
เครื่องปมกระแทกนิ้วจนขาดในขณะทํางานเครื่องปมกระแทกนิ้วจนขาดในขณะทํางาน    หรือลูกจางเปนชางไฟหรือลูกจางเปนชางไฟ    ขณะทํางานถูกกระแสขณะทํางานถูกกระแส
ไฟฟารูจนถึงแกความตายเปนตนไฟฟารูจนถึงแกความตายเปนตน

2. 2. อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานทีท่ํางานหรือบริเวณที่ลูกจางทํางานอยูอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานทีท่ํางานหรือบริเวณที่ลูกจางทํางานอยู    เชนเชน    ลูกจางกําลังทํางานลูกจางกําลังทํางาน
อยูในโรงงานอยูในโรงงาน    แลวเกิดไฟไหมจนลูกจางไดรับบาดเจ็บแลวเกิดไฟไหมจนลูกจางไดรับบาดเจ็บ    หรือลูกจางหยุดพักเที่ยงและรับหรือลูกจางหยุดพักเที่ยงและรับ
ประทานอาหารอยูในโรงงานประทานอาหารอยูในโรงงาน    ขณะนัน้หมอน้ําในโรงงานระเบิดมาถกูลูกจางไดรับบาดเจ็บขณะนัน้หมอน้ําในโรงงานระเบิดมาถกูลูกจางไดรับบาดเจ็บ
สาหดัเปนตนสาหดัเปนตน

หลักในการพิจารณาวาลูกจางประสบอันตรายจริงมีหลักเกณฑหลักในการพิจารณาวาลูกจางประสบอันตรายจริงมีหลักเกณฑ

หลักในการพิจารณาวาลูกจางประสบอันตรายจริงมีหลกัเกณฑดังนี้หลักในการพิจารณาวาลูกจางประสบอันตรายจริงมีหลกัเกณฑดังนี้

3.3.  อันตรายที่เกิดขึ้นในเวลาทํางานของลูกจางอันตรายที่เกิดขึ้นในเวลาทํางานของลูกจาง    เชนเชน    ลูกจางอยูเวรยามที่สนามบินลูกจางอยูเวรยามที่สนามบิน    เครื่องบินเครื่องบิน
ของบุคคลอื่นที่ไมใชของนายจางตกลงมาทับลกูจางเสียชีวิตของบุคคลอื่นที่ไมใชของนายจางตกลงมาทับลกูจางเสียชีวิต    หรือเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเกิดจากภัยธรรมชาติ    เชนเชน    
ขณะทํางานกอสรางอยูกลางแจงขณะทํางานกอสรางอยูกลางแจง    แลวฟาฝาลงมาถูกลกูจางตายเปนตนแลวฟาฝาลงมาถูกลกูจางตายเปนตน



โดยโดย  ผศผศ..ดรดร..ณรงคณรงค  เหลืองบุตรนาคเหลืองบุตรนาค แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น  กวกว..  ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

หลักในการพิจารณาวาลูกจางประสบอันตรายจริงมีหลักเกณฑหลักในการพิจารณาวาลูกจางประสบอันตรายจริงมีหลักเกณฑ

หลักในการพิจารณาวาลูกจางประสบอันตรายจริงมีหลกัเกณฑดังนี้หลักในการพิจารณาวาลูกจางประสบอันตรายจริงมีหลกัเกณฑดังนี้

4.4.  อันตรายที่เกิดจากประทุษรายของบุคคลอันมีสาเหตุจากการปฏิบัติหนาอันตรายที่เกิดจากประทุษรายของบุคคลอันมีสาเหตุจากการปฏิบัติหนาที่ที่    เชนเชน    ลูกจางเปนลูกจางเปน
ยามไดถกูคนรายฆาตายเพื่อความสะดวกในการลักทรพัยของนายจางยามไดถกูคนรายฆาตายเพื่อความสะดวกในการลักทรพัยของนายจาง    หรือลูกจางเปนหัวหรือลูกจางเปนหัว
หนาที่เครงครัดระเบียบหนาที่เครงครัดระเบียบ    ไดเลิกจางลูกนองไปแตลูกนองกลับมายิงจนตายไดเลิกจางลูกนองไปแตลูกนองกลับมายิงจนตาย    เปนตนเปนตน

5.5.  อันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดลอมในการทํางานอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน    เชนเชน    ลูกจางทํางานกอสรางตากแดดรอนจัดจนลูกจางทํางานกอสรางตากแดดรอนจัดจน
เปนลมตกลงมาจากที่สูงถึงแกความตายเปนลมตกลงมาจากที่สูงถึงแกความตาย    เปนตนเปนตน

6.6.  อันตรายเกิดขึ้นในขณะลูกจางเดินทางไปทํางานโดยมหีัวหนางานเปนผูคอันตรายเกิดขึ้นในขณะลูกจางเดินทางไปทํางานโดยมหีัวหนางานเปนผูควบคุมวบคุม    เชนเชน    ลูกลูก
จางขึ้นรถบดของนายจางในขณะเดินทางไปทํางานโดยมหีัวหนาควบคุมไปจางขึ้นรถบดของนายจางในขณะเดินทางไปทํางานโดยมหีัวหนาควบคุมไป    และไดพลัดตกและไดพลัดตก
ลงมาถูกรถบดทับจนตายลงมาถูกรถบดทับจนตาย    ถือเปนการทํางานสวนหนึง่ใหนายจางแลวเปนตนถือเปนการทํางานสวนหนึง่ใหนายจางแลวเปนตน

สําหรับอันตรายทีเ่กิดขึ้นนอกเหนือจากกรณีที่กลาวมา  ตองใหศาลแรงงานเปนผูวินิจฉัยเปนรายๆไป

Cont.Cont.
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กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน

กองตรวจความปลอดภัยกองตรวจความปลอดภัย    กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม  ((โดยโดย    นางสาวสุพศินางสาวสุพศิ    ศรีบุศรีบุ

คยดีคยดี    ผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัยผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัย    พพ..ศศ.. 25452545 )) ไดจัดทําไดจัดทํา

สรุปสาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานสรุปสาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน    เพื่อเพื่อ

เผยแพรแกผูที่เกี่ยวของทั่วไปเผยแพรแกผูที่เกี่ยวของทั่วไป    รวมทั้งสินรวมทั้งสิน    1717 ฉบับดังนี้ฉบับดังนี้

ปจจบุันนี้เรามีกฎหมายที่ใหความคุมครองกับลกูจางอยูหลายฉบับ



โดยโดย  ผศผศ..ดรดร..ณรงคณรงค  เหลืองบุตรนาคเหลืองบุตรนาค แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น  กวกว..  ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

1.1.  ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจกัรความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจกัร

2. 2.   ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม

กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน

ประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศกระทรวงมหาดไทย      เรื่องเรื่อง

3.3. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม    ((สารเคมีสารเคมี))

4.4. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม    ((ประดาน้ําประดาน้ํา))

5.5. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา

6.6. ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราวความปลอดภัยในการทํางานกอสรางดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว

7.7.  ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางดวยเครื่องนั่งรานความปลอดภัยในการทํางานกอสรางดวยเครื่องนั่งราน          

8. 8.   ความปลอดภัยในการทํางานวาดวยเขตกอสรางความปลอดภัยในการทํางานวาดวยเขตกอสราง

9.9. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
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กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน

ประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศกระทรวงมหาดไทย      เรื่องเรื่อง

10.10. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม

11.11.  ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่อับอากาศความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่อับอากาศ

12. 12.   ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

13.13. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอน้ําความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอน้ํา
14.14. ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง    วัสดุวสัดุ

กระเด็นกระเด็น    ตกหลนตกหลน    และการพังทลายและการพังทลาย

15.15.  การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ประกอบการเพื่อความปลอดภัยในกาการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการร
ทํางานสําหรับลูกจางทํางานสําหรับลูกจาง

Cont.Cont.

16.16.  คณะกรรมการความปลอดภัยคณะกรรมการความปลอดภัย    อาชีวอนามัยอาชีวอนามัย    และสภาพแวดลอมในการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน
17. 17.   ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจางความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
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1.11.1  เครื่องจักรที่ตองใชพลังงานไฟฟาตองมีสายดินทุกเครื่องเครื่องจักรที่ตองใชพลังงานไฟฟาตองมีสายดินทุกเครื่อง

1.2 1.2 การเดินสายไฟฟาเขาเครื่องจักรตองฝงดินหรือเดินลงจากที่สูงการเดินสายไฟฟาเขาเครื่องจักรตองฝงดินหรือเดินลงจากที่สูง    ใหใชทอรอยสายไฟใหใชทอรอยสายไฟ

กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน

กองตรวจสอบความปลอดภัยไดจัดสรุปสาระสําคัญของกฎหมายความกองตรวจสอบความปลอดภัยไดจัดสรุปสาระสําคัญของกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางานทั้งปลอดภัยในการทํางานทั้ง    17  17  ฉบับไวดังนี้ฉบับไวดังนี้

1.31.3 เครือ่งปมวัตถุที่ใชมอปอนตองมีเครื่องปองกันเครือ่งปมวัตถุที่ใชมอปอนตองมีเครื่องปองกัน    หรือจัดหาเครื่องปอนวัตถุแทนมือหรือจัดหาเครื่องปอนวัตถุแทนมือ

1.41.4 เครือ่งปมวัตถุโดยใชเทาเหยียบตองมีที่พักเทาและมีที่ครอบปองเครือ่งปมวัตถุโดยใชเทาเหยียบตองมีที่พักเทาและมีที่ครอบปองกันกัน

1.51.5 เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟาปมเครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟาปม    หรือที่ใชมือปอนหรือที่ใชมือปอน    ตองใหมีสวิตชตองใหมีสวิตช    22 แหงหางกันแหงหางกัน    เพื่อใหเปดสวิตชเพื่อใหเปดสวิตช
พรอมกันทั้งสองมือพรอมกันทั้งสองมือ

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

1.1.  ความปลอดภยัในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรความปลอดภยัในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
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กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน

กองตรวจสอบความปลอดภัยไดจัดสรุปสาระสําคัญของกฎหมายความกองตรวจสอบความปลอดภัยไดจัดสรุปสาระสําคัญของกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางานทั้งปลอดภัยในการทํางานทั้ง    1717 ฉบับไวดังนี้ฉบับไวดังนี้

1.61.6 เครื่องจักรที่มีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลาเครื่องจักรที่มีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลา    สายพานสายพาน    พูลเลยพูลเลย    ฟลายวีลฟลายวีล    ตองมีตะแกรงเหล็กเหนียวตองมีตะแกรงเหล็กเหนียว
ครอบในสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชิดครอบในสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชิด

1.71.7 ใบเลื่อยวงเดือนตองมีสวนที่ครอบใบเลื่อยในสวนที่สูงเกินพืน้โตะใบเลื่อยวงเดือนตองมีสวนที่ครอบใบเลื่อยในสวนที่สูงเกินพืน้โตะหรอืแทนหรอืแทน    

1.81.8 เครือ่งลับเครือ่งลับ    ฝนฝน    หรือแตงผิวโลหะหรือแตงผิวโลหะ    ตองมีเครื่องปดบังประกายไฟหรือเศษวัตถุในขณะใชงานตองมีเครื่องปดบังประกายไฟหรือเศษวัตถุในขณะใชงาน

1.91.9 กอนการติดตั้งกอนการติดตั้ง    หรือซอมเครื่องจักรหรือซอมเครื่องจักร    หรือซอมเครื่องปองกันอันตรายของเครื่องจักรหรือซอมเครื่องปองกันอันตรายของเครื่องจักร    ตองทําปายติดตองทําปายติด
ประกาศไวที่บรเิวณติดตั้งหรือซอมประกาศไวที่บรเิวณติดตั้งหรือซอม    และใหแขวนปายหามเปดสวิตชไวที่สวิตชและใหแขวนปายหามเปดสวิตชไวที่สวิตช

1.101.10 กอนนําเครื่องมือกลออกใชกอนนําเครื่องมือกลออกใช    ตองตรวจใหแนใจวาอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและปลอดภัยตองตรวจใหแนใจวาอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.1.  ความปลอดภยัในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรความปลอดภยัในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร

Cont.Cont.

Cont.Cont.

Cont.Cont.
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แนวขอสอบนี้เปนบันทึกความทรงจําในการทําขอสอบแนวขอสอบนี้เปนบันทึกความทรงจําในการทําขอสอบ    สอบครั้งที่สอบครั้งที่  

22//25492549((30 30 กก..คค.. 25492549) ) ตัวอยางในขอสอบอาจคลาดเคลื่อนตัวอยางในขอสอบอาจคลาดเคลื่อน    หรือขอความหรือขอความ

อาจคลาดเคลื่อนอาจคลาดเคลื่อน    แตจะคงรักษาแนวทางขอสอบไดแตจะคงรักษาแนวทางขอสอบได

แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว.. ระดบัสามญัวิชาชีพระดบัสามญัวิชาชีพ
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1.11.1  เสนทางใดเปนเสนทางใดเปน    critical  pathcritical  path

1.2 1.2 จงเขียนแผนการใชงบประมาณจงเขียนแผนการใชงบประมาณ

วิชาเลือกวิชาเลือก    Construction  ManagementConstruction  Management

1. ในการกอสรางอาคาร  อาคารหนึ่งซึ่งมี  กิจกรรมและงบประมาณคาแรง  จงตอบ

คําถามตอไปนี้

แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

1.31.3 ทานจะใชงบลงทุนเปนจํานวนต่ําสุดเทาไรทานจะใชงบลงทุนเปนจํานวนต่ําสุดเทาไร    เมื่อเมื่อสามารถเปดประมูลไดสามารถเปดประมูลไดเมื่อเมื่อ    
กิจกรรมกิจกรรม    CC แลวเสร็จแลวเสร็จ    กิจกรรมกิจกรรม    F  F  แลวเสร็จแลวเสร็จ    และกิจกรรมและกิจกรรม    HH แลวเสร็จแลวเสร็จ



1. ในการกอสรางอาคาร  อาคารหนึ่งซึ่งมี  กิจกรรมและงบประมาณคาแรง  จงตอบ

คําถามตอไปนี้

โดยโดย  ผศผศ..ดรดร..ณรงคณรงค  เหลืองบุตรนาคเหลืองบุตรนาค แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น  กวกว..  ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

วิชาเลือกวิชาเลือก    Construction  ManagementConstruction  Management

แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

Cont.Cont.

กิจกรรมกิจกรรม ระยะเวลาระยะเวลา                                                                                งบประมาณงบประมาณ

AA เตรียมพื้นที่และวางผังเตรียมพื้นที่และวางผัง 77 วันวัน 150,000150,000
B  B  งานฐานรากงานฐานราก 1515 วันวัน 300,000300,000
C  C  งานโครงสรางคอนกรีตงานโครงสรางคอนกรีต                                              4545 วันวัน 600,000600,000
D  D  งานงาน    Fabricate  Fabricate  โครงเหล็กหลังคาโครงเหล็กหลังคา        30  30  วนัวนั  350,000350,000
E  E  งานไฟฟางานไฟฟา 4545 วันวัน 100,000100,000
F  F  งานตดิตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคางานตดิตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคา    2020 วันวัน 100,000100,000
G  G  งานสถางานสถาปตยปตย 6060 วันวัน 350,000350,000
H  H  งานทดสอบและสงมอบงานงานทดสอบและสงมอบงาน                                        45  45  วันวัน 200,000200,000

รวมรวม                                                                                                                  2,150,0002,150,000
คาดําเนินการคาดําเนินการ  ++  กําไรกําไร                                                                                                                322,500322,500

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น                                                                                                                2,472,5002,472,500
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11. . เอกสารประกวดราคาประกอบดวยเอกสารใดบางเอกสารประกวดราคาประกอบดวยเอกสารใดบาง

22.. เอกสารหลกัฐานของบริษัทในเอกสารประกวดราคาประกอบดวยเอกสารใดบางเอกสารหลกัฐานของบริษัทในเอกสารประกวดราคาประกอบดวยเอกสารใดบาง    

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549

คุณลองหาคําตอบเองนะคิดวาคงไมยาก  ถาเคยทําเรื่องเอกสารสัญญามากอน

แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

3.3.ในการดําเนินงานโครงการกอสรางในการดําเนินงานโครงการกอสราง    ทานจําเปนตองจัดตั้งหนวยงานความปลอดภัยในโครงทานจําเปนตองจัดตั้งหนวยงานความปลอดภัยในโครง
การทานจะตองทําอยางไรการทานจะตองทําอยางไร    และแนะนาํอยูใตบังคับบัญชาอยางไรและแนะนาํอยูใตบังคับบัญชาอยางไร

4.4.หากทานเปนผูเตรียมเอกสารในการประมูนงานในโครงการหากทานเปนผูเตรียมเอกสารในการประมูนงานในโครงการ     ทานจะตองเตรียมเอกสารอะไรทานจะตองเตรียมเอกสารอะไร

บางอยางไรในการประกวดราคาบางอยางไรในการประกวดราคา     และพิจารณาบริษัทรบัจางอยางไรบางเพื่อใหการกอสรางและพิจารณาบริษัทรบัจางอยางไรบางเพื่อใหการกอสราง

ดําเนินการไดเลยเสร็จตามสัญญาและงบประมาณดําเนินการไดเลยเสร็จตามสัญญาและงบประมาณ
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5. 5. ขอใหอธิบายความหมายของคําขางลางขอใหอธิบายความหมายของคําขางลาง    และเรียงลําดับกอนหลังในขั้นตอนและเรียงลําดับกอนหลังในขั้นตอน
การดําเนินงานตามสัญญาการดําเนินงานตามสัญญา

แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

BiddingBidding
Bid  BondBid  Bond
Performance  BondPerformance  Bond
BOQBOQ
RetentionRetention

Advance  paymentAdvance  payment
Advance  BondAdvance  Bond
Maintenance  periodMaintenance  period
WarranteeWarrantee
CARCAR
VariationVariation

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549
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6.6. โรงงานแหงหนึ่งตองการวางทอน้ําดิบจากแหลงน้ําผานทองนามายังโรงงโรงงานแหงหนึ่งตองการวางทอน้ําดิบจากแหลงน้ําผานทองนามายังโรงงานาน    

ดวยทอเหล็กเสนผาศูนยกลางดวยทอเหล็กเสนผาศูนยกลาง  60    60  cm  cm  ฝงดินลึกฝงดินลึก  1    1  เมตรเมตร    กลบดวยทรายถมกลบดวยทรายถม    

และมีทอลอดถนนสายตรงและมีทอลอดถนนสายตรง   1    1  แทงแทง    ทานเปนผูรับเหมากอสรางโครงการทานเปนผูรับเหมากอสรางโครงการ    

ระยะทางยาวระยะทางยาว  1  1.5  .5  กิโลเมตรกิโลเมตร    จงอธิบายขั้นตอนในการจงอธิบายขั้นตอนในการทํางานดังนี้ทํางานดังนี้

6.1  6.1  จงอธิบายวิธีการหาขอมูลในการเตรียมงานจงอธิบายวิธีการหาขอมูลในการเตรียมงาน    ตั้งหนวยงานเพื่อดําเนินการตั้งหนวยงานเพื่อดําเนินการ

6.2  6.2  จงอธิบายวิธีหรือขั้นตอนการจงอธิบายวิธีหรือขั้นตอนการ    คํานวณวัสดุคํานวณวัสดุ    และจัดหาวัสดุเพื่อนํามาใชงานและจัดหาวัสดุเพื่อนํามาใชงาน

6.3  6.3  จงเขียนแผนการทาํงานจนแลวเสร็จจงเขียนแผนการทาํงานจนแลวเสร็จ    ภายในระยะเวลาภายในระยะเวลา  5    5  เดือนเดือน

6.4  6.4  จงเขียนแผนกําลังจงเขียนแผนกําลัง    และเครื่องมือที่ทานตองและเครื่องมือที่ทานตองใชงานใชงาน

แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549
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7.7. เงินเงินคาดําเนินงานทั่วคาดําเนินงานทั่วไปประกอบดวยคาใชจายใดบางไปประกอบดวยคาใชจายใดบาง

8.8. ในใน  Specification  Specification  หัวขอในขอกําหนดทั่วไปมีอะไรบางหัวขอในขอกําหนดทั่วไปมีอะไรบาง

9.9. ขอนี้เปนขอนี้เปนขอใหญขอใหญ    11 ขอขอ    โดยมีงานยอยๆโดยมีงานยอยๆ  1010  งานงาน  เชนเชน

แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549

Pre  qualifyPre  qualify
Bid  SecurityBid  Security

As  As  -- BuiltBuilt
Shop  DrawingShop  Drawing

Maintenance  GuaranteeMaintenance  Guarantee

Contract  SecurityContract  Security

คําถามขอที ่ 1 จงเรียงลําดับงานที่จะตองทํากอนหลงั
 คําถามขอที ่ 2 จงอธิบายความหมายของงานตางๆความยาวไมเกิน  3 บรรทัด



โดยโดย  ผศผศ..ดรดร..ณรงคณรงค  เหลืองบุตรนาคเหลืองบุตรนาค แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น  กวกว..  ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

10.10. จากขอมลูที่มีจงตอบคําถามตอไปนี้จากขอมลูที่มีจงตอบคําถามตอไปนี้

แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549

AA == 55
BB == 77
CC == 22
DD == 66
EE == 44

คําถามคําถาม    งานนี้ใชระยะเวลาในการกอสรางกี่วันงานนี้ใชระยะเวลาในการกอสรางกี่วัน    เปนตนเปนตน
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แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549

11.11. จากคําถามขอที่จากคําถามขอที่    1010 จะใหจํานวนเงินมาจะใหจํานวนเงินมา    และใหตอบคําถามตอไปนี้และใหตอบคําถามตอไปนี้

1.1. จงเขียนแผนงานเปนกราฟแสดงจงเขียนแผนงานเปนกราฟแสดง    งานนี้ใชงบประมาณการกอสรางเทาไรงานนี้ใชงบประมาณการกอสรางเทาไร

2.2. จงเขียนแผนงานที่ทําใหการกอสรางเร็วที่สุดจงเขียนแผนงานที่ทําใหการกอสรางเร็วที่สุด    ใชงบประมาณในการกอสรางเทาไรใชงบประมาณในการกอสรางเทาไร

3.3. จงเขียนแผนงานที่ทําใหงานกอสรางชาที่สุดจงเขียนแผนงานที่ทําใหงานกอสรางชาที่สุด
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เดือนที่เดือนที่ งานตอเดอืนงานตอเดอืน    
((%%)) งานสะสมงานสะสม    ((%%))

11 55 5
22 22 7
33 1313 20
44 55 25
55 1010 35
66 2020 55
77 2525 70
88 1010 80
99 1010 90
1010 1010 100

100100

แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549

  จํานวนเงินตามสัญญาจํานวนเงินตามสัญญา หักหัก    Ret.  10%Ret.  10% เสร็จแลวจายเสร็จแลวจาย    55%% อีกอีก    3030 วันวัน    จายจาย    55%%
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เดือนที่
งานตอเดือน  

(%)

งานสะสม  

(%)

หักประกัน  10%

ของผลงานสะสม

คงเหลือสะสม

หลังหักประกันผงงาน
1 5 5 0.5% 4.5%
2 2 7 0.7% 6.3%
3 13 20 2% 18%
4 5 25 2.5% 22.5%
5 10 35 3.5% 3.5%
6 20 55 5.5% 49.5%
7 25 70 7.0% 63%
8 10 80 8.0% 72%
9 10 90 9.0% 81%

10 10 100 10% 90%
100

  จํานวนเงินตามสัญญาจํานวนเงินตามสัญญา หักหัก    Ret.  10%Ret.  10% เสร็จแลวจายเสร็จแลวจาย    55%% อีกอีก    3030 วันวัน    จายจาย    55%%

แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549
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แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549

จงหาจงหา  Critical PathCritical Path
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แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549

วิชาบงัคบั  7  วิชา

1.  1.  วิชาวิชา    Construction  ManagementConstruction  Management
2.2. วิชาวิชา    RC,  structural  steel  designRC,  structural  steel  design
3.  3.  วิชาวิชา  Foundation  Foundation
4.  4.  วิชาแหลงน้ําวิชาแหลงน้ํา

5.  5.  วิชาสิ่งแวดลอมวิชาสิ่งแวดลอม
6.  Highway,  transport6.  Highway,  transport
7.  Survey7.  Survey
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แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549

1.1.   เนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการกอสรางเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการกอสราง    เชนเชน    ความสูงเทาไรจึงจะตองใชเข็มขัดนิรภัยความสูงเทาไรจึงจะตองใชเข็มขัดนิรภัย??

2.2.   เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนงานเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนงาน    เชนเชน    การวางแผนงานจะตองคํานึงถงึวตัถปุระสงคใดเปนหลักการวางแผนงานจะตองคํานึงถงึวตัถปุระสงคใดเปนหลัก??
การจัดผังองคกรตามหนาที่เปนอยางไรการจัดผังองคกรตามหนาที่เปนอยางไร??

3.3. เนื้อหาเกี่ยวกับสัญญาขอกําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับสัญญาขอกําหนด    เชนเชน    ทําการบํารุงรักษาทําการบํารุงรักษา    เปนชวงเวลาใดเปนชวงเวลาใด  

1.  1.  วิชาวิชา  Construction  Management  Construction  Management

1.  1.  การบรหิารงานกอสรางการบรหิารงานกอสราง ออ..วิสูตรวิสูตร    จิระดําเกิงจิระดําเกิง

2. 2. การบรหิารโครงการการบรหิารโครงการ    แนวทางการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงาน            ออ..วิสูตรวิสูตร    จิระดําเกิงจิระดําเกิง

3.  3.  การบรหิารงานวิศวกรรมกอสรางการบรหิารงานวิศวกรรมกอสราง   ออ..กวีกวี    หวังนิเวศนกุลหวังนิเวศนกุล

4.  4.  อบรมอบรม    cm cm   จัดโดยจัดโดย    วสทวสท

หนังสือทีศ่ึกษา

แนวขอสอบ
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แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549

11.  .  ความเขาใจความวิเคราะหความเขาใจความวิเคราะห    เชนเชน    คําถามในการวิเคราะหการทํางานของเสาเหล็กเสาเหล็กใดที่จะทําการคําถามในการวิเคราะหการทํางานของเสาเหล็กเสาเหล็กใดที่จะทําการ    
BuckingBucking

22.  .  การคํานวณการคํานวณ    support, shear  diagrams,  support, shear  diagrams,  หากเปนไปไดควรนาํขอมูลสูตรสําเร็จหากเปนไปไดควรนาํขอมูลสูตรสําเร็จ    reaction,  Mreaction,  M--max  max  
และและ    deflection   deflection   เขาไปดวยเขาไปดวย    เชนเชน    คําถามโจทยใหรูปงานที่มีคําถามโจทยใหรูปงานที่มี    fixed  support  fixed  support  พรอมพรอม    load  load  ถามวาถามวา    
moment  max  moment  max  เกิดที่จุดใดเกิดที่จุดใด      

2.2.   วิชาวิชา    RC,  structural  steel  designRC,  structural  steel  design

11.  .  เอกสารอบรมเอกสารอบรม    RC  steel ,structural  analysis RC  steel ,structural  analysis 

ของของ    วสทวสท    หลกัสูตรหลกัสูตร    กาวสูสามัญวิศวกรมืออาชีพกาวสูสามัญวิศวกรมืออาชีพ

หนังสือทีศ่ึกษา

แนวขอสอบ
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ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549

11.  .  พื้นฐานเรื่องการบดอัดดินในสนามพื้นฐานเรื่องการบดอัดดินในสนาม    เชนความหนาแนนสูงสุดใชคาสวนใดของกราฟเชนความหนาแนนสูงสุดใชคาสวนใดของกราฟ

22.. การสํารวจดินการสํารวจดิน    เชนเชน    การเจาะสํารวจจะเปนไมรบกวนการเจาะสํารวจจะเปนไมรบกวน ( (undisturbedundisturbed)  )  ใชอุปกรณใดใชอุปกรณใด

33.. land  slide  land  slide  เชนเชน    ใหภาพการปองกันดินพังใหภาพการปองกันดินพัง    แลววิเคราะหวาแบบใดดินพังแลววิเคราะหวาแบบใดดินพัง

44.. consolidation ,  line  factor ,  consolidation ,  line  factor ,  การทรุดตัวการทรุดตัว

3.  3.  วิชาวิชา    FoundationFoundation

1.  1.  เอกสารการติวของเอกสารการติวของ    ออ..ธเนศธเนศ    กีระศิริกีระศิริ

2.2.   กลศาสตรของดินดานวิศวกรรมกลศาสตรของดินดานวิศวกรรม    มณเฑียรมณเฑียร    กังศคิเทียมกังศคิเทียม

หนังสือทีศ่ึกษา

แนวขอสอบ
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ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549

11.  .  เนื้อหาการบรหิารหารจัดการแหลงน้ําเนื้อหาการบรหิารหารจัดการแหลงน้ํา    เชนเชน    สภาพเขื่อนสิริกิตเปนเขื่อนทีม่ีวัตถุสภาพเขื่อนสิริกิตเปนเขื่อนทีม่ีวัตถุ
ประหลาดใดประหลาดใด

22.  .  น้ําผิวดินน้ําผิวดิน      น้ําใตดินน้ําใตดิน

4.  4.  วิชาแหลงน้ําวิชาแหลงน้ํา

11.  .  เศรษฐศาสตรวิศวกรรมทรัพยากรน้ําเศรษฐศาสตรวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา    ดรดร    สมบูรณสมบูรณ    ลุจีระลุจีระ

หนังสือทีศ่ึกษา

แนวขอสอบ
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แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ
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11.  .  เรื่องคุณภาพน้ําเรื่องคุณภาพน้ํา

22.. การกําจัดของเสียการกําจัดของเสีย

33.. กฎหมายควบคุมมลพิษกฎหมายควบคุมมลพิษ    และโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม

5.  5.  วิชาสิ่งแวดลอมวิชาสิ่งแวดลอม

11. . วิศวกรรมสิ่งแวดลอมวิศวกรรมสิ่งแวดลอม    ดรดร    เกรียงศกัดิ์เกรียงศกัดิ์    อุดมสินโรจนอุดมสินโรจน

หนังสือทีศ่ึกษา

แนวขอสอบ
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แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ

ขอสอบการบริหารงานกอสรางขอสอบการบริหารงานกอสราง    ครั้งที่ครั้งที่    2/25492/2549

11.  .  ใหศกึษาโคงดิ่งใหศกึษาโคงดิ่ง  โคงราบโคงราบ    และโคงวงกลมและโคงวงกลม,, การยกโคงการยกโคง

22..   ระยะเบรคระยะเบรค    ระยะมองเห็นระยะมองเห็น    เวลาในการตัดสินใจเวลาในการตัดสินใจ

33.. การออกแบบถนนคอนกรีตถนนลาดยางการออกแบบถนนคอนกรีตถนนลาดยาง    เชนเชน    คําถามเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับ    joint  joint  ชนดิชนดิ    

longitudinal  joint  longitudinal  joint  มีไวเพื่อวัตถุประสงคใดเปนหลักมีไวเพื่อวัตถุประสงคใดเปนหลัก

6.  Highway,  transport6.  Highway,  transport

11. . วิศวกรรมการทางวิศวกรรมการทาง    เผาพงศเผาพงศ    นิจจันทรพันธศรีนิจจันทรพันธศรี

2.2.  การออกแบบผิวทางการออกแบบผิวทาง    กวีกวี    หวังนิเวศนกุลหวังนิเวศนกุล

หนังสือทีศ่ึกษา

แนวขอสอบ
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7.  Survey7.  Survey

2.2.   งานคํานวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมดานไมเทาการสํารวจทางอากาศงานคํานวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมดานไมเทาการสํารวจทางอากาศ     
เชนเชน    ภาพถายทางอากาศภาพถายทางอากาศ  scale    scale  ใดที่ควรใชใดที่ควรใช?? การวัดระยะทางการวัดระยะทาง
อากาศเปนแบบใดอากาศเปนแบบใด  

แนวขอสอบ

1.  1.  งานงาน  leveling  leveling
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แนวขอสอบเลื่อนขั้นแนวขอสอบเลื่อนขั้น    กวกว    ระดับสามัญวิชาชีพระดับสามัญวิชาชีพ
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ขอแนะนําเฉพาะแนวขอสอบขอแนะนําเฉพาะแนวขอสอบ    และหนังสือที่ควรศึกษาโดยอานหนังสือและหนังสือที่ควรศึกษาโดยอานหนังสือ

อยางนอยอยางนอย  1    1  รอบรอบ    และโดยเฉพาะแนวขอสอบอาจจะครอบคลุมไดไมและโดยเฉพาะแนวขอสอบอาจจะครอบคลุมไดไม

ทั้งหมดควรจะหาเพิ่มเติมจากที่อื่นหรืออานหนังสือทั้งหมดควรจะหาเพิ่มเติมจากที่อื่นหรืออานหนังสือ


