
รายละเอียดแนบทาย 
โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

จํานวน  18  คลอง ระยะทางรวม 18,620 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 46,392 ลูกบาศกเมตร 
จํานวน  1  โครงการ  

 
โดยมีรายละเอียดการขุดลอกและกําจัดวัชพืช ดังนี้ 
  -  ขุดลอกคลองและกําจัดวัชพืชบนคันคลอง หมูท่ี 2, 3, 5, 6  ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน  9  คลอง รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง เลขท่ี 
003/2561  ดังนี้ 
   1.  ขุดลอกคลองขุดใหม ระยะทาง 1,160 ม.  ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 2,436 ลบ.ม. 
จุดเริ่มตนบริเวณคลองสะพานหัน  จุดสิ้นสุดบริเวณคลองหนองใหญ 
   2.  ขุดลอกคลองดอนตากูบ  ระยะทาง 890 ม. ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,869 ลบ.ม.  
จุดเริ่มตนบริเวณคลองสะพานหัน  จุดสิ้นสุดบริเวณคลองหนองใหญ 
   3.  ขุดลอกคลองหนองใหญ   ระยะทาง 1,500 ม.  ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 3,150 ลบ.ม.  
จุดเริ่มตนบริเวณคลองยกกระบัตร  จุดสิ้นสุดบริเวณคลองดอนตากูบ 
   4.  ขุดลอกคลองทางควาย   ระยะทาง 700 ม.  ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,225 ลบ.ม.  
จุดเริ่มตนบริเวณคลองผีหลอก     จุดสิ้นสุดบริเวณคลองยกกระบัตร 
   5.  ขุดลอกคลองบานรั้ว   ระยะทาง 770 ม.   ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,617 ลบ.ม.  
จุดเริ่มตนบริเวณคลองตาเพชร     จุดสิ้นสุดบริเวณคลองหนองใหญ 
   6.  ขุดลอกคลองยกกระบัตร   ระยะทาง 1,600 ม.   ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 3,360 ลบ.ม.   
จุดเริ่มตนบริเวณคลองวัดประดู      จุดสิ้นสุดบริเวณคลองหนองใหญ 
   7.  ขุดลอกคลองตาเพ่ิม   ระยะทาง 550 ม.   ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,155 ลบ.ม.  
จุดเริ่มตนบริเวณคลองสะพานหัน     จุดสิ้นสุดบริเวณครองแครง 
   8.  ขุดลอกคลองตาเพชร   ระยะทาง 670 ม.   ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,407 ลบ.ม.  
จุดเริ่มตนบริเวณสะพาน คสล.ขามคลองตาเพชร ถนนสาย สส.ถ29-001   จุดสิ้นสุดบริเวณคลองขุดใหม 
   9.  ขุดลอกคลองแคลง   ระยะทาง 1,200 ม.  ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 3,360 ลบ.ม.   
จุดเริ่มตนบริเวณปลายคลองตาเพ่ิม    จุดสิ้นสุดบริเวณถนนสายบานสะพานหัน-บานสี่แยก 
   รวมระยะทาง 9,040  ม.  ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 19,579  ลบ.ม. และกําจัดวัชพืชบน
คันคลองท้ัง 2 ขางพ้ืนท่ีรวม 9,040  ตร.ม. โดยใชเครื่องจักรกล และเครื่องเลื่อยยนตตัดตนไมใหญบนคันคลอง ท่ี
หักลมขวางทางน้ําหรือหักลมพาดสายไฟฟา  โดยทําการตัด โคน ลม  ไวเปนจุดๆ ตามความเหมาะสม หรือตามท่ี       
ผูควบคุมงาน หรือผูวาจางกําหนด 
 
  -  ขุดลอกคลองและกําจัดวัชพืชบนคันคลอง หมูท่ี 4 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 5 คลอง รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง เลขท่ี 
004/2561  ดังนี ้
   1. ขุดลอกคลองวัว  ระยะทาง  850 ม. ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 2,550 ลบ.ม. 
จุดเริ่มตนบริเวณคลองแพรกหนามแดง    จุดสิ้นสุดบริเวณประตูระบายน้ําคลองวัว 
   2. ขุดลอกคลองตาเรือง  ระยะทาง  1,000  ม. ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 2,100 ลบ.ม.    
จุดเริ่มตนบริเวณคลองตนนุน     จุดสิ้นสุดบริเวณคลองวัว 
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   3.  ขุดลอกคลองยายปราง   ระยะทาง  720  ม.  ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,260 ลบ.ม.  
จุดเริ่มตนบริเวณคลองขุดใหม      จุดสิ้นสุดบริเวณคลองวัว 
   4.  ขุดลอกคลองขุดใหม   ระยะทาง  800  ม.  ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,400 ลบ.ม.   
จุดเริ่มตนบริเวณคลองรางทับเทียม     จุดสิ้นสุดบริเวณคลองตาเรือง 
   5.  ขุดลอกคลองวัดประดู   ระยะทาง  1,500  ม.  ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 9,000 ลบ.ม.  
จุดเริ่มตนบริเวณคลองรางทับเทียม     จุดสิ้นสุดบริเวณคลองเลียบทางรถไฟ 
   รวมระยะทาง 4,870 ม.  ปริมาตรดินขุดรวม 16,310 ลบ.ม.  และกําจัดวัชพืชบนคันคลอง
ท้ัง 2 ขางพ้ืนท่ีรวม 4,870  ตร.ม.  โดยใชเครื่องจักรกล และเครื่องเลื่อยยนต ตัดตนไมใหญบนคันคลอง ท่ีหักลม
ขวางทางน้ําหรือหักลมพาดสายไฟฟา  โดยทําการตัด โคน ลม ไวเปนจุดๆ ตามความเหมาะสม หรือตามท่ี                     
ผูควบคุมงาน หรือผูวาจางกําหนด 
 
  -  ขุดลอกคลองและกําจัดวัชพืชบนคันคลอง หมูท่ี 6 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 4 คลอง รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง เลขท่ี 
005/2561 โดย 
   1.  ขุดลอกคลองสาธารณะ  ระยะทาง 980 ม.  ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,029 ลบ.ม.  
จุดเริ่มตนบริเวณ คลองขวาง       จุดสิ้นสุดบริเวณถนน คสล.สายบานคลองคต-บานแพรกหนามแดง 
   2.  ขุดลอกคลองลาดตาทา ระยะทาง 880 ม.ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 924 ลบ.ม.   
จุดเริ่มตนบริเวณคลองสาธารณะ     จุดสิ้นสุดบริเวณคลองคต 
   3.  ขุดลอกคลองตรง      ระยะทาง 600 ม.   ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,800 ลบ.ม.  
จุดเริ่มตนบริเวณคลองแพรกหนามแดง     จุดสิ้นสุดบริเวณคลองคต 
   4.  ขุดลอกคลองคต   ระยะทาง 2,250 ม. ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 6,750 ลบ.ม. 
จุดเริ่มตนบริเวณคลองขวาง     จุดสิ้นสุดบริเวณคลองสัมมะงา 
   รวมระยะทาง 4,710 ม.  ปริมาตรดินขุดรวม 10,503 ลบ.ม.  และกําจัดวัชพืชบนคันคลอง
ท้ัง 2 ขางพ้ืนท่ีรวม 4,710  ตร.ม.  โดยใชเครื่องจักรกล และเครื่องเลื่อยยนตตัดตนไมใหญ  บนคันคลอง ท่ีหักลม
ขวางทางน้ําหรือหักลมพาดสายไฟฟา  โดยทําการตัด โคน ลมไวเปนจุดๆ  ตามความเหมาะสม หรือตามท่ี             
ผูควบคุมงาน หรือผูวาจางกําหนด 

 


