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ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะจางเหมากอสราง 
ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน 

โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 3 
ตําบลกลัดหลวง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุร ีรหัสโครงการ พบ.19-3-001 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ปรับปรุงครั้งท่ี 3 ) 

-------------------------------- 

1. ความเปนมา 

กรมทรัพยากรน้ํา กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2545 ไดดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและ
พ้ืนท่ีชุมน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ และการระบายน้ําแลวท้ังหมด 15,821 แหง (ประเภทหนอง บึง 
และทางน้ํา) รวมความจุเก็บกัก 1,566 ลาน ลบ.ม. ซ่ึงเก็บกักในพ้ืนท่ีลุมต่ําประชาชนไมสามารถนําน้ํามาใช
ประโยชนท้ังในดานภาคเกษตรครัวเรือนและอุปโภคบริโภคไดโดยสะดวก 

       กรมทรัพยากรน้ํา จึงไดจัดทําโครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือนําน้ํา
จากแหลงน้ําประเภทหนอง บึง และทางน้ํา ท่ีไดดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแลว หรือแหลงน้ําธรรมชาติ
อ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพ สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชผักครัวเรือน (พืชเศรษฐกิจ) และใชในการดํารงชีวิต ในชวง     
ฤดูแลง 

2. วัตถุประสงค 

กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 7 มีความประสงค จะดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 แหง 
โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 3 ตําบลกลัดหลวง อําเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-3-001 

3. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

3.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว  
3.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

3.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันสอบราคาจาง 
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการจางครั้งนี้ 

3.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย     
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซ่ึงไดมีการระบุชื่อ ไวในบัญชี
รายชื่อวาเปนคูสัญญาท่ีไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ 
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3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement  :  e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

3.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง ซ่ึงมีมูลคา           
ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  

3.8 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับท่ีสอบราคาจาง เชนระบบ
ประปา ในวงเงินไมนอยกวา 797,200.- บาท (คิดเปนรอยละ 40 ของวงเงินงบประมาณ) ท่ีเปนผลงาน
สัญญาเดียว และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรมทรัพยากรน้ําเชื่อถือ 

ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
“กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูรวมคามาใชแสดง
เปนผลงานของกิจการคาท่ีเขาเสนอราคาได 

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคล
ท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคา เวนแตในกรณีท่ี
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นซองเสนอ
ราคา กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นซองเสนอ
ราคาได 

ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

 

4. การเสนอราคา 
4.1  ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมท้ังคาใชจายท้ังปวง

ไวดวยแลว โดยจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตเปดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.2  วัสดุอุปกรณท่ีเสนอตองเปนของใหมท่ียังไมเคยใชงานมากอน และหากเปนผลิตภัณฑท่ีมีการ
กําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ผูรับจางจะตองใชวัสดุอุปกรณท่ีไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    
(มอก.) เปนสําคัญเทานั้น 

4.3  ผูเสนอราคาตองแนบบัญชีรายการปริมาณงานงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตอง
แสดงรายการวัสดุอุปกรณ เปนรายการท่ีประสงคยื่นเสนอโดยจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการปริมาณ
งานใหครบถวน 

4.4 ผูเสนอราคาตองแนบสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธาและสําเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกรท่ีไมขาดสมาชิกภาพของวิศวกร ท่ีเปนผูควบคุมงานกอสราง
ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และใบรับรองการควบคุมงานของ 
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วิศวกรแนบมาพรอมเอกสารเสนอราคาเปนผูควบคุมงานในการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย พรอมลงนามรับรองการควบคุมการดําเนินงาน 

4.5  ผูเสนอราคาตองจัดหาหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) จากโรงงานท่ีมีอาชีพผลิตหอถังสูง (รูปทรง
แชมเปญ) ท่ีผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 
9001 : 2008 สําเนาใบประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4)  และหนังสือรับรองการผลิตของหอถังสูงดังกลาว 
โดยผูมีอํานาจของโรงงานผูผลิตลงนามรับรองและประทับตราใหคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
ตรวจสอบกอนติดตั้งในสถานท่ีกอสราง 

4.6  ผูเสนอราคาตองแนบแบบแสดงรายละเอียดโครงสรางการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย
รายละเอียดการคํานวณโครงสรางการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย และตรวจสอบความปลอดภัยความแข็งแรง
ของโครงสรางการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย รายละเอียดการคํานวณขนาดของแผง ขนาดของเครื่องสูบน้ําท่ี
ออกแบบใชกับพลังงานเซลลแสงอาทิตย (Solar cell) โดยวิศวกรเปนผูรับรองแบบแสดงรายละเอียดและการ
คํานวณพรอมรับรองสําเนาถูกตองใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูรับรอง 

4.7 ผูเสนอราคาตองแสดงผลการคํานวณหาขนาดของมอเตอร, อินเวอรทเตอร, แผงเซลล
แสงอาทิตย ใหสอดคลองกับปริมาณน้ําท่ีผลิตไดในแตละวัน ผูเสนอราคาตองสงขอเสนอทางเทคนิคของ
อุปกรณจํานวน 2 รายการ ไดแก แผงเซลลแสงอาทิตย และชุดเครื่องสูบน้ําไฟฟาชนิดผิวดินพรอมอุปกรณ
ควบคุมการทํางานและแสดงแบบ Wiring diagram ระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตย และแบบแสดงแนว
ทางการติดตั้งสายไฟฟาจากชุดแผงเซลลแสงอาทิตยถึงชุดเครื่องสูบน้ําพรอมท้ังระบุชนิดและขนาดสายไฟฟา 

4.8  ผูเสนอราคาแนบแคตตาล็อกแผงเซลลแสงอาทิตยโดยตองลงนามรับรองสําเนาทุกหนา 
แสดงรายละเอียดของแผงเซลลแสงอาทิตย เครื่องสูบน้ําและอุปกรณควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ํา     
โดยครบถวนพรอมรูปแบบของระบบการทํางานมาพรอมวันยื่นในวันสอบราคา หากยื่นไมครบตามดังกลาว   
จะไมไดรับการพิจารณาสอบราคาครั้งนี้ 

4.9  ผูเสนอราคาตองประกันการชํารุดเสียหาย ของวัสดุ และอุปกรณจากการใชงานตามปกติ
เปนเวลา 2 ป นับตั้งแตวันท่ีรับมอบงาน และเปนภาระของผูขายจะตองดูแลวัสดุอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพ
ใชงานไดดี ยกเวนวัสดุสิ้นเปลือง ท่ีจะตองเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใชงาน หากในระยะเวลาดังกลาว    
เกิดการชํารุดเสียหายหรือขัดของ ผูขายตองทําการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงเปน    
ลายลักษณอักษรโดยไมคิดคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น และแจงผลการแกไขเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบทราบภายใน 7 วัน นับจากวันแกไขแลวเสร็จ หากไมดําเนินการซอมแซม
ความชํารุดบกพรองดังกลาว กรมทรัพยากรน้ําจะสั่งการใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการซอมแซม แกไข โดยเบิกคาใชจายในการดําเนินการจากเงินคํ้าประกันสัญญา และจะตองถูกตัดสิทธิ์
ในการเขาเสนอราคาในงานจางครั้งตอไปของกรมทรัพยากรน้ํา 

 4.10 ผูเสนอราคารายใดท่ียื่นเอกสารเสนอราคาไมตรงกับเง่ือนไขเสนอราคาและขอกําหนด    
แมเพียงขอใดขอหนึ่ง กรมทรัพยากรน้ําจะไมรับการพิจารณาในการประกวดราคาครั้งนี้ 

4.11  กรมทรัพยากรน้ําสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดจางตามวงเงินงบประมาณท่ีมีอยู และอาจ
ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ก็ได ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ โดยจะลงนามในสัญญากอ
หนี้ผูกพันไดตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการแลวเทานั้น 

 
 
 

/ 4.12 คูมือการใชงาน……. 
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4.12 คูมือการใชงาน 
ผูขายตองจัดเตรียมคูมือการใชงาน ประกอบดวย แผนภาพแสดงการทํางานของระบบ 

ข้ันตอนการทํางานของระบบ คุณลักษณะ หนาท่ี การทํางาน อายุการใชงานและวิธีการบํารุงรักษาเปน
ภาษาไทย จํานวน 5ชุด โดยใหสงในวันสงมอบงาน 

4.13 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอแผนการดําเนินงานซ่ึงจะตองกอสรางระบบกระจายน้ําดวย
พลังงานแสงอาทิตยใหแลวเสร็จ พรอมจะสงมอบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือแสดงถึงขีดความสามารถของ
ผูเสนอราคา และยืนยันการดําเนินการใหแลวเสร็จถูกตองครบถวนทุกแหง สําหรับแผนการดําเนินการจะมีผล
ตอการติดตามควบคุมงาน และมีผลผูกพันกับสัญญาจางดวย 

กรณีท่ีผูเสนอราคาไดทําสัญญาจางเปนผูรับจางกับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ในการ
ดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยแลว แตไมสามารถดําเนินการไดตามแผนการ
ดําเนินงานท่ีผูรับจางยื่นเสนอตอกรมทรัพยากรน้ํา ในการยื่นเสนอราคาครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ําจะขอสงวนสิทธิ์
ยกเลิกสัญญาจาง และจะไมชําระคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น ในสวนท่ีรับจางไดดําเนินการไปแลว รวมถึงตองถูกตัด
สิทธิ์ในการเขาเสนอราคาในงานจางของกรมทรัพยากรน้ําในครั้งตอไป 

4.14 การทดสอบระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 
การทดสอบระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดหาพรอม

ติดตั้งอุปกรณท้ังระบบใหแลวเสร็จ และทําการทดสอบระบบฯ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ําท่ีสามารถ
สูบน้ําไดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน (ตั้งแตเวลา 07.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น.) โดยทําการทดสอบ
จํานวน     3 วัน และผูรับจางจะตองทํารายการอุปกรณเครื่องมือทดสอบท่ีทดสอบอยางละเอียดและหากผล
การทดสอบผานตามขอกําหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจรับงานโดยใหผูควบคุมงานจัดทํารายงาน
ผลการทดสอบแนบในรายงานการตรวจรับงาน ท้ังนี้คาใชจายในการทดสอบท้ังหมดเปนของผูรับจาง 

5. หลักเกณฑการพิจารณาราคา 

กรมทรัพยากรน้ําจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

6.1 รายละเอียดท่ัวไป 

การติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุไมนอยกวา 20 ลูกบาศกเมตร ความสูง 
20 เมตร บนรากฐานท่ีม่ันคงแข็งแรงตามแบบท่ีกําหนด และติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ตาม
สถานท่ีท่ีกรมทรัพยากรน้ํากําหนด 

กรมทรัพยากรน้ําโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 จะดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย หมูท่ี 3 ตําบลกลัดหลวง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-3-001 จํานวน 1 
แหง ประกอบดวย 

6.1.1 งานจัดจางพรอมติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุน้ําไมนอยกวา 20  
ลูกบาศกเมตรความสูง 20 เมตร จํานวน 1 หอถัง ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

6.1.2 งานประสานทอภายในระบบจากแหลงน้ําผิวดินไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)         
ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 
/ 6.1.3 งานติดตั้งระบบ........ 
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6.1.3 งานติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 
ของกรมทรัพยากรน้ํา 

6.1.4 งานประสานทอระบบสงน้ําจากหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ไปยังแปลงเกษตร ตามแบบ
มาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

6.1.5 งานปายโครงการ จํานวน 1 แหง และปายแนะนําโครงการ จํานวน 2 แหง ตามแบบ
มาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

6.2 คุณลักษณะเฉพาะ ประกอบไปดวย 5 รายการ ดังตอไปนี้ 

6.2.1 รายการท่ี 1 คุณลักษณะเฉพาะงานจัดจางพรอมติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 
ขนาดความจุน้ําไมนอยกวา 20 ลูกบาศกเมตร ความสูง 20 เมตร จํานวน 1 หอถัง ตามแบบมาตรฐาน 
สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

6.2.1.1 สถานท่ีกอสราง 

 สถานท่ีกรมทรัพยากรน้ําโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 จะดําเนินการจัดจาง
พรอมติดตั้งระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน โครงการกอสราง
ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 3 ตําบลกลัดหลวง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัส
โครงการ พบ.19-3-001 สําหรับบริเวณท่ีจะติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) จะอยูบริเวณใกลแหลงน้ําผิวดิน
หรือตามท่ีผูควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ํากําหนด 

6.2.1.2 คุณลักษณะเฉพาะของหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 

 1. ลักษณะของหอถัง : เปนหอถังเหล็กสําเร็จรูปแบบทรงแชมเปญตามแบบรูป
รายละเอียด มีขนาดความจุน้ําไมนอยกวา 20 ลูกบาศกเมตร มีความสูงของหอถังไมนอยกวา 20 เมตร มี
ระบบเพ่ิมระดับอากาศ (Oxidation) ตรงทางคนลอดตอนบน (ตามแบบ) 

 2. วัสดุสรางหอถัง : เปนแผนเหล็กกลารีดรอนผลิตตามมาตรฐาน มอก. เลขท่ี 528-2540 
- ความหนาของแผนเหล็ก ตั้งแต 4.5 – 9.0 มิลลิเมตร (ตามแบบ) 

 3. สวนประกอบอ่ืนๆ 
3.1 ทางคนลอด 

- มีทางคนลอดเขา-ออก จํานวน 2 จุด ดานบนสุดและดานลาง 
3.2 ทางเขาน้ํา 

- ภายนอกหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ติดเช็ควาลวทองเหลืองขนาด ø 80 
มิลลิเมตร (3 นิ้ว) จํานวน 1 ตัว 

- ภายในติดตั้งทอพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ 13.5 สีฟา ขนาด ø 80 มิลลิเมตร      
(3 นิ้ว) ความยาวประมาณ 20 เมตร ตอกับชุดโปรยน้ํา การเดินทอตองติดตั้งดวยความชํานาญ และประณีต
ถูกตองตามหลักวิชาการ ทอตองติดตั้งใหไดแนวเปนระเบียบทอทุกทอตองมี Hanger และ Support ยึดติดกับ
ผนังหอถังดานในทุกระยะ 1.5 เมตร 

3.3 ทางน้ําออก 
- มีขอตอตรงเหล็ก ขนาด ø 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด ทอออก

อยูเหนือแผนฐานเหล็ก 80 เซนติเมตร และประตูน้ําแบบโกลบวาลวขนาด ø 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) 1 ชุด 
 

/ 3.4 ทางน้ําลน…….. 
 



6 
 

3.4 ทางน้ําลน 
- ภายนอก ติดขอตอตรงเหล็กขนาด ø 80 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สําหรับตอกับ

ทอพีวีซี 
- ภายในถังตอทอพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ 13.5 สีฟา ขนาด ø 80 มิลลิเมตร 

(3 นิ้ว) กับขอตอตรงเหล็ก ขนาด ø 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ความยาวประมาณ 20 เมตร การเดินทอตองติดตั้ง
ดวยความชํานาญ และประณีตถูกตองตามหลักวิชาการ ทอตองติดตั้งใหไดแนวเปนระเบียบทอทุกทอตองมี 
Hanger และ Support ยึดติดกับผนังหอถังดานในทุกระยะ 1.5 เมตร 

3.5 ทางน้ําท้ิง 
- มีขอตอตรงเหล็กและประตูน้ําทองเหลือง ขนาด ø 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) 

จํานวน  1 ชุด ระดับก่ึงกลางทางน้ําท้ิงสูงจากระดับบนเหล็กฐาน 50 มิลลิเมตร 
3.6 สวิทชควบคุมระดับน้ํา (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน 

(Pressure Gauge) 
- สวิทชควบคุมระดับน้ํา แบบมีสเกลแสดงยานการวัด (Range) สามารถ

ปรับใหตอ (Cut In) และใหตัด (Cut Out) หนาปดแสดงหนวยวัด 2 หนวย สามารถปรับตั้งเพ่ือตัดการทํางาน
ท่ีความดันน้ําระหวาง 2 – 15 psi มีสวิทชสะพานไฟฟา โดยปรับตั้งระดับน้ําใหเครื่องสูบน้ําทํางานท่ีระดับน้ํา
ลดลงไมตํ่ากวา 6 เมตร นับจากแผนเหล็กฐานหอถัง และใหเครื่องสูบน้ําหยุดการทํางาน ท่ีระดับไมเกินกวา
ระดับความสูงของทอน้ําลนเปนไปอยางอัตโนมัติ และเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากมาตรฐาน ANSI, 
NEMA, JIS, UL หรือ SA 

- เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ขนาดหนาปดไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 
มิลลิเมตร) สามารถอานคาความดันน้ําในหอถังพักน้ําท่ีระดับความสูง 5 – 20 เมตร ไดอยางชัดเจน เปนชนิดท่ี
มีน้ํามันกลีเซอรีนเพ่ือปองกันการสั่นสะเทือนของเข็ม 

- สวิทชควบคุมระดับน้ํา (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน 
(Pressure Gauge) ติดตั้งไวในกลองเหล็กขนาดไมนอยกวา 28x40x20 เซนติเมตร  

3.7 บันไดภายใน 
- บันไดภายในยาวตั้งแตทางคนลอดตอนบนลงไปในหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 

ลึกไมนอยกวา 19 เมตร  
- แมบันไดใชเหล็กแบน ขนาด 50x12 มิลลิเมตร ระยะหางระหวาง        

แมบันได ประมาณ 0.45 เมตร ระยะระหวางข้ันบันไดประมาณ 0.30 – 0.40 เมตร 
- ข้ันบันไดทําดวยทอเหล็กขอออย ขนาด 25 มิลลิเมตร มีความแข็งแรง

สามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 70 กิโลกรัม 
- มีเหล็กแบน ขนาด 50x12 มิลลิเมตร เชื่อมติดระหวางแมบันไดกับหอถัง

สูง (รูปทรงแชมเปญ) ทุกระยะ 1.60 เมตร 

6.2.1.3 การทาสี ใหดําเนินการตามกรรมวิธีของผูผลิตสี หรือตามหลักวิชาการงานทาสี 
1. ภายใน ผิวโลหะใหขัดรอยตอเชื่อม ใหเรียบปราศจากสนิม ทําความสะอาดผิวหนา

ไมใหมีไขมันหรือน้ํามันจับ ทาดวยสีรองพ้ืนอีพ็อกซ่ีสําหรับเคลือบทอเหล็กกลาสงน้ํา ท่ีผลิตตามมาตรฐาน มอก.
1048-2539 และทาทับดวยฟลิ้นโคท ผสมเสร็จหรือเทียบเทา 3 ชั้น 

2. ภายนอก ผิวโลหะใหขัดรอยตอเชื่อม ใหเรียบปราศจากสนิม ทําความสะอาด
ผิวหนาไมใหมีไขหรือน้ํามันจับแลวทาสีรองพ้ืนกันสนิมประเภท Anti-corrosive primer Pigmented with 
Red Lead จํานวน 2 ครั้ง ทาทับหนาดวยสีประเภท Alkyd Based Semi-Gloss Enamel จํานวน 2 ครั้ง 

/ 3. สี หอถังสูง........ 
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3. สี หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ทาสีน้ําฟาตลอดตัวถังเหล็ก ตัวถังเหล็กตอนบน
ภายนอกใหประดิษฐตัวอักษร คําวา “กรมทรัพยากรน้ํา” ทาดวยสีสะทอนแสงสีขาว ขนาดและรูปแบบตาม

ขอกําหนดของกรมทรัพยากรน้ําสวนท่ีเปนคอลัมนของหอถังตรงปลายสวนขยายท้ังบนและลางใหทาสีเขียวรอบ
คอลัมน แถบกวางประมาณ 40 เซนติเมตร  

รายละเอียดอ่ืนใดท่ีไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามแบบของกรมทรัพยากรน้ํา 
 

หมายเหตุ 
   1)  การทาสีใหทาสําเร็จในโรงงาน หามมิใหทาในสนาม และตองตกแตงสี อยาง
เรียบรอยบริเวณรอยเชื่อมหรือรอยขูดขีด อันอาจเกิดข้ึนระหวางการขนสง และการติดตั้งหอถังสูงตองประกอบ
ใหสมบูรณแบบในโรงงาน หามมิใหไปประกอบหรือตอเติมในสนาม ยกเวนกรณีไมสามารถขนยายเขาไปยัง
สถานท่ีกอสรางได เพราะถนนแคบหรือคดโคงมากจนรถบรรทุกไมสามารถเขาไปได 

   2)  ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงาน เพ่ือใหตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของหอถังสูง 
(รูปทรงแชมเปญ) ใหเปนไปตามขอกําหนดงานของกรมทรัพยากรน้ํา กอนทําการติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 
ทุกแหง 

6.2.1.4 การกอสรางฐานรากหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 

  การติดตั้งหอถังสูงตองตั้งอยูบนฐานท่ีแข็งแรง ซ่ึงแบงออกเปน 2 กรณี คือ การ
ติดตั้งบริเวณพ้ืนท่ีท่ีหินแข็งอยูตื้นหรือผิวดินทรายเนื้อแนน กับบริเวณพ้ืนท่ีท่ีหินแข็งอยูลึกหรือพ้ืนดินออน ทํา
การทดสอบโดยวิธีการตอกหยั่ง 

1. พ้ืนท่ีท่ีหินแข็งอยูตื้นหรือผิวพ้ืนดินทรายเนื้อแนน ท่ีสามารถทดสอบไดโดย
วิธีการใชเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ตอกหยั่งประสิทธิภาพการรับน้ําหนักของชั้นดินฐานรากดวยคอน

ปอนด ระยะจมของเหล็กท่ีตอก ลึกไมเกิน 1.00 เมตร ใหใชฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.00x4.00 
เมตร ชนิดไมตอกเสาเข็ม (รายละเอียดของฐานรากใหเปนไปตามแบบของกรมทรัพยากรน้ํา) โดยท่ีฐานราก
ท้ังหมด ฝงอยูใตดินประมาณ 1.00 เมตร และการกอสรางฐานรากคอนกรีตจะตองกอสราง ณ จุดท่ีจะติดตั้ง

หอถังเทานั้น 
2. พ้ืนท่ีท่ีหินแข็งอยูลึกหรือผิวพ้ืนดินออน ซ่ึงสามารถทดสอบไดโดยวิธีการใชเหล็ก

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ตอกหยั่งประสิทธิภาพการรับน้ําหนักของชั้นดินฐานรากดวยคอนปอนด ระยะ
จมของเหล็กท่ีตอก ลึกเกิน 1.00 เมตร ใหใชฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตอกเสาเข็ม โดยใชเสาเข็ม
คอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22x0.22 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 
0.22x0.02 เมตร ยาว 6.00 เมตร รับน้ําหนักปลอดภัยไดไมนอยกวา 4 ตันตอตน จํานวนไมนอยกวา 25 ตน 
ใหใชฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร (รายละเอียดของฐานรากเปนไปตามแบบของกรม
ทรัพยากรน้ํา) โดยท่ีฐานรากท้ังหมดฝงอยูใตดินประมาณ 1.00 เมตร และการกอสรางฐานรากคอนกรีตจะตอง
กอสราง ณ จุดท่ีจะติดตั้งหอถังเทานั้น 

3. การทดสอบความสามารถรับน้ําหนักของดินรองรับฐานรากโดยวิธีการทดสอบ
แบบตอกหยั่ง ใหทําตอหนาชางควบคุมงาน และใหแนบผลการทดสอบพรอมภาพถาย โดยผูรับจางเปนผูรับ

ภาระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
 

 
/ 6.2.1.5 สวนประกอบอ่ืนๆ………. 
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6.2.1.5 สวนประกอบอ่ืนๆ 
-  ติดตั้งหัวลอฟา 3 แฉก (Air terminals) บริเวณดานบนสุดของหอถังสูง (รูปทรง

แชมเปญ) 
- ดานลางฝงแทงหลักดิน (Grounding Electrode) แบบหลักดินแทงเดียวจะตองมี

คาความตานทานระบบตอลงดินตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 ระบบตอลงดิน
จะตองมีคาความตานทานไมเกิน 5 โอหม ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือวัดคาความตานทาน และวัดความ
ตานทานระบบตอลงดิน ตอหนาคณะกรรมการตรวจการจาง ในวันสงมอบงาน 

- เดินสายลอฟาชนิดทองแดง ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตรภายนอกหอถังสูง (รูปทรง
แชมเปญ) โดยเดินสายรอยในทอพีวีซี ประเภท 1 สีเหลืองและเชื่อมเหล็ก RB ø 6 มิลลิเมตร ยึดทุกระยะ 2 
เมตร ดานบนเชื่อมตอกับหัวลอฟาดานลางเชื่อมตอกับหลักดิน (Grounding Electrode) โดยใชอุปกรณ
สายลอฟาเปนตัวเชื่อม 

- บริเวณตอนบนของหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ภายนอก ใหเขียนชื่อและตรา
สัญลักษณกรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 4 ดาน ในตําแหนงทํามุม 90 องศา ตัวอักษรและตราสัญลักษณ กรม
ทรัพยากรน้ําใชสีตามแบบ 

- การตอทอจากทอสงน้ําไปยังหอถังสูงใหใชทอเหล็กอาบสังกะสี มอก. 277 – 2532 
ประเภท 2 สีน้ําเงิน ขนาดระบุ 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) และทอพีวีซีแข็ง มอก. 17-2532 ขนาด 80 มิลลิเมตร      
(3 นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 13.5 สีฟา การเดินทอและติดตั้งระบบประตูน้ําใหดําเนินการตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา 

- มาตรวัดน้ําใชมาตรวัดน้ําระบบใบพัดขับเคลื่อนดวยแมเหล็ก 2 ชั้น ชนิดหนาจาน 
ขนาด 4 นิ้ว มีสมรรถนะในการวัดท่ีเท่ียงตรง ทําจากวัสดุท่ีมีคุณภาพสูง ทนตอการกัดกรอน ชุดเครื่องบันทึก
สามารถถอดเปลี่ยนไดงาย ชุดเครื่องบันทึกผนึกดวยระบบสุญญากาศ ติดตั้งตามแบบ 

 

จบรายการท่ี 1 
 

6.2.2  รายการท่ี 2 คุณลักษณะเฉพาะของงานประสานทอภายในระบบจากแหลงน้ําผิวดินไปยัง
หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

1. ชนิดทอ 
1.1 ใชทอเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขท่ี 277 – 2532 ประเภท 2 สีน้ําเงิน ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) มีความยาว 6.00 เมตร ตอทอน 
1.2 ใชทอเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขท่ี 277 – 2532 ประเภท 2 สีน้ําเงิน ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) มีความยาว 6.00 เมตร ตอทอน 
1.3 ใชทอพีวีซี มอก.เลขท่ี 17 – 2532 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร (3 

นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 13.5 สีฟา มีความยาว 4.00 เมตร ตอทอน 
1.4. ใชทอพีวีซี มอก.เลขท่ี 17 – 2532 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 

นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 8.5 สีฟา (ทอสงน้ําดานทายหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)) โดยวางตามแนวแผนผังของโครงการ     
มีความยาว 4.00 เมตร ตอทอน 

2. การวางทอ 
      2.1 ทอดูดท่ีตอจากแหลงน้ําผิวดินประกอบดวยหัวกะโหลกดูดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 
4 นิ้ว ติดตั้งจมจากผิวน้ําโดยอยูสูงจากระดับกนแหลงน้ําไมนอยกวา 1 เมตร เชื่อมตอทอเหล็ก   

 
/ อาบสังกะสี…….. 
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อาบสังกะสี มอก.เลขท่ี 277 – 2532 ประเภท 2 สีน้ําเงิน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) 
ตอผาน Y-Strainers ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว และประตูน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ไปหาเครื่อง
สูบน้ําแบบ Vertical Multistage จํานวน 2 ชุด ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา จะตองมีเสาหรือวัสดุยึดติดใหแนน 
และจากปมน้ําไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ใชทอเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขท่ี 277 – 2532 ประเภท 2 
สีน้ําเงิน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) และใหทําการทดลองความดันน้ําท่ี 6 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร เปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที  
      2.2  ภายในหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ใชทอพีวีซีแข็งแบบปลายเรียบชนิดตอดวยขอตอ
ตรงพีวีซีขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 13.5 สีฟา ผลิตตาม มอก.17 – 2532 
ขนาดและชนิดเดียวกันกับทอ และประสานทอโดยใชน้ํายาเชื่อมตอทอพีวีซี 

จบรายการท่ี 2 

 
6.2.3  รายการท่ี 3 คุณลักษณะเฉพาะของงานติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

6.2.3.1 คุณลักษณะทางเทคนิคของแผงเซลลแสงอาทิตย 

1. เปนแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Crystalline silicon มีพิกัดกําลังไฟฟา Output ไม
นอยกวา 300 Wp (ตอแผง) ท่ี STC. พลังงานแสงแดด (Irradiance Condition) 1,000 w/m2 อุณหภูมิ
โดยรอบ 25 oC และท่ีคา Air mass 1.5   

2. เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 1843 – 2553 มอก. 2580 
เลม 2 – 2555 โดยยื่นเอกสารการไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑดังกลาว ลงนามโดยผูมีอํานาจของโรงงาน
ผูผลิต และประทับตรารับรองตอคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานตรวจสอบกอนติดตั้งในสถานท่ี
กอสราง และแนบมาพรอมการสงมอบงาน 

3. แผงเซลลแสงอาทิตยตองเปนชนิด Crystalline Silicon ท่ีผลิตตามมาตรฐาน 
UL/JIS/IEC หรือเทียบเทา โดยระบุขอมูลใน Catalog ชัดเจน หรือมีหนังสือรับรองจากผูผลิต หรือไดรับ
มาตรฐานดังกลาว 

4. แผงเซลลแสงอาทิตยท่ีนําเสนอและท่ีใชติดตั้งทุกชุด ตองเปนผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมาย
การคา รุน และขนาดเหมือนกันทุกแผงในการตอขนาดและ/หรืออนุกรมกันกรณีใชมากกวา 1 แผง และมีคา
กําลังไฟฟาสูงสุดเทากัน 

5. แผงเซลลแสงอาทิตย ภายในจะตองมีการผนึกดวยสารกันความชื้น หรือวัสดุอ่ืนท่ี
เทียบเทาหรือดีกวา ดานหนาแผงเซลลฯ ปดทับดวยกระจกนิรภัยแบบใส Tempered Glass หรือวัสดุอ่ืนท่ีมี
คุณสมบัติดีกวาและทนตอแสง UV 

6. แผงเซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพในการทํางาน (Module efficiency) ตองไมนอย
กวา 15 % ณ Standard Test Condition 

7. ดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย ติดตั้งกลองรวมสายไฟ (Junction Box) หรือขอตอ
ข้ัวสาย ( Terminal Box) ท่ีม่ันคงแข็งแรง ทนตอสภาพอากาศและสภาวะแวดลอมไดดี สามารถปองกันการซึม
ของน้ําไดทนทานตอสภาวะการใชงานภายนอก และมีอายุการใชงานยาวนานเทียบเทาแผงเซลลแสงอาทิตย  

 
/ 8. แผงเซลลอาทิตย………. 
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8. แผงเซลลอาทิตยตองมีคา Maximum System Voltage ไมนอยกวา 1000 VCD  
9. มี Bypass Diode ตออยูภายในกลองรวมสายไฟ (Junction Box or Terminal Box)  

เพ่ือชวยใหการไหลของกระแสไฟเปนไปตามปกติ กรณีเกิดเงาบังทับเซลลใดเซลลหนึ่ง (HOT SPOT) กรอบแผง
เซลลแสงอาทิตยตองทําจากวัสดุท่ีทําจากโลหะปลอดสนิม มีความสูงของขอบเฟรมไมนอยกวา  35 มิลลิเมตร 
และแผงเซลลแสงอาทิตยทุกแผงตองแสดงชื่อ “DWR” โดยสลักตัวอักษรชื่อไวบนกรอบดานบนซาย และ
ดานลางขวาของแผงเซลลแสงอาทิตย 

10. แผงเซลลแสงอาทิตยท่ีเสนอราคาจะตองไดรับรองคุณภาพแผงเซลลแสงอาทิตยไม
นอยกวา 10 ป (Product Warranty) และรับประกันการผลิตไฟฟาไมนอยกวา 80% (Linear Performance 
Warranty) ในชวงเวลา 25 ป 

6.2.3.2 คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องสูบน้ําแบบผิวดิน  

เครื่องสูบน้ําและมอเตอรตองผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 และไดรับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ
เทียบเทาสามารถสูบน้ําไดปริมาณไมนอยกวา 100 ลูกบาศกเมตรตอวัน ท่ีความสูงไมนอยกวา 30 เมตร เปน
สินคาท่ีผลิตในประเทศกลุมยุโรป อเมริกา เอเชีย หรือออสเตรเลีย ผูเสนอราคาจะตองแนบเอกสารหลักฐาน
แสดงการเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย ซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากผูผลิต พรอมเอกสารตางๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1. เปนปมน้ําชนิดสูบน้ําผิวดิน ( Surface pump) ชนิด Vertical Multistage  
2. เครื่องสูบน้ําและมอเตอรตองผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO 9001 
3. ตัวเรือนเครื่องสูบน้ําทําจากวัสดุเหล็กหลอ (Cast Iron) หรือดีกวา 
4. ใบพัดทําจาก สแตนเลส 304 หรือดีกวา 
5. เพลาทําจากเหล็กไรสนิมหรือดีกวา 
6. กันรั่วเปนแบบ Mechanical seal หรือตามมาตรฐานผูผลิต 
7. ตัวมอเตอรเปนแบบ TEFC, Insulation Class F , Efficiency class IE 3 
8. มอเตอรสามารถใชไดในอุณหภูมิภายนอกสูงถึง 40 องศาเซลเซียส 
9. มอเตอรของปมสูบน้ําขนาดไมนอยกวา 4 kW 
10. แรงดันไฟฟา เปนชนิด 3 เฟส 380 V ความถ่ี 50 Hz 
11. ความเร็วรอบการทํางานไมเกิน 3,000 rpm 
12. มีระดับปองกัน IP55 
13. ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําท่ีจุดทํางานไมนอยกวา 60 %   
14. คา NPSHr ของเครื่องสูบน้ําไมเกิน 2.9 เมตร 

6.2.3.3  ชุดควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําแบบผิวดิน (Solar Pump Inverter)   

เครื่องแปลงกระแสไฟฟาสําหรับแปลงไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย (DC) หรือระบบ
ไฟฟากระแสตรง ใหสามารถใชกับเครื่องสูบน้ําแบบผิวดิน ไฟฟากระแส แบบ 3 เฟส 380-415 โวลต ตอง
ผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และไดรับเครื่องหมาย CE หรือ  

 

/ UL หรือมาตรฐาน……… 
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UL หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเทา เปนสินคาท่ีผลิตในประเทศกลุมยุโรป อเมริกา 
เอเชีย หรือออสเตรเลีย ผูเสนอราคาจะตองแนบเอกสารหลักฐานแสดงการเปนผูผลิตหรือ ผูแทนจําหนาย ซ่ึง
ไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากผูผลิต พรอมเอกสารตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. มีระบบฟงกชั่นแบบ MPPT (Maximum power point tacking) สามารถทํางานได  
อัตโนมัติ เม่ือมีพลังงานจาก Solar cell  

2. สามารถรับพลังงานจากไฟฟากระแสสลับ แบบ 3 เฟส 308-415 โวลต ได   
3. มีระดับการปองกันฝุนและน้ํา ระดับไมต่ํากวา  IP 54  
4. มีฟงกชั่นการควบคุม (Voltage limits) ไมใหแรงดันขาเขาเกิน หรือต่ํากวาท่ีกําหนด 

(Over voltage/Under voltage) เพ่ือปองกันความเสียหาย สูงเกินคาท่ีกําหนด  
5. มีฟงกชันกรณีน้ําไมไหลเขาปม (Dry run)  

6.2.3.4 ตูควบคุมระบบสูบน้ํา  

 เปนตูโลหะ ขนาดไมนอยกวา 57x69x25 เซนติเมตร ทําจากแผนโลหะ ความหนาไมน
อยกวา 1.0 มิลลิเมตร ทาสีกันสนิมและพนสีพ้ืนเปนสีเทาหรือสีโทนสีออน ดานหลังตูเปนโครงเหล็กเจาะรู
สําหรับใชยึดติดตั้งกับผนัง ดานหนาตูเปนฝาเปด–ปดดานเดียว มีตัวลอคฝาปดเปนแบบกดปุม พ้ืนฝาตัดเปน  ช
องท่ีมี         สัดสวนเหมาะสม โดยติดกรอบยางหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพเทียบเทา หรือดีกวา และสามารถ
กันน้ําได พรอมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (ดูดเขา/ดูดออก) ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 2 ตัว โดยภายในตู 
ประกอบดวยอุปกรณ ดังตอไปนี้ 

1. เบรกเกอรชนิด กระแสตรง (DC)  
1.1 สามารถรับแรงดันไฟฟากระแสตรงจากแผงเซลลแสงอาทิตยได  
1.2 เบรกเกอรตัดตอสามารถรับกระแสตรงได 16A 
1.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE

หรือ UL หรือ มอก. 
2. Main Circuit Breaker สําหรับควบคุมปมน้ํา  

2.1 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE 
หรือ UL หรือ มอก. 

2.2 จํานวนข้ัวตอสาย 3/4 poles เปนชนิดใชกับระบบไฟฟา 3 Phase 220-240 V. 50 Hz  
2.3 มีพิกัดกระแสลัดวงจร Icu ไมนอยกวา 10 kA. 
2.4 มีพิกัดกระแส Ampere trip,  AT ไมนอยกวา 1.25 เทาของพิกัดกระแสจาย

ออกสูงสุดของปมสูบน้ํา 
2.5มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TEC898 หรือ IEC 947-2 

3. อุปกรณปองกันคล่ืนไฟฟากระโชก (Surge protector) ฝง DC  

3.1 เปนชนิดท่ีใชกับระบบไฟฟากระแสตรง.  
3.2 สามารถปองกันคลื่นไฟฟากระโชกแบบ Transient  และแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนํา

ในสายตัวนําเนื่องจากฟาผา ท่ีกระแสไฟฟาสูงสุดไมนอยกวา 40 kA  
 

/ 3.3 มีคุณสมบัติ………. 
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3.3 มีคุณสมบัติการปองกันหรือระบุ Mode of protection ตองสามารถปองกัน 
Phase กับ Ground (L-G),  Neutral กับ Ground (N-G).  Phase กับ Neutral (L-N)  

3.4 เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติ หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือมาตรฐานอ่ืน  
ท่ีเทียบเทา 

 

4. เบรกเกอรชนิด กระแสสลับ (AC)  

4.1 สามารถรับแรงดันไฟฟากระแสสลับ (AC) 380-415 V ได     
4.2 เบรกเกอรตัดตอสามารถรับกระแสสลับไดไมนอยกวา 25 A 
4.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE 

หรือ UL หรือ มอก. 

6.2.3.5 สายไฟเช่ือมตอระบบ  

        1. สายไฟท่ีใชสําหรับเชื่อมตอระบบจากแผงเซลลแสงอาทิตยเชื่อมตอกับเครื่อง
ควบคุมเปนชนิด PV แบบ 1x4 มม.2            

        2. สายไฟท่ีใชสําหรับตูควบคุมไปถึงตัวปมน้ําใหใชสายไฟ VCT 4x6 มม.2 โดยเดิน
สายในทอ PVC หรือ ทอโลหะมีความเรียบรอยและสวยงาม 

        3. สายไฟท่ีใชมีคุณภาพดี ทนตอสภาพอากาศไดเปนอยางดี  

6.2.3.6 โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย 

1. โครงสรางรองรับชุดแผงเซลลฯ เปนเหล็กรูปพรรณ ขนาด 50x50x3.2 มม. และ
ขนาด 50x25x3.2 มม. (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา) 

2. วัสดุ อุปกรณ ท่ีใชยึดแผงเซลลฯ กับโครงสราง จะตองมีจํานวนและขนาดท่ี
เหมาะสม เปนวัสดุท่ีทําจากสแตนเลส หรือโลหะปลอดสนิม 

3. โครงสรางรองรับชุดแผงเซลลฯกําหนดใหชุดแผงเซลลแสงอาทิตยวางทํามุมกับ  
แนวระนาบ เปนมุมเอียงประมาณ 15 – 20 องศา สอดรับกับแสงแดด 

4. การจัดทํารายละเอียดโครงสรางเชิงวิศวกรรม กําหนดใหชุดโครงสรางรองรับแผง
เซลลแสงอาทิตยมีความแข็งแรง สามารถทนตอแรงลมท่ีมีความเร็วไมต่ํากวา 15 เมตรตอวินาที 

6.2.3.7 กรองเกษตร  

1. กรองเกษตรขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว ไสกรองเปนแบบชนิด
แผนดิสก หรือสแตนเลส 

2. สามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 6 บาร และมีอัตราการกรองไมนอยกวา 20 ลบ.ม./ชั่วโมง 
3. ไสกรองอยูในตัว Housing ท่ีแข็งแรงและอยูบนแกนท่ีสามารถยึดได ทําใหงายตอ

การทําความสะอาดไสกรอง 
4. ขนาดความละเอียดการกรอง ไมนอยกวา 120 ไมครอน           

6.2.3.8  รั้วพรอมประตูเหล็กตะแกรง 

ใหมีโครงสรางและขนาดเปนไปตามแบบท่ีกรมทรัพยากรน้ํากําหนด 

จบรายการท่ี 3 

/ 6.2.4 รายการท่ี 4………. 
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6.2.4 รายการท่ี 4 คุณลักษณะเฉพาะของงานประสานทอระบบสงน้ําจากหอถังสูง (รูปทรง
แชมเปญ) ไปยังแปลงเกษตร ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

1. ชนิดทอ 

1.1 ใชทอพีวีซีแข็งแบบปลายเรียบชนิดตอดวยขอตอตรงพีวีซี มอก.เลขท่ี 17 – 2532 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 8.5 สีฟา มีความยาว 4.00 เมตร ตอทอน 

2. การวางทอ 

2.1  ผูรับจางตองขุดดิน วางทอ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา พรอมท้ังกลบฝงทอและ
เกลี่ยปรับแตงใหเรียบรอย  

2.2 ขนาดและความยาวทอจายน้ําสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะของพ้ืนท่ีจริง 
ท้ังนี้ผูรับจาง จะตองทําการเขียน SHOP DRAWING แนวทอจายน้ําท้ังหมดเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง
พิจารณาเห็นชอบกอนท่ีดําเนินการกอสราง 

2.3 ถาหากผูรับจางดําเนินการกอสราง แนวทอจายน้ําตามขนาดและความยาวตาม
รูปแบบท้ังหมดแลวยังมีแนวทอท่ีขาดหายไปตามขนาดและความยาวในรูปแบบ ใหผูขายจัดหาทอตามขนาด
และความยาวท่ีขาดหายไปมอบใหคณะกรรมการตรวจการจาง กอนสงงานงวดสุดทาย และสงมอบใหกลุมผูใช
น้ําเพ่ือไวใชประโยชนตอไป 

จบรายการท่ี 4 

6.2.5 รายการท่ี 5 งานปายโครงการ จํานวน 1 แหง และปายแนะนําโครงการ จํานวน 2 
แหง ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

จบรายการท่ี 5 

6.3  การดําเนินงาน 

6.3.1  ผูรับจางจะตองจัดหาพรอมติดตั้งระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไม
นอยกวา 100 ลบ.ม.ตอวัน และจะตองเปนผูจัดหาวัสดุกอสราง ครุภัณฑพรอมอุปกรณเครื่องใช ตลอดจน
แรงงานมาดําเนินการใหแลวเสร็จ สําหรับคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางดําเนินการ เชน คาน้ําและคาไฟฟา 
และอ่ืนๆ ใหผูรับจางทําขอตกลงกับผูมีอํานาจตัดสินใจของสถานท่ีท่ีจะทําการนั้นๆ ในการออกคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนตามแตจะตกลงกัน 

6.3.2  การเดินทอสงน้ําจากแหลงน้ําไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ผูรับจางตองวางทอ
ตามแนวท่ีกําหนดไวในแผนผังของพ้ืนท่ีโครงการตามท่ีผูควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ํากําหนด 
          ทอเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขท่ี 277 – 2532 ประเภท 2 สีน้ําเงิน ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ความยาวรวมไมนอยกวา 24 เมตร และขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 
มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความยาวรวมไมนอยกวา 24 เมตร เชื่อมตอโดยใชขอตอตรงทอเหล็กอาบสังกะสีขนาดและ
ชนิดเดียวกันกับทอ 

       
/ ทอพีวีซี………. 
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 ทอพีวีซีแข็งแบบปลายเรียบชนิดตอดวยขอตอตรงพีวีซี ขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 

มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 13.5 สีฟา ผลิตตาม มอก.เลขท่ี 17 – 2532 ความยาวรวมไมนอยกวา 44 เมตร 
เชื่อมตอโดยใชขอตอตรงทอพีวีซีขนาดและชนิดเดียวกันกับทอ และประสานทอโดยใชน้ํายาเชื่อมตอทอพีวีซี 

6.3.3 กอนท่ีจะทําการติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ผูรับจางตองดําเนินการตาม
ขอกําหนด ขอ 4.4 ใหผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางของกรมทรัพยากรน้ําตรวจสอบ หรือ
ทดสอบคุณสมบัติและรับรองความถูกตองของอุปกรณดังกลาวเปนลายลักษณอักษรและใหแนบมาพรอมการสง
มอบงานดวย 

6.3.4 กําหนดใหผูรับจางกอสรางฐานรากของสิ่งกอสรางเปนแบบตอกเสาเข็ม หรือไมตอก
เสาเข็มตามผลการทดสอบดิน โดยผูรับจางตองเสนอราคาสิ่งกอสรางเปนแบบตอกเสาเข็ม และใหดําเนินการ
ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดินบริเวณท่ีจะกอสรางหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) โดยวิธี 
ใชเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ตอกหยั่งประสิทธิภาพการรับน้ําหนักของชั้นดินในพ้ืนท่ีกอสรางฐานราก 
ระยะจมของเหล็กท่ีตอกโดยรวมกรณีท่ีมากกวา 1.00 เมตร ใหเลือกฐานรากหอถังสูงแบบชนิดเสาเข็ม และ
เลือกฐานรากหอถังสูงแบบชนิดฐานแผในกรณีท่ีระยะจมของเหล็กท่ีตอกโดยรวมมีระยะไมเกิน 1.00 เมตร 
จํานวนไมนอยกวา 1 จุด ณ ตําแหนงท่ีจะกอสรางหอถังสูง ซ่ึงรายละเอียดเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ตองได
มาตรฐานทางวิศวกรรม และไดรับการตรวจสอบเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอน จึงจะเริ่มทํา
การทดสอบได โดยในการวินิจฉัยและรับรองผลตองมีวิศวกรท่ีไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 เปนผูรับรองผลการทดสอบดินและสรุปผลการรับน้ําหนักไดโดยปลอดภัยของดิน ณ ระดับ ความ
ลึกของฐานรากสิ่งกอสราง (หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) รวมท้ังกําหนดวาดินชนิดนี้สมควรใชฐานราก ชนิดใด 
ตองตอกเสาเข็มหรือไม เสาเข็มท่ีจะใชมีขนาดและความยาวเทาไร จากนั้นสงผลการวินิจฉัยและรับรองผลให 
ผูวาจางพิจารณาใหความเห็นชอบกอนลงมือกอสราง โดยผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมด หากผลการทดสอบปรากฏวา 

ก. ดินสามารถรับน้ําหนักบรรทุกประลัยได ไมนอยกวา ท่ีระบุไวในแบบแปลน ผูรับจาง   
ไมตองตอกเสาเข็ม และตองคืนเงินคาเสาเข็ม/ คาตอกเสาเข็มใหแกผูวาจางตามประมาณราคาของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 7 ท่ีรับผิดชอบซ่ึงเปนผูออกแบบ 

ข. ดินรับน้ําหนักบรรทุกประลัยได นอยกวา ท่ีระบุไวในแบบแปลน ผูรับจาง ตองตอก
เสาเข็ม ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) กรณีวิศวกรผูรับรองผลไดกําหนดความยาวเสาเข็ม นอยกวาหรือเทากับ ท่ีระบุไวใน
แบบแปลน ผูรับจางจะตองจัดหาเสาเข็มความยาวเทากับท่ีวิศวกรกําหนด และใหผูรับจางถือปฏิบัติดังนี้ 

1.1  หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 
1.1.1 ความยาวเสาเข็ม เทากับ 6 เมตร ผูรับจาง ไมตองคืนเงิน คาเสาเข็ม/      

คาตอกเสาเข็ม ใหแกผูวาจาง 

1.1.2 ความยาวเสาเข็ม นอยกวา 6 เมตร ผูรับจาง ตองคืนเงิน คาเสาเข็ม/       

คาตอกเสาเข็ม ในสวนท่ีไมถึง 6 เมตร ใหแกผูวาจางตามประมาณราคากรมทรัพยากรน้ํา 

2) กรณีวิศวกรผูรับรองผลกําหนดความยาวเสาเข็ม มากกวา ท่ีระบุไวในแบบแปลน  

 

/ ผูรับจาง ………… 
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ผูรับจาง ตองระบุรายละเอียดเสาเข็ม ไดแก ขนาดพ้ืนท่ีหนาตัด เสนรอบรูป และความยาวเสาเข็มท่ีจะใชตาม

รายการคํานวณของวิศวกร สงกรมทรัพยากรน้ําหรือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ท่ีรับผิดชอบซ่ึงเปนผูออกแบบ

พิจารณา โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอนลงมือกอสราง โดยผูรับจางตองเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในสวนท่ีเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนเองท้ังหมด ท้ังนี้ผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายเพ่ิมเติมไมได 

6.3.5  พ้ืนท่ีโครงการท่ีจะกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 
100 ลบ.ม./วัน โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 3 ตําบลกลัดหลวง อําเภอ  
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-3-001 จํานวน 1 แหง กรมทรัพยากรน้ําขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีท่ีจะดําเนินการ จากสถานท่ีเดิมท่ีกําหนดไวไดตามความเหมาะสม 
  6.3.6  งานท่ีสงมอบไดแตละแหง จะตองติดตั้งสมบูรณทุกรายการ และตองตอเปนระบบ
พรอมท้ังสามารถสูบน้ําข้ึนเก็บในหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ไดเต็มหอถัง 
  6.3.7  ผูรับจางจะตองจัดทําคูมือการใชงานและการแกไขปญหาเบื้องตน ประกอบดวย
แผนภาพแสดงการทํางานของระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน
คุณลักษณะ หนาท่ี การทํางาน อายุการใชงาน ของแตละสวน ข้ันตอนการทํางานท้ังระบบและวิธีการดูแล
บํารุงรักษา จํานวน 5 เลมตอแหง นอกจากนี้ตองมีการฝกอบรมใหผูดูแลระบบไดมีความรูความเขาใจในการใช
งานและการบํารุงรักษาเปนอยางดี 
  6.3.8  ในกรณีท่ีไมสามารถกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 
100 ลบ.ม./วัน ไดตามสถานท่ีกําหนดได ตองแจงใหผูควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ําทราบทันที 
  6.3.9  ท่ีฐานเสาโลหะของโครงสรางรับรองชุดแผงเซลลอาทิตย  ตองตอหลักดิน 
(Grounding system) โดยใชสายไฟชนิดทองแดงหุมฉนวน ขนาดไมนอยกวา 10 ตร.มม. ตอจาก Ground 
rod ชนิดแทงโลหะเคลือบทองแดงหรือแทงโลหะหุมทองแดง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5/8 นิ้ว ความยาวไม
นอยกวา 1.8 เมตร ไปยังฐานเสา การยึดสายไฟกับ Ground rod  และฐานเสาตองม่ันคง แข็งแรง 
  6.3.10  ผูรับจางตองติดตั้งกลองโลหะชนิดใชงานภายนอกอาคาร สําหรับติดตั้งอุปกรณ
ควบคุมการทํางานชุดเครื่องสูบน้ํา และอุปกรณควบคุมการตัดตอวงจรไฟฟา โดยตําแหนงติดตั้งกลองดังกลาว
ตองม่ันคง แข็งแรง งายตอการดูแล และบํารุงรักษา 
  6.3.11 สายไฟฟาท่ีใชติดตั้งระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยตองเปนผลิตภัณฑท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.11-2531 หรือ มอก.เลขท่ี 11-2553 หรือตามมาตรฐานเก่ียวของ เชน IEC 
60502 -1, UL 4703 เปนตน 
  6.3.12 ทอรอยสายไฟฟาใหเปนชนิดพีอีความหนาแนนสูง (High Density Polyhylene 
Pie, HDPE) ชั้นคุณภาพ PN 8 หรือดีกวาเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับรองมาตรฐาน มอก.เลขท่ี 982 โดยขนาดทอ
และจํานวนสายไฟฟาท่ีรอยทอเปนไปตามหลักวิชาการ 

6.3.13 การเดินสายไฟฟาระหวางแผงเซลลแสงอาทิตยแตละแผง ใหใชสายไฟฟาท่ีติดตั้งมา
พรอมกับ Terminal box ของแผงเซลลแสงอาทิตย ตอวงจรใหถูกตอง แข็งแรง หรือใชสายไฟฟาท่ีรอยทอ
เปนไปตามหลักวิชาการหรือสายชนิด 0.6/1.0 KV CV หรือดีกวา ขนาดสายไมนอยกวา 2.5 ตร.มม. หรือ
ขนาดสายตามคูมือของผูผลิตแผงเซลลฯ (ถามี) และการตอสายไฟฟาใหใช PV connector หรือแบบชื่อท่ี
ดีกวา 
 

     
    / 6.3.14 สายไฟฟา………. 
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6.3.14 สายไฟฟาของชุดแผงเซลลแสงอาทิตยแตละแผง ใหใชสายไฟฟาชนิด Photovoltaic 
wire หรือสายชนิด 0.6/1.0 KV CV หรือดีกวา ขนาดสายไมนอยกวา 4 ตร.มม. และตองแสดงสัญลักษณ        

ข้ัวของแผงเซลลฯ กอนตอเขากับข้ัวตอสายของชุดฟวสไฟฟากระแสตรง โดยอางอิงรูปแบบ การติดตั้งใหเปนไป
ตามมาตรฐาน มอก.เลขท่ี 2572กําหนดใหชุดฟวสไฟฟากระแสตรงติดตั้งภายในกลองอยางถูกตองปลอดภัย
และยึดเขากับเสาโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย 

    6.3.15 ใหติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย จํานวนอยางนอย 4 ชุด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 1. แผงเซลลแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 3 วัตต 
          2. แบตเตอรี่ ชนิดลิเธียมไอออน ขนาดไมนอยกวา 3.7 V 4,000 mAh 
          3. อุปกรณควบคุมการชารจประจุและเปด – ปด โคมไฟอัตโนมัติ 
          4. โคมไฟสองสวางชนิด LED ขนาดไมนอยกวา 3 วัตต 
          5. เสาไฟสูงจากพ้ืนดินประมาณ 3 เมตร    

  6.3.16 ผูรับจางจะตองทดสอบการทํางานของระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยให

เปนไปตามเง่ือนไข โดยผูขายเปนผูเสนอรายละเอียดวิธีการทดสอบระบบฯ ใหผูซ้ือพิจารณาความเห็นชอบ 
ท้ังนี้หากปริมาณน้ําท่ีสูบไดไมเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว ผูขายจะตองแกไขใหระบบฯ สามารถสูบน้ําไดตาม
ขอกําหนด โดยไมสามารถเรียกรองคาใชจายเพ่ิมเติมใดๆ และไมสามารถอางระยะเวลาท่ีเสียไปจากการแกไข

ระบบฯ ใหเปนไปตามขอกําหนดมาขอขยายอายุสัญญาได  
  6.3.17 อุปกรณของระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ทุกรายการท่ีมีโครงสรางเปน
โลหะและอุปกรณท่ีระบุใหมีการตอสายดิน จะตองตอวงจรสายดินใหครบถวน โดยใหดําเนินการตามหลัก
วิชาการและอางอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 (ฉบับแกไขปรับปรุง   
พ.ศ.2511) ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

7. สถานท่ีสงมอบงาน 

- สถานท่ีสงมอบงาน : โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 3 ตําบล
กลัดหลวง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-3-001 

8. ระยะเวลาสงมอบงาน 

การสงมอบงานใหสงมอบงานภายใน 120 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา สงมอบตาม
จํานวนท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ไดรับการจัดสรร 

 9. วงเงินงบประมาณ 

งบประมาณรวม 1,993,000.-บาท ( หนึ่งลานเกาแสนเกาหม่ืนสามพันบาทถวน ) 
ราคากลางรวม  1,786,700.-บาท ( หนึ่งลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนหกพันเจ็ดรอยบาทถวน ) 
 

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูรับจางจะตองรับประกันการชํารุดเสียหาย ของวัสดุ และอุปกรณจากการใชงานตามปกติเปน
เวลา 2 ปใชงานไดดี ยกเวนวัสดุสิ้นเปลือง ท่ีจะตองเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใชงาน หากในระยะเวลา
ดังกลาวเกิด นับตั้งแตวันท่ีรับมอบงาน และเปนภาระของผูรับจางจะตองดูแลวัสดุอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพ  

/ การชํารุดเสียหาย…… 
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การชํารุดเสียหายหรือขัดของ ผูรับจางตองทําการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงเปน 
ลายลักษณอักษรโดยไมคิดคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น และแจงผลการแกไขเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 7 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบทราบภายใน 7 วัน นับจากวันแกไขแลวเสร็จ หากไมดําเนินการ
ซอมแซมความชํารุดบกพรองดังกลาว กรมทรัพยากรน้ําจะสั่งการใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบดําเนินการซอมแซม แกไข โดยเบิกคาใชจายในการดําเนินการจากเงินคํ้าประกันสัญญา และจะตอง
ถูกตัดสิทธิ์ในการเขาเสนอราคาในงานจางครั้งตอไปของกรมทรัพยากรน้ํา 

11. คาจางและการจายเงิน 
กรมทรัพยากรน้ําจะจายเงินใหกับผูรับจางเม่ือสงงานครบตามจํานวนท่ีราชการกําหนด และ

คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ฉะนั้น หากผูรับจางสงมอบงานไมครบตามจํานวนท่ี
กําหนดไวทางราชการจะไมจายเงินให 

การจายเงินลวงหนา ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคา
จัดทําตามสัญญา แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยผูรับจางตองทําหนังสือการขอรับเงินลวงหนาหลังจาก      
ลงนามในสัญญาแลว 

 

12. คาปรับ 
ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด และกรมทรัพยากรน้ํายังไมไดบอกเลิก

สัญญาผูรับจางจะตองถูกปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคางานจางท้ังหมด แตไมต่ํากวาวันละ  
100 บาท นับแตวันลวงเลยกําหนดวันเวลาแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จบริบูรณ 
 

การจางเหมากอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 
เง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

 

ก. เง่ือนไขและหลักเกณฑ 
1. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม 

ซ่ึงเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและ
รายจายอ่ืนท่ีเบิกจายในลักษณะคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีอยูในเง่ือนไขและหลักเกณฑตามท่ีได
กําหนดนี้ 
 

2. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชท้ังในกรณีเพ่ิมหรือลดคางานเดิมตามสัญญา เม่ือดัชนีราคาซ่ึง
จัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม ขณะเม่ือวันยื่นเสนอ
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส สําหรับกรณีท่ีจัดจางโดยวิธีอ่ืนใหใชวันเปดซองราคาแทน 

 

3. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบ เชน      
ในประกาศประกวดราคาฯ และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้นๆ จะใชสัญญา
แบบปรับราคาได พรอมท้ังกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใหปรับ
เพ่ิมหรือลดคางานไวใหชัดเจน 

 

/ 4. การขอเงินเพ่ิม.......... 
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4. การขอเงินเพ่ิมคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตอง
เรียกรองภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพน
กําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางไมมีสิทธิ์ท่ีจะเรียกรองเงินเพ่ิมคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป 
และในกรณีท่ีผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางท่ีเปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืน
จากผูรับจางโดยเร็ว หรือหักคางานของงวดตอไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญา แลวแตกรณี 

 

5. การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจายเงินเพ่ิมหรือเรียกคืนจากผูรับจางตามเง่ือนไข
ของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงานงบประมาณ
และใหถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนท่ีสิ้นสุด 

 

ข. สูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาคางานจางกอสราง ใหคํานวณตามสูตรดังนี้ 
 
P   =   (Po)  x  (K) 
 

กําหนดให 
       P    =   ราคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวด ท่ีจะตองจายใหผูรับจาง 

  Po   =   ราคาคางานตอหนวยท่ีผูรับจางประกวดราคาได หรือราคาคางานเปนงวด        
ซ่ึงระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี  

 

  K    =    EXCALATION FACTOR ท่ีหักดวย 4 % เม่ือตองเพ่ิมคางานหรือบวกเพ่ิม      
4 % เม่ือตองเรียกคางานคืน 

 

สูตรสําหรับคํานวณคา K ในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาคากอสรางดังนี้ 
 

สูตรท่ี 1 K    =  0.25+0.15It/Io+0.10Ct/Co+0.40Mt/Mo+0.10St/So 
    
สูตรท่ี 2.1 K    =  0.30+0.10It/Io+0.40Et/Eo+0.20Ft/Fo 
 
สูตรท่ี 2.2 K    =  0.40+0.20It/Io+0.20Mt/Mo+0.20Ft/Fo 
 
สูตรท่ี 2.3 K    =  0.45+0.15 It/Io+0.10Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 
 
สูตรท่ี 3.1 K    =  0.30+0.40At/Ao+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 
 
สูตรท่ี 3.2 K    =  0.30+0.10Mt/Mo+0.30At/Ao+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 
 
สูตรท่ี 3.3 K    =  0.30+0.10Mt/Mo+0.30At/Ao+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 
 
สูตรท่ี 3.4 K    =  0.30+0.10Mt/Mo+0.35Ct/Co+0.20Mt/Mo+0.15St/So 

 
/ สูตรท่ี 3.5   K………    

สูตรท่ี 3.5 K    =  0.35+0.20It/Io+0.15Ct/Co+0.15Mt/Mo+0.15St/So 
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สูตรท่ี 3.6 K    =  0.30+0.10It/Io+0.15Ct/Co+0.20Mt/Mo+0.25St/So 
 

สูตรท่ี 3.7 K    =  0.25+0.10It/Io+0.05Ct/Co+0.20Mt/Mo+0.40St/So 
 
สูตรท่ี 4.1 K    =  0.40+0.20It/Io+0.10Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.20St/So 

 
สูตรท่ี 4.2 K    =  0.35+0.20It/Io+0.10Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.25St/So 
 
สูตรท่ี 4.3 K    =  0.35+0.20It/Io+0.45Gt/Go 
 
สูตรท่ี 4.4 K    =  0.25+0.150It/Io+0.60Gt/Go 

 
สูตรท่ี 4.5 K    =  0.40+0.15It/Io+0.25Ct/Co+0.20Mt/Mo 

 
สูตรท่ี 4.6 K    =  0.40+0.20It/Io+0.10Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 

 
สูตรท่ี 4.7 K    =  Ct/Co 
 
สูตรท่ี 5.1.1  K    =  0.50+0.25It/Io+0.25Mt/Mo 

 
สูตรท่ี 5.1.2  K    =  0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40Act/ACo 
 
สูตรท่ี 5.1.3  K    =  0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40PVct/PVCo 
 
สูตรท่ี 5.2.1  K    =  0.40+0.10It/Io+0.15Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.15Ft/Fo 
 
สูตรท่ี 5.2.2  K    =  0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.10Et/Eo+0.30GIPt/GIPo 
 
สูตรท่ี 5.2.3  K    =  0.50+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.3PEt/PEo 

 
สูตรท่ี 5.3     K    =  0.40+0.10It/Io+0.15Et/Eo+0.35GIPt/GIPo 
 
สูตรท่ี 5.4     K    =   0.30+0.10It/Io+0.20Ct/Co+0.05Mt/Mo+0.05St/So 
                +0.30PVCt/PVCo 
 

สูตรท่ี 5.5     K   =   0.25+0.05It/Io+0.05Mt/Mo+065PVCt/PVco 
 
สูตรท่ี 5.6     K   =   0.25+0.05It/Io+0.25It/Io+050GIPt/GIPo 

/ ค.ดัชนีราคา………… 
ค.ดัชนีราคาท่ีใชคํานวณตามสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได จัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย 
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 K = ESCSLATION FACTOR 
  
 It = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศไทย ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 
 Io = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศไทย ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
 
 Ct = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 
 Co = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
 
 Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 
 Mo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
  
 So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 

 
 Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
 
 At = ดัชนีราคาแอสฟสท ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

 
    Ao = ดัชนีราคาแอสฟสท ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
 
 Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 
 Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
 
 Ft = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 
 Fo = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
 

 ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 
 ACo = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
 
 PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 

  / PVCo……… 
 PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
 
 GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
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 GIPo = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
 
 PET = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLY ETHYLENE ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 
 PEo = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLY ETHYLENE ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
 
 Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 
 Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 

 
ง.วิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

1.การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ

กระทรวงพาณิชย โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ 
 

2.การคํานวณคา K สําหรับกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกัน
จะตองแยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและใหสอดคลอง
กับสูตรท่ีไดกําหนดไว 
 

3.การคํานวณคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนงทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดเศษและ
กําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอนแลวจึงทําผลลัพธไปคูณกับ
ตัวเลขคงท่ีหนาเลขสัมพันธนั้น 

 

4.ใหพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาคางาน จากราคาท่ีผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง         
เม่ือคา K ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือนท่ีสงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา 
K  ในเดือนท่ีทําการยื่นขอเสนอประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส มากกวา 4 % ข้ึนไป โดยนํา
เฉพาะสวนท่ีเกิน 4 % มาคํานวณปรับเพ่ิมหรือลดคางาน แลวแตกรณี ( โดยไมคิด 4 %    
แรกให )  
 

5.ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา        
โดยเปนความผิดของผูรับจาง คา K ตามสูตรตางๆ ท่ีจะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K 
ของเดือนสุดทายตามอายุสัญญาหรือคา K ของเดือนท่ีสงมอบงานจริงแลวแตวา คา K ตัวใดจะมี
คานอยกวา 
 

6.การจายเงินแตละงวดจะจายคางานท่ีผูรับจางทําไดในแตละงวดตามสัญญาไปกอน สวนคา
งานเพ่ิมหรือคางานลดลงซ่ึงจะคํานวณไดตอเม่ือทราบดัชนีราคาวัสดุกอสราง ซ่ึงนํามา
คํานวณหาคา K ของเดือนท่ีสงมอบงานงวดนั้นๆ เปนท่ีแนนอนแลว เม่ือคํานวณเงินเพ่ิมได 
ผูวาจางจะขอทําความตําลงกับสํานักงบประมาณตอไป 

/ หมายเหตุ….. 

 
หมายเหตุ 
 สาธารณชน ผูสนใจ สามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือ ขอเสนอแนะ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้
เปนลายลักษณอักษร โดยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ ( EMS ) สงไปท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ราชบุรี 
เลขท่ี 195 ถนนราชบุรี - น้ําพุ ตําบลหวยไผ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท หมายเลข         
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ลําดับ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ที� (บาท) (บาท)

1.1 งานถากถาง 1,730.00      ตร.ม. 1.62                2,802.60           

2.1  งานขุดลอกด้วยรถขุด 338.00         ลบ.ม. 35.19              11,894.22         

3.1  งานคอนกรีตโครงสร้าง 9.50             ลบ.ม. 6,612.12         62,815.14         

3.2  งานคอนกรีตหยาบ 2.00             ลบ.ม. 2,658.22         5,316.44           

3.3  งานเหล็กเสริมคอนกรีต 1,030.00      กก. 32.72              33,701.60         

3.4  งานเสาเข็ม 150.00         ม. 306.00            45,900.00         

4.1  งานวัสดุกรอง 2.00             ลบ.ม. 1,735.49         3,470.98           

5.1  ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)

 - ขนาด  Dia.  3 นิ�ว 66.00           ม. 402.50            26,565.00         

 - ขนาด  Dia.  4 นิ�ว 24.00           ม. 586.69            14,080.56         

5.2  ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ  ชั�น 8.5

 - ขนาด  Dia.  3 นิ�ว 49.00           ม. 135.93            6,660.57           

 - ขนาด  Dia.  4 นิ�ว 865.00         ม. 220.15            190,429.75       

6.1  งานป้ายชื�อโครงการอนุรักษ์ ฟื�นฟูแหล่งนํ�า (ป้ายเหล็ก) 1.00             ชุด 11,934.00       11,934.00         

6.2  งานป้ายแนะนําโครงการ 1.00             ชุด 8,338.50         8,338.50           

6.3  งานรั�ว 1.00             ชุด 53,398.27       53,398.27         

6.4  วัสดุอุปกรณ์สําหรับงานฐานรากหอถังสูง  แบบมีเข็ม 1.00             ชุด 1,530.00         1,530.00           

6.5  โครงสร้างรับแผง 1.00             ชุด 35,832.60       35,832.60         

6.6  วัสดุอุปกรณ์สําหรับงานประสานท่อภายในระบบ 1.00             ชุด 171,307.72     171,307.72       

6.7  วัสดุอุปกรณ์สําหรับงานประสานท่อระบบส่งนํ�าดิบ 1.00             ระบบ 49,417.72       49,417.72         

7.1  ค่าจัดหาและติดตั�งแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ขนาด 300 วัตต์ 16.00           แผง 9,180.60         146,889.60       

7.2  ค่าจัดหาและติดตั�งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สําหรับระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2.00             ชุด 133,868.77     267,737.54       

7.3  ค่าจัดหาและติดตั�งเครื�องสูบนํ�าผิวดิน แบบ Multistage สูบได้ 100 ลบ.ม./วัน

ที�ความสูงไม่น้อยกว่า  30 เมตร 2.00             เครื�อง 56,667.20       113,334.40       

7.4  ค่าจัดหาและติดตั�งกรองเกษตร 120 ไมครอน 2.00             ชุด 9,731.65         19,463.30         

1. งานเตรียมพื�นที�

2. งานดิน

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

รายการ ปริมาณงาน หน่วย

6. งานเบ็ดเตล็ด

4.งานป้องกันการกัดเซาะ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที� 3  ตําบลกลัดหลวง  อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสโครงการ  พบ.19-3-001

3.งานโครงสร้าง

5.งานท่อและอุปกรณ์

7.งานไม่พิจารณาปรับราคา



ลําดับ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ที� (บาท) (บาท)

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

รายการ ปริมาณงาน หน่วย

โครงการก่อสร้างระบบกระจายนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที� 3  ตําบลกลัดหลวง  อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสโครงการ  พบ.19-3-001

7.5  หอถังสูงแชมเปญ  ขนาดความจุ  20 ลบ.ม.  สูง  20  เมตร  พร้อมอุปกรณ์  

 เพรซเซอร์สวิทซ์  ลูกลอย  บันได  และงานทาสี 1.00             ชุด 474,999.75     474,999.75       

7.6  ค่าทดสอบการรับนํ�าหนักของดิน 1.00             จุด 17,120.00       17,120.00         

7.7  ค่าจัดหาและติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง (หลอด LED)  ระบบ Solarcell 4.00             แห่ง 2,942.50         11,770.00         

1,786,710.26    

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 1,786,700.00    

หมายเหตุ   งานเบ็ดเตล็ดให้สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละของค่างานที�ก่อสร้างได้จริง

(หนึ�งล้านเจ็ดแสนแปดหมื�นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)



ลําดับ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ที� (บาท) (บาท)

1.1 งานถากถาง 1,730.00      ตร.ม.

2.1  งานขุดลอกด้วยรถขุด 338.00         ลบ.ม.

3.1  งานคอนกรีตโครงสร้าง 9.50             ลบ.ม.

3.2  งานคอนกรีตหยาบ 2.00             ลบ.ม.

3.3  งานเหล็กเสริมคอนกรีต 1,030.00      กก.

3.4  งานเสาเข็ม 150.00         ม.

4.1  งานวัสดุกรอง 2.00             ลบ.ม.

5.1  ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)

 - ขนาด  Dia.  3 นิ�ว 66.00           ม.

 - ขนาด  Dia.  4 นิ�ว 24.00           ม.

5.2  ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ  ชั�น 8.5

 - ขนาด  Dia.  3 นิ�ว 49.00           ม.

 - ขนาด  Dia.  4 นิ�ว 865.00         ม.

6.1  งานป้ายชื�อโครงการอนุรักษ์ ฟื�นฟูแหล่งนํ�า (ป้ายเหล็ก) 1.00             ชุด

6.2  งานป้ายแนะนําโครงการ 1.00             ชุด

6.3  งานรั�ว 1.00             ชุด

6.4  วัสดุอุปกรณ์สําหรับงานฐานรากหอถังสูง  แบบมีเข็ม 1.00             ชุด

6.5  โครงสร้างรับแผง 1.00             ชุด

6.6  วัสดุอุปกรณ์สําหรับงานประสานท่อภายในระบบ 1.00             ชุด

6.7  วัสดุอุปกรณ์สําหรับงานประสานท่อระบบส่งนํ�าดิบ 1.00             ระบบ

7.1  ค่าจัดหาและติดตั�งแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ขนาด 300 วัตต์ 16.00           แผง

7.2  ค่าจัดหาและติดตั�งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สําหรับระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2.00             ชุด

7.3  ค่าจัดหาและติดตั�งเครื�องสูบนํ�าผิวดิน แบบ Multistage สูบได้ 100 ลบ.ม./วัน

ที�ความสูงไม่น้อยกว่า  30 เมตร 2.00             เครื�อง

7.4  ค่าจัดหาและติดตั�งกรองเกษตร 120 ไมครอน 2.00             ชุด

1. งานเตรียมพื�นที�

2. งานดิน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

รายการ ปริมาณงาน หน่วย

6. งานเบ็ดเตล็ด

4.งานป้องกันการกัดเซาะ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที� 3  ตําบลกลัดหลวง  อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสโครงการ  พบ.19-3-001

3.งานโครงสร้าง

5.งานท่อและอุปกรณ์

7.งานไม่พิจารณาปรับราคา



ลําดับ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ที� (บาท) (บาท)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

รายการ ปริมาณงาน หน่วย

โครงการก่อสร้างระบบกระจายนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที� 3  ตําบลกลัดหลวง  อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสโครงการ  พบ.19-3-001

7.5  หอถังสูงแชมเปญ  ขนาดความจุ  20 ลบ.ม.  สูง  20  เมตร  พร้อมอุปกรณ์  

 เพรซเซอร์สวิทซ์  ลูกลอย  บันได  และงานทาสี 1.00             ชุด

7.6  ค่าทดสอบการรับนํ�าหนักของดิน 1.00             จุด

7.7  ค่าจัดหาและติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง (หลอด LED)  ระบบ Solarcell 4.00             แห่ง

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น

(ลงชื�อ)........................................................ผู้เสนอราคา

            (..........................................................)

(..................................................................................)



 

 

ใบเสนอราคา            
            

เรียน   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 

 1. ขา้พเจา้……………………………………..…….....................  สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี…....................... 

หมู่ท่ี.........ถนน.............................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต.................................................

จงัหวดั................................โทรศพัท…์....................................โดย........................................................................... 

ตาํแหน่ง……............................................. ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ  ในเอกสารสอบราคาจา้ง

เลขท่ี…………………..ลงวนัท่ี....................................และเอกสารเพิ่มเติมเลขท่ี…………………..โดยตลอดและ

ยอมรับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขนั้นแลว้  รวมทั้งรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดและไม่

เป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ 

                2. ขา้พเจา้ขอเสนอท่ีจะทาํงาน................................................................................................................. 

..................................................................................................................... ............................................................ 

ตามขอ้กาํหนด  เง่ือนไข  แบบรูปรายการละเอียดแห่งการสอบราคา  ตามราคาดงัท่ีระบุไวใ้นบญัชีรายการก่อสร้าง  

หรือใบแจง้ปริมาณงานและราคาแนบทา้ยใบเสนอราคาน้ี เป็นเงินทั้งส้ิน...........................................................บาท      

( ........................................................................................)  ซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่า เพิ่มเป็นเงิน...........................บาท 

ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ   และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

                3. คาํเสนอน้ีจะยนือยูเ่ป็นระยะเวลา................วนั  นบัแต่วนัเปิดซองสอบราคา  และ  กรมทรัพยากรนํ้ า  

อาจรับคาํเสนอน้ี   ณ  เวลาใดก็ได ้  ก่อนท่ีจะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว   หรือระยะเวลา  ท่ียืดไปตามเหตุผล

อนัสมควรท่ีกรมทรัพยากรนํ้าร้องขอ 

                 4. กาํหนดเวลาส่งมอบ  ขา้พเจา้รับรองท่ีจะเร่ิมทาํงานตามสัญญาทนัที   หรือทนัทีท่ีไดรั้บแจง้จากกรม

ทรัพยากรนํ้ า  ว่าให้เร่ิมทาํงานตามสัญญา   และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้อง  

ภายใน……..วนั   นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา 

                5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหช้นะการสอบราคา   ขา้พเจา้รับรองท่ีจะ 

                    5.1 ทาํสัญญาตามแบบสัญญาจา้ง แนบทา้ยเอกสารสอบราคากบักรมทรัพยากรนํ้ า  ภายใน….…....วนั   

นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปทาํสัญญา 

       5.2 มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาท่ีระบุไวใ้นเอกสารสอบราคา  ให้แก่กรมทรัพยากรนํ้ า    

ก่อนหรือในขณะท่ีไดล้งนามในสัญญา  เป็นจาํนวนร้อยละ  5  ของราคาตามสัญญาท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบเสนอราคาน้ี   

เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น 

                หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบตัิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไวข้า้งตน้น้ี   ขา้พเจา้ยอมให้กรมทรัพยากรนํ้ าริบ

หลกัประกนัซอง   หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนั  รวมทั้งยนิดีชดใชค้่าเสียหายใดๆ  ท่ีอาจมี 

 

                                                                                                                                    6.   ขา้พเจา้... 
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    6.  ขา้พเจา้ยอมรับว่ากรมทรัพยากรนํ้ า   ไม่มีความผูกพนัท่ีจะรับคาํเสนอน้ี   หรือใบเสนอราคาใด ๆ

รวมทั้งไม่ตอ้งรับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดข้ึนในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 

    7. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  ที่ไดย้ื ่นพร้อมใบเสนอราคาน้ีโดย

ละเอียดแลว้   และเขา้ใจดีวา่กรมทรัพยากรนํ้า   ไม่ตอ้งรับผดิชอบใด ๆ ในความผดิพลาดหรือตกหล่น 

     8. ใบเสนอราคาน้ีไดย้ื่นเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม   และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดย

ไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง   หรือหลายบุคคล   หรือกบัห้างหุ้นส่วน   บริษทัใดๆ ท่ีไดย้ื่นเสนอ

ราคาในคราวเดียวกนั 

 

     เสนอมา    ณ     วนัท่ี ................ เดือน ............................. พ.ศ. ..................... 

 

 

 

            ลงช่ือ........................................................ผูเ้สนอราคา 

                    (........................................................) 

            ตาํแหน่ง......................................……….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   บัญชีแสดงรายการเอกสารเสนอราคาสอบราคา 

 

 

ช่ือโครงการท่ีสอบราคา............................................................................................................................................. 

ของบริษทัฯ / หา้ง ฯ...................................................................................................................................................                                          
ลาํดบัท่ี รายการเอกสาร จาํนวนแผน่ หมายเหตุ 

1. 
 
 
 

2. 

เอกสารในซอง 
1.1 ใบเสนอราคา 

1.2  บญัชีรายการก่อสร้าง/รายละเอียด 
เอกสารนอกซอง 

2.1  หลกัประกนัซอง 

2.2  หนงัสือมอบอาํนาจตามกฎหมาย(ถา้มี) 
2.3  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูมี้อาํนาจลงนาม 
2.4  สาํเนาแสดงการจดทะเบียนบริษทัฯ/หา้งฯ หนงัสือบริคณห์สนธิ 

2.5  สาํเนาแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
2.6  สาํเนาแสดงการจดทะเบียนพาณิชย ์

2.7  สาํเนาหนงัสือรับรองผลงาน 
2.8  สาํเนาหนงัสือรับรองของวศิวกรและช่างผูค้วบคุมงาน 
2.9  สาํเนาบตัรแสดงคุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้ง  ของกรมทรัพยากรนํ้า        

2.10  อ่ืนๆ (ถา้มี) 

        1. แผนปฏิบติัการก่อสร้าง 
        2............................................................................................. 
        3.............................................................................................        
 
 

 
....................  
...................  

 
................... 
.................. 
................... 
................... 
.................... 
.................... 
.................... 
................... 

 

.................... 
 

.................... 
..................... 
...................... 

 

 
 
 
 
                                                                        ( ลงช่ือ ) ..................................................................ผูเ้สนอราคา 

                                                                                     (...........................................................)  

                                                                    ตาํแหน่ง.................................................................... 

                                                                                                   
 



 
 

บัญชีเอกสารส่วนที ่ 1 
 
ช่ือโครงการท่ีสอบราคา...................................................................................................................................... 

ของบริษทัฯ/หา้งฯ.............................................................................................................................................. 
 
ลาํดบัท่ี 

 
รายการ 

 
จาํนวน 

 
หน่วย 

 
หมายเหตุ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคล 
1.1 หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

        - สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

1.2   บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 

        - สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

        - หนงัสือบริคณห์สนธิ 

        - บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ในกรณีผูเ้สนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 

2.1  บุคคลธรรมดา 

          -  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

2.2   คณะบุคคล 

          -  สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน 

          -  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของหุน้ส่วนทุกคน 

 

3.1  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนั  ในฐานะผู ้

ร่วมคา้     (ใหป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือขอ-รายละเอียด

ในการยื่นเอกสาร เพ่ิมเติม) 

        3.2  ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นนิติบุคคล  (ใหป้ระสานงาน

กบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือขอ-รายละเอียดในการยื่นเอกสาร เพ่ิมเติม) 

         3.3 ............................................................................ 

         3.4............................................................................ 

 
 
................. 
 
.................. 
.................. 
................... 
 
 
................... 
 
................... 
................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผน่ 
 

แผน่ 
แผน่ 
แผน่ 

 
 

แผน่ 
 

แผน่ 
แผน่ 

 
 

 
 
 
. 

 

 ขา้พเจา้ฯ ขอรับรองวา่เอกสารท่ีเสนอมาน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

                 (ลงช่ือ)...............................................................ผูเ้สนอราคา 
                 (..........................................................)    

                                                      ตาํแหน่ง.................................................................. 
                                                                                                       .        



 
 

บัญชีเอกสารส่วนที ่ 2 
 
ช่ือโครงการท่ีสอบราคา.................................................................................................................................... 
ของ  บริษทัฯ/ หา้งฯ..................................................................................................................................... .. 

ลาํดบัท่ี 
 

รายการ 
 

จาํนวน 
 

หน่วย 
 

หมายเหตุ 
 

1. 
 
 

2. 
3. 
 
 
 

4. 
5. 

6. 
7. 

 
 
 
 

หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ี 

ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

หลกัประกนัซอง 

สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมสาํเนาสัญญา 

บญัชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจง้ปริมาณงาน)  ซ่ึงจะตอ้ง 

แสดงรายการวสัดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง

กาํไรดว้ย 

สาํเนาหนงัสือรับรองวศิวกรและช่างผูค้วบคุมงาน 

สาํเนาบตัรแสดงคุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้ง  ของกรมทรัพยากรนํ้า        

อ่ืน ๆ (ถา้มี) 

7.1  ................................................................................... 

7.2 .................................................................................... 

7.3 ..................................................................................... 

       

 
 
............... 
............... 
................ 
 
................ 
 

............... 

................... 

. 

.................. 

................... 

................. 
 
 

 
 

แผน่ 
แผน่ 
แผน่ 

 
แผน่ 

 

แผน่ 
แผน่ 

 
แผน่ 
แผน่ 
แผน่ 

 

 

  
 ขา้พเจา้ฯ ขอรับรองวา่เอกสารท่ีเสนอมาน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ)..........................................................ผูเ้สนอราคา 
                 (.........................................................)  

                                           ตาํแหน่ง............................................................ 
                                                                                                            
 
 

 



 

    
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง 

 
 

ขา้พเจา้...........................................................วฒิุ...................................ได้รับใบอนุญาตให้เป็น

ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    พรบ.  วิชาชีพวิศวกร    พ.ศ. 2542  ................................................ 

สาขา............................................................หมายเลขทะเบียน.....................................ดงัสําเนาบตัรหรือใบอนุญาต

ใหป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  ท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี   ขอรับรองวา่จะเป็นผูค้วบคุมงาน...................................  

...................................................................................................................................................................................

ใหก้บั  ...............................................................ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปจนการก่อสร้างเสร็จถูกตอ้งตามแบบแปลน   

และรายการสัญญาเม่ือทางราชการไดต้กลงทาํสัญญาว่าจา้งให้...........................................................................  

เป็นผูรั้บจา้งงานก่อสร้างน้ีแลว้ 

 

 

 

 

          (ลงช่ือ).................................................................... 

  ( .........................................................  ) 

   วศิวกรผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

 

 

       (ลงช่ือ)........................................................................ 

     ( ............................................................... ) 

   ผูเ้สนอราคา 

     บริษทั/หา้งหุ้นส่วนจาํกดั............................................................. 

 

 

 

หมายเหตุ -  ตอ้งแนบสาํเนารูปถ่ายบตัร  หรือใบอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม  พรบ.   

     วิศวกร   พ.ศ. 2542   มาพร้อมหนงัสือรับรองน้ีดว้ย 

  -  ถา้ใบอนุญาตดงักล่าวหมดอายใุนระหวา่งท่ีการก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ   จะตอ้งนาํสาํเนารูปถ่าย 

     บตัรติดใบอนุญาต   ใหต่้ออายแุลว้ไปมอบใหส้าํนกังานทรัพยากรนํ้าภาค  7   ผูว้า่จา้งงานก่อสร้าง 

     รายน้ีดว้ย 



 

 

 

หนังสือรับรองช่างประจําโครงการ 
 

  ขา้พเจา้............................................................วฒิุ............. ..........................................................  

 ดงัสาํเนาคุณวุฒิและผลงานควบคุมงานก่อสร้าง  ท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี  ขอรับรองวา่จะเป็นช่างประจาํโครงการ  

ก่อสร้าง...........................................................................................................................................................................

ใหก้บั   บริษทั/หา้ง...................................................................................................................ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป

จนการก่อสร้างเสร็จ  ถูกตอ้งตามแบบแปลน และรายการสัญญา  เม่ือทางราชการไดต้กลงทาํสัญญาวา่จา้งให ้  

บริษทั/หา้ง...........................................................................เป็นผูรั้บจา้งงานก่อสร้างน้ีแลว้ 

 

 

                              (ลงช่ือ)......................................................... 

 ( ................................................ ) 

   ช่างประจาํโครงการ 

   

 

       (ลงช่ือ)........................................................... 

                                                                                                ( ..................................................... )  

       ผูเ้สนอราคา 

                                       

 

 

 

 

หมายเหตุ -  ตอ้งแนบสาํเนาคุณวฒิุและประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบรับรองผลงานควบคุมการก่อสร้าง 

 

 ขา้พเจา้........................................................ผูจ้ดัการ  บริษทั/หา้งฯ.......................................................... 

ขอรับรองวา่  ........................................................  วฒิุการศึกษา..................................................ไดมี้ประสบการณ์  

การควบคุมงานก่อสร้าง  โครงการต่างๆ  ดงัน้ี 

 1.  โครงการ...............................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

ตามสัญญาเลขท่ี........................ลงวนัท่ี............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนัท่ี.....................................

ถึงวนัท่ี.......................................รวม........................วนั 

 2.  โครงการ...............................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

ตามสัญญาเลขท่ี........................ลงวนัท่ี............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนัท่ี.....................................

ถึงวนัท่ี.......................................รวม........................วนั  

              3.  โครงการ...............................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

ตามสัญญาเลขท่ี........................ลงวนัท่ี............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนัท่ี.....................................

ถึงวนัท่ี.......................................รวม........................วนั  

 4.  โครงการ...............................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

ตามสัญญาเลขท่ี........................ลงวนัท่ี............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนัท่ี.....................................

ถึงวนัท่ี.......................................รวม........................วนั  

 5.  โครงการ...............................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

ตามสัญญาเลขท่ี........................ลงวนัท่ี............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนัท่ี.....................................

ถึงวนัท่ี.......................................รวม........................วนั  

 

 

                                             (ลงช่ือ)................................................................. 

        (..............................................................) 

                          กรรมการผูจ้ดัการ/หุ้นส่วนผูจ้ดัการ   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หมายเหตุ

(ลงชื�อ)................................................................................... วิศวกรประจําโครงการ  หมายเลขทะเบียน..................................................................................

วันที�  ............................  เดือน.................................................. พ.ศ.................................................

วันที�  ......................  เดือน.................................................. พ.ศ.................................................

     (................................................................)

ลงชื�อ)....................................................................ผู้เสนอราค

     (................................................................)

แผนปฎิบัติงานก่อสร้าง

งานจ้างเหมาโครงการ..........................................................................................................................................................................................................................................................

ที� รายการ ปริมาณ หน่วย
เดือน/ปีงบประมาณ
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