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ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะจางเหมากอสราง
ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน
โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสระน้ําคลองบึง บานวังไทรติ่ง หมูที่ 8
ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ ปข.20-3-004
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ปรับปรุงครั้งที่ 3 )
-------------------------------1. ความเปนมา
กรมทรัพยากรน้ํา กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2545 ไดดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและ
พื้นที่ชุมน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ และการระบายน้ําแลวทั้งหมด 15,821 แหง (ประเภทหนอง บึง
และทางน้ํา) รวมความจุเก็บกัก 1,566 ลาน ลบ.ม. ซึ่งเก็บกักในพื้นที่ลุมต่ําประชาชนไมสามารถนําน้ํามาใช
ประโยชนทั้งในดานภาคเกษตรครัวเรือนและอุปโภคบริโภคไดโดยสะดวก
กรมทรัพยากรน้ํา จึงไดจัดทําโครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย เพื่อนําน้ํา
จากแหลงน้ําประเภทหนอง บึง และทางน้ํา ที่ไดดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแลว หรือแหลงน้ําธรรมชาติ
อื่นๆ ที่มีศักยภาพ สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชผักครัวเรือน (พืชเศรษฐกิจ) และใชในการดํารงชีวิต ในชวง
ฤดูแลง
2. วัตถุประสงค
กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 7 มีความประสงค จะดําเนินการกอสราง
ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 1 แหง โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสระน้ําคลองบึง บานวังไทรติ่ง
หมูที่ 8 ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ ปข.20-3-004
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3.3 ผู เสนอราคาต องไม เปนผู มีผลประโยชนร วมกันกั บผูเสนอราคารายอื่น ณ วั นสอบราคาจ าง
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการจางครั้งนี้
3.4 ผู เสนอราคาต องไม เปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อ ไวในบัญชี
รายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ
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3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.7 คูสั ญญาตองรั บและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน แตละครั้ง ซึ่งมีมูล คา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.8 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับที่สอบราคาจาง เชนระบบ
ประปา ในวงเงินไมนอยกวา 797,200.- บาท ( คิดเปนรอยละ 40 ของวงเงินงบประมาณ ) ที่เปนผลงาน
สัญญาเดียว และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริ ห ารราชการส ว นท องถิ่ น หน ว ยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญ ญัติให มีฐ านะเปน ราชการบริห ารสว นทองถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมทรัพยากรน้ําเชื่อถือ
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบั ติ ครบถ ว นตามเงื่ อนไขที่ กํา หนดไวในเอกสารสอบราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม
“กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูรวมคามาใชแสดง
เปนผลงานของกิจการคาที่เขาเสนอราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคล
ที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา เวนแตในกรณีที่
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นซองเสนอ
ราคา กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นซองเสนอ
ราคาได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
4. การเสนอราคา
4.1 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมทั้งคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว โดยจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตเปดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.2 วัสดุอุปกรณที่เสนอตองเปนของใหมที่ยังไมเคยใชงานมากอน และหากเปนผลิตภัณฑที่มีการ
กําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ผู รับจางจะตองใชวัสดุอุปกรณที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.) เปนสําคัญเทานั้น
4.3 ผูเสนอราคาตองแนบบัญชีรายการปริมาณงานงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตอง
แสดงรายการวัสดุอุปกรณ เปนรายการที่ประสงคยื่นเสนอโดยจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการปริมาณ
งานใหครบถวน
4.4 ผู เ สนอราคาต อ งแนบสํ า เนาใบอนุญ าตเป น ผูป ระกอบวิ ช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ ม สาขา
วิศวกรรมโยธาและสําเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกรที่ไมขาดสมาชิกภาพของวิศวกร ที่เปนผูควบคุมงานกอสราง
ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และใบรับรองการควบคุมงานของ
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วิศ วกรแนบมาพร อ มเอกสารเสนอราคาเป น ผู ค วบคุ ม งานในการก อ สร า งระบบกระจายน้ํ า ด ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย พรอมลงนามรับรองการควบคุมการดําเนินงาน
4.5 ผูเสนอราคาตองจัดหาหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) จากโรงงานที่มีอาชีพผลิตหอถังสูง (รูปทรง
แชมเปญ) ที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO
9001 : 2008 สําเนาใบประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) และหนังสือรับรองการผลิตของหอถังสูงดังกลาว
โดยผูมีอํานาจของโรงงานผูผลิตลงนามรับรองและประทับตราใหคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
ตรวจสอบกอนติดตั้งในสถานที่กอสราง
4.6 ผูเ สนอราคาต องแนบแบบแสดงรายละเอีย ดโครงสรางการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย
รายละเอียดการคํานวณโครงสรางการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย และตรวจสอบความปลอดภัยความแข็งแรง
ของโครงสรางการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย รายละเอียดการคํานวณขนาดของแผง ขนาดของเครื่องสูบน้ําที่
ออกแบบใชกับพลังงานเซลลแสงอาทิตย (Solar cell) โดยวิศวกรเปนผูรับรองแบบแสดงรายละเอียดและการ
คํานวณพรอมรับรองสําเนาถูกตองใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูรับรอง
4.7 ผู เ สนอราคาต องแสดงผลการคํานวณหาขนาดของมอเตอร, อินเวอรทเตอร, แผงเซลล
แสงอาทิ ตย ให ส อดคล องกั บ ปริ มาณน้ํ า ที่ผ ลิตไดในแตล ะวัน ผูเสนอราคาตองสงขอเสนอทางเทคนิคของ
อุปกรณจํานวน 2 รายการ ไดแก แผงเซลลแสงอาทิตย และชุดเครื่องสูบน้ําไฟฟาชนิดผิวดินพรอมอุปกรณ
ควบคุมการทํางานและแสดงแบบ Wiring diagram ระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตย และแบบแสดงแนว
ทางการติดตั้งสายไฟฟาจากชุดแผงเซลลแสงอาทิตยถึงชุดเครื่องสูบน้ําพรอมทั้งระบุชนิดและขนาดสายไฟฟา
4.8 ผูเสนอราคาแนบแคตตาล็อกแผงเซลลแสงอาทิตยโดยตองลงนามรับรองสําเนาทุกหนา
แสดงรายละเอีย ดของแผงเซลล แสงอาทิตย เครื่องสูบ น้ําและอุปกรณควบคุมการทํางานของเครื่องสูบ น้ํา
โดยครบถวนพรอมรูปแบบของระบบการทํางานมาพรอมวันยื่นในวันสอบราคา หากยื่นไมครบตามดังกลาว
จะไมไดรับการพิจารณาสอบราคาครั้งนี้
4.9 ผูเสนอราคาตองประกันการชํารุดเสียหาย ของวัสดุ และอุปกรณจากการใชงานตามปกติ
เปนเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่รับมอบงาน และเปนภาระของผูขายจะตองดูแลวัสดุอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพ
ใชงานไดดี ยกเวนวัสดุสิ้นเปลือง ที่จะตองเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใชงาน หากในระยะเวลาดังกลาวเกิด
การชํารุดเสียหายหรือขัดของ ผูขายตองทําการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนลาย
ลักษณอักษรโดยไมคิดคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และแจงผลการแกไขเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงานทรัพยากร
น้ําภาค ในพื้นที่รับผิดชอบทราบภายใน 7 วัน นับจากวันแกไขแลวเสร็จ หากไมดําเนินการซอมแซมความชํารุด
บกพรองดังกลาว กรมทรัพยากรน้ํา จะสั่งการใหสํานักงานทรั พยากรน้ํา ภาคในพื้น ที่รับผิดชอบดําเนิน การ
ซอมแซม แกไข โดยเบิกคาใชจายในการดําเนินการจากเงินค้ําประกันสัญญา และจะตองถูกตัดสิทธิ์ในการเขา
เสนอราคาในงานจางครั้งตอไปของกรมทรัพยากรน้ํา
4.10 ผูเสนอราคารายใดที่ยื่นเอกสารเสนอราคาไมตรงกับเงื่อนไขเสนอราคาและขอกําหนด
แมเพียงขอใดขอหนึ่ง กรมทรัพยากรน้ําจะไมรับการพิจารณาในการประกวดราคาครั้งนี้
4.11 กรมทรัพยากรน้ําสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดจางตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู และอาจ
ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ก็ได ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ โดยจะลงนามในสัญญากอ
หนี้ผูกพันไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการแลวเทานั้น
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4.12 คูมือการใชงาน
ผูขายตองจัดเตรียมคูมือการใชงาน ประกอบดวย แผนภาพแสดงการทํางานของระบบ
ขั้นตอนการทํางานของระบบ คุณลักษณะ หนาที่ การทํางาน อายุการใชงานและวิธีการบํารุงรักษาเปน
ภาษาไทย จํานวน 5 ชุด โดยใหสงในวันสงมอบงาน
4.13 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอแผนการดําเนินงานซึ่งจะตองกอสรางระบบกระจายน้ําดวย
พลังงานแสงอาทิตยใหแลวเสร็จ พรอมจะสงมอบภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อแสดงถึงขีดความสามารถของ
ผูเสนอราคา และยืนยันการดําเนินการใหแลวเสร็จถูกตองครบถวนทุกแหง สําหรับแผนการดําเนินการจะมีผล
ตอการติดตามควบคุมงาน และมีผลผูกพันกับสัญญาจางดวย
กรณีที่ผูเสนอราคาไดทําสัญญาจางเปนผูรับจางกับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ในการ
ดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยแลว แตไมสามารถดําเนินการไดตามแผนการ
ดําเนินงานที่ผูรับจางยื่นเสนอตอกรมทรัพยากรน้ํา ในการยื่นเสนอราคาครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ําจะขอสงวนสิทธิ์
ยกเลิกสัญญาจาง และจะไมชําระคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ในสวนที่รับจางไดดําเนินการไปแลว รวมถึงตองถูกตัด
สิทธิ์ในการเขาเสนอราคาในงานจางของกรมทรัพยากรน้ําในครั้งตอไป
4.14 การทดสอบระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย
การทดสอบระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดหาพรอม
ติดตั้งอุปกรณทั้งระบบใหแลวเสร็จ และทําการทดสอบระบบฯ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ําที่สามารถ
สูบน้ําไดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน (ตั้งแตเวลา 07.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น.) โดยทําการทดสอบ
จํานวน 3 วัน และผูรับจางจะตองทํารายการอุปกรณเครื่องมือทดสอบที่ทดสอบอยางละเอียดและหากผล
การทดสอบผานตามขอกําหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจรับงานโดยใหผูควบคุมงานจัดทํารายงาน
ผลการทดสอบแนบในรายงานการตรวจรับงาน ทั้งนี้คาใชจายในการทดสอบทั้งหมดเปนของผูรับจาง
5. หลักเกณฑการพิจารณาราคา
กรมทรัพยากรน้ําจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
6.1 รายละเอียดทั่วไป
การติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุไมนอยกวา 20 ลูกบาศกเมตร ความสูง
20 เมตร บนรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงตามแบบที่กําหนด และติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ตาม
สถานที่ที่กรมทรัพยากรน้ํากําหนด
กรมทรัพยากรน้ําโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 จะดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตยสระน้ําคลองบึง บานวังไทรติ่ง หมูที่ 8 ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัส
โครงการ ปข.20-3-004 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 งานประสานท อภายในระบบจากแหล งน้ํ าผิ วดิ นไปยั งหอถั งสู ง (รู ปทรงแชมเปญ)
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 รายการที่ 1 คุณลักษณะเฉพาะงานจัดจางพรอมติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)
ขนาดความจุน้ําไมนอยกวา 20 ลูกบาศกเมตร ความสูง 20 เมตร จํานวน 1 หอถัง ตามแบบมาตรฐาน
สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา
6.2.1.1 สถานที่กอสราง
สถานที่กรมทรัพยากรน้ําโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 จะดําเนินการจัดจาง
พรอมติดตั้งระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน โครงการกอสราง
ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสระน้ําคลองบึง บานวังไทรติ่ง หมูที่ 8 ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ ปข.20-3-004 สําหรับบริเวณที่จะติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) จะอยู
บริเวณใกลแหลงน้ําผิวดินหรือตามที่ผูควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ํากําหนด
6.2.1.2 คุณลักษณะเฉพาะของหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)
1. ลักษณะของหอถัง : เปนหอถังเหล็กสําเร็จรูปแบบทรงแชมเปญตามแบบรูป
รายละเอียด มีขนาดความจุน้ําไมนอยกวา 20 ลูกบาศกเมตร มีความสูงของหอถังไมนอยกวา 20 เมตร มี
ระบบเพิ่มระดับอากาศ (Oxidation) ตรงทางคนลอดตอนบน (ตามแบบ)
2. วัสดุสรางหอถัง : เปนแผนเหล็กกลารีดรอนผลิตตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ 528-2540
- ความหนาของแผนเหล็ก ตั้งแต 4.5 – 9.0 มิลลิเมตร (ตามแบบ)
3. สวนประกอบอื่นๆ
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……..
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3.4 ทางน้ําลน
- ภายนอก ติดขอตอตรงเหล็กขนาด ø 80 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สําหรับตอกับ

- 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 ทางน้ําทิ้ง
- มีขอตอตรงเหล็กและประตูน้ําทองเหลือง ขนาด ø 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว)
จํานวน 1 ชุด ระดับกึ่งกลางทางน้ําทิ้งสูงจากระดับบนเหล็กฐาน 50 มิลลิเมตร
3.6 สวิ ทช ควบคุม ระดับ น้ํ า (Pressure Control) และเครื่ องวั ด แรงดั น
(Pressure Gauge)
- สวิทชควบคุมระดับน้ํา แบบมีสเกลแสดงยานการวัด (Range) สามารถ
ปรับใหตอ (Cut In) และใหตัด (Cut Out) หนาปดแสดงหนวยวัด 2 หนวย สามารถปรับตั้งเพื่อตัดการทํางาน
ที่ความดันน้ําระหวาง 2 – 15 psi มีสวิทชสะพานไฟฟา โดยปรับตั้งระดับน้ําใหเครื่องสูบน้ําทํางานที่ระดับน้ํา
ลดลงไมต่ํากวา 6 เมตร นับจากแผนเหล็กฐานหอถัง และใหเครื่องสูบน้ําหยุดการทํางาน ที่ระดับไมเกินกวา
ระดับความสูงของทอน้ําลนเปนไปอยางอัตโนมัติ และเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองจากมาตรฐาน ANSI,
NEMA, JIS, UL หรือ SA
- เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ขนาดหนาปดไมนอยกวา 2 นิ้ว (50
มิลลิเมตร) สามารถอานคาความดันน้ําในหอถังพักน้ําที่ระดับความสูง 5 – 20 เมตร ไดอยางชัดเจน เปนชนิดที่
มีน้ํามันกลีเซอรีนเพื่อปองกันการสั่นสะเทือนของเข็ม
- สวิ ทชควบคุมระดับน้ํา (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน
(Pressure Gauge) ติดตั้งไวในกลองเหล็กขนาดไมนอยกวา 28x40x20 เซนติเมตร
3.7 บันไดภายใน
- บันไดภายในยาวตั้งแตทางคนลอดตอนบนลงไปในหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)
ลึกไมนอยกวา 19 เมตร
- แม บั นไดใชเหล็กแบน ขนาด 50x12 มิล ลิเมตร ระยะหางระหวาง
แมบันได ประมาณ 0.45 เมตร ระยะระหวางขั้นบันไดประมาณ 0.30 – 0.40 เมตร
- ขั้นบันไดทําดวยทอเหล็กขอออย 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 ทาดวยสีรองพื้นอีพ็อกซี่สําหรับเคลือบทอเหล็กกลาสงน้ํา ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.
1048-2539 และทาทับดวยฟลิ้นโคท ผสมเสร็จหรือเทียบเทา 3 ชั้น
2. ภายนอก ผิ ว โลหะใหขั ดรอยตอ เชื่อ ม ใหเ รีย บปราศจากสนิม ทํา ความสะอาด
ผิวหนาไมใหมีไขหรือน้ํามันจับแลวทาสีรองพื้นกันสนิมประเภท Anti-corrosive primer Pigmented with
Red Lead จํานวน 2 ครั้ง ทาทับหนาดวยสีประเภท Alkyd Based Semi-Gloss Enamel จํานวน 2 ครั้ง
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3. สี หอถั งสู ง (รู ป ทรงแชมเปญ) ทาสีน้ําฟาตลอดตัว ถังเหล็ก ตัวถังเหล็กตอนบน
ภายนอกใหประดิษฐตัวอักษร คําวา “กรมทรัพยากรน้ํา” ทาดวยสีสะทอนแสงสีขาว ขนาดและรูปแบบตาม
ขอกําหนดของกรมทรัพยากรน้ําสวนที่เปนคอลัมนของหอถังตรงปลายสวนขยายทั้งบนและลางใหทาสีเขียวรอบ
คอลัมน แถบกวางประมาณ 40 เซนติเมตร
รายละเอียดอื่นใดที่ไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามแบบของกรมทรัพยากรน้ํา
หมายเหตุ
1) การทาสีใหทาสําเร็จในโรงงาน หามมิใหทาในสนาม และตองตกแตงสี อยาง
เรียบรอยบริเวณรอยเชื่อมหรือรอยขูดขีด อันอาจเกิดขึ้นระหวางการขนสง และการติดตั้งหอถังสูงตองประกอบ
ใหสมบูรณแบบในโรงงาน หามมิใหไปประกอบหรือตอเติมในสนาม ยกเวนกรณีไมสามารถขนยายเขาไปยัง
สถานที่กอสรางได เพราะถนนแคบหรือคดโคงมากจนรถบรรทุกไมสามารถเขาไปได
2) ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงาน เพื่อใหตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของหอถังสูง
(รูปทรงแชมเปญ) ใหเปนไปตามขอกําหนดงานของกรมทรัพยากรน้ํา กอนทําการติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)
ทุกแหง
6.2.1.4 การกอสรางฐานรากหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)
การติ ดตั้งหอถังสูงตองตั้งอยูบ นฐานที่แข็ งแรง ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี คือ การ
ติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่หินแข็งอยูตื้นหรือผิวดินทรายเนื้อแนน กับบริเวณพื้นที่ที่หินแข็งอยูลึกหรือพื้นดินออน ทํา
การทดสอบโดยวิธีการตอกหยั่ง
1. พื้ น ที่ ที่ หิ น แข็ ง อยู ตื้ น หรื อ ผิ ว พื้ น ดิ น ทรายเนื้ อ แน น ที่ ส ามารถทดสอบได โ ดย
วิธีการใชเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ตอกหยั่งประสิทธิภาพการรับน้ําหนักของชั้นดินฐานรากดวยคอน
ปอนด ระยะจมของเหล็กที่ตอก ลึกไมเกิน 1.00 เมตร ใหใชฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.00x4.00
เมตร ชนิดไมตอกเสาเข็ม (รายละเอียดของฐานรากใหเปนไปตามแบบของกรมทรัพยากรน้ํา) โดยที่ฐานราก
ทั้งหมด ฝงอยูใตดินประมาณ 1.00 เมตร และการกอสรางฐานรากคอนกรีตจะตองกอสราง ณ จุดที่จะติดตั้ง
หอถังเทานั้น
2. พื้นที่ที่หินแข็งอยูลึกหรือผิวพื้นดินออน ซึ่งสามารถทดสอบไดโดยวิธีการใชเหล็ก
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ตอกหยั่งประสิทธิภาพการรับน้ําหนักของชั้นดินฐานรากดวยคอนปอนด ระยะ
จมของเหล็กที่ตอก 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) โดยที่ฐานรากทั้งหมดฝงอยูใตดินประมาณ 1.00 เมตร และการกอสรางฐานรากคอนกรีตจะตอง
กอสราง ณ จุดที่จะติดตั้งหอถังเทานั้น
3. การทดสอบความสามารถรับน้ําหนักของดินรองรับฐานรากโดยวิธีการทดสอบ
แบบตอกหยั่ง ใหทําตอหนาชางควบคุมงาน และใหแนบผลการทดสอบพรอมภาพถาย โดยผูรับจางเปนผูรับ
ภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
/ 6.2.1.5 สวนประกอบอื่นๆ……….
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แชมเปญ)

6.2.1.5 สวนประกอบอื่นๆ
- ติดตั้งหัวลอฟา 3 แฉก (Air terminals) บริเวณดานบนสุดของหอถังสูง (รูปทรง

- ดานลางฝงแทงหลักดิน (Grounding Electrode) แบบหลักดินแทงเดียวจะตองมี
คาความตานทานระบบตอลงดินตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 ระบบตอลงดิน
จะตองมีคาความต านทานไมเกิ น 5 โอหม ผูรับ จางตองจัดหาเครื่องมือวัดคาความตานทาน 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
- บริ เ วณตอนบนของหอถังสู ง (รู ป ทรงแชมเปญ) ภายนอก ใหเขี ย นชื่ อและตรา
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 มีสมรรถนะในการวัดที่เที่ยงตรง ทําจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ทนตอการกัดกรอน ชุดเครื่องบันทึก
สามารถถอดเปลี่ยนไดงาย ชุดเครื่องบันทึกผนึกดวยระบบสุญญากาศ ติดตั้งตามแบบ
จบรายการที่ 1
6.2.2 รายการที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะของงานประสานทอภายในระบบจากแหลงน้ําผิวดินไปยัง
หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา
1. ชนิดทอ
1.1 ใชทอเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขที่ 277 – 2532 ประเภท 2 สีน้ําเงิน ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) มีความยาว 6.00 เมตร ตอทอน
1.2 ใชทอเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขที่ 277 – 2532 ประเภท 2 สีน้ําเงิน ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) มีความยาว 6.00 เมตร ตอทอน
1.3 ใชทอพีวีซี มอก.เลขที่ 17 – 2532 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร (3
นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 13.5 สีฟา มีความยาว 4.00 เมตร ตอทอน
1.4. ใชทอพีวีซี มอก.เลขที่ 17 – 2532 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4
นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 8.5 สีฟา (ทอสงน้ําดานทายหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)) โดยวางตามแนวแผนผังของโครงการ
มีความยาว 4.00 เมตร ตอทอน
2. การวางทอ
2.1 ทอดูดที่ตอจากแหลงน้ําผิวดินประกอบดวยหัวกะโหลกดูดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง
4 นิ้ว ติดตั้งจมจากผิวน้ําโดยอยูสูงจากระดับกนแหลงน้ําไมนอยกวา 1 เมตร เชื่อมตอทอเหล็ก
/ อาบสังกะสี……..
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อาบสังกะสี มอก.เลขที่ 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.เลขที่ 277 – 2532 ประเภท 2
สีน้ําเงิน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) และใหทําการทดลองความดันน้ําที่ 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
จบรายการที่ 2
6.2.3 รายการที่ 3 คุณลักษณะเฉพาะของงานติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย
ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา
6.2.3.1 คุณลักษณะทางเทคนิคของแผงเซลลแสงอาทิตย
1. เปนแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Crystalline silicon มีพิกัดกําลังไฟฟา Output
ไมนอยกวา 300 Wp (ตอแผง) ที่ STC. พลังงานแสงแดด (Irradiance Condition) 1,000 w/m2 อุณหภูมิ
โดยรอบ 25 oC และที่คา Air mass 1.5
2. เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 1843 – 2553 มอก. 2580
เลม 2 – 2555 โดยยื่นเอกสารการไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑดังกลาว ลงนามโดยผูมีอํานาจของโรงงาน
ผูผลิต และประทับตรารับรองตอคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานตรวจสอบกอนติดตั้งในสถานที่
กอสราง และแนบมาพรอมการสงมอบงาน
3. แผงเซลล แสงอาทิตยตองเปน ชนิด Crystalline Silicon ที่ผ ลิตตามมาตรฐาน
UL/JIS/IEC หรือเทียบเทา โดยระบุขอมูลใน Catalog ชัดเจน หรือมีหนังสือรับรองจากผูผลิต หรือไดรับ
มาตรฐานดังกลาว
4. แผงเซลลแสงอาทิตยที่นําเสนอและที่ใชติดตั้งทุกชุด ตองเปนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมาย
การคา รุน และขนาดเหมือนกันทุกแผงในการตอขนานและ/หรืออนุกรมกันกรณีใชมากกวา 1 แผง และมี
คากําลังไฟฟาสูงสุดเทากัน
5. แผงเซลล แสงอาทิตย ภายในจะตองมีการผนึกดว ยสารกัน ความชื้น หรือวัส ดุอื่น ที่
เทียบเทาหรือดีกวา ดานหนาแผงเซลลฯ ปดทับดวยกระจกนิรภัยแบบใส Tempered Glass หรือวัสดุอื่นที่มี
คุณสมบัติดีกวาและทนตอแสง UV
6. แผงเซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพในการทํางาน (Module efficiency) ตองไมนอย
กวา 15 % ณ Standard Test Condition
7. ดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย ติดตั้งกลองรวมสายไฟ (Junction Box) หรือขอตอ
ขั้วสาย ( Terminal Box) ที่มั่นคงแข็งแรง 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)
เพื่อชวยใหการไหลของกระแสไฟเปนไปตามปกติ กรณีเกิดเงาบังทับเซลลใดเซลลหนึ่ง (HOT SPOT) กรอบแผง
เซลลแสงอาทิตยตองทําจากวัสดุที่ทําจากโลหะปลอดสนิม มีความสูงของขอบเฟรมไมนอยกวา 35 มิลลิเมตร
และแผงเซลลแสงอาทิตยทุกแผงตองแสดงชื่อ “DWR” โดยสลักตัวอักษรชื่อไวบนกรอบดานบนซาย และ
ดานลางขวาของแผงเซลลแสงอาทิตย
10. แผงเซลล แสงอาทิตยที่เสนอราคาจะตองไดรับรองคุณภาพแผงเซลลแสงอาทิตย
ไม น อยกว า 10 ป (Product Warranty) และรั บ ประกัน การผลิ ตไฟฟา ไม นอ ยกว า 80% (Linear
Performance Warranty) ในชวงเวลา 25 ป
6.2.3.2 คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องสูบน้ําแบบผิวดิน
เครื่ อ งสู บ น้ํ า และมอเตอร ต อ งผลิ ต จากโรงงานที่ ไ ด รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 และไดรับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ
เทียบเทาสามารถสูบน้ําไดปริมาณไมนอยกวา 100 ลูกบาศกเมตรตอวัน ที่ความสูงไมนอยกวา 30 เมตร เปน
สินคาที่ผลิตในประเทศกลุมยุโรป อเมริกา เอเชีย หรือออสเตรเลีย ผูเสนอราคาจะตองแนบเอกสารหลักฐาน
แสดงการเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากผูผลิต พรอมเอกสารตางๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

มาตรฐาน ISO 9001

1. เปนปมน้ําชนิดสูบน้ําผิวดิน ( Surface pump) ชนิด Vertical Multistage
2. เครื่องสูบน้ําและมอเตอรตองผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม
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 ความถี่ 50 Hz
11. ความเร็วรอบการทํางานไมเกิน 3,000 rpm
12. มีระดับปองกัน IP55
13. ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําที่จุดทํางานไมนอยกวา 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
ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และไดรับเครื่องหมาย CE หรือ
/ UL หรือมาตรฐาน………
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UL หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเทา เปนสินคาที่ผลิตในประเทศกลุมยุโรป อเมริกา
เอเชีย หรือออสเตรเลีย ผูเสนอราคาจะตองแนบเอกสารหลักฐานแสดงการเปนผูผลิตหรือ ผูแทนจําหนาย
ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากผูผลิต พรอมเอกสารตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มีระบบฟงกชั่นแบบ MPPT (Maximum power point tacking) สามารถทํางานได
อัตโนมัติ เมื่อมีพลังงานจาก Solar cell
2. สามารถรับพลังงานจากไฟฟากระแสสลับ แบบ 3 เฟส 308-415 โวลต ได
3. มีระดับการปองกันฝุนและน้ํา ระดับไมต่ํากวา IP 54
4. มีฟงกชั่นการควบคุม (Voltage limits) ไมใหแรงดันขาเขาเกิน หรือต่ํากวาที่กําหนด
(Over voltage/Under voltage) เพื่อปองกันความเสียหาย สูงเกินคาที่กําหนด
5. มีฟงกชันกรณีน้ําไมไหลเขาปม (Dry run)
6.2.3.4 ตูควบคุมระบบสูบน้ํา
เปนตูโลหะ ขนาดไมนอยกวา 57x69x25 เซนติเมตร ทําจากแผนโลหะ ความหนาไมน
อยกวา 1.0 มิลลิเมตร ทาสีกันสนิมและพนสีพื้นเปนสีเทาหรือสีโทนสีออน ดานหลังตูเปนโครงเหล็กเจาะรู
สําหรับใชยึดติดตั้งกับผนัง ดานหนาตูเปนฝาเปด–ปดดานเดียว มีตัวลอคฝาปดเปนแบบกดปุม พื้นฝาตัดเปน ช
องที่มี
สัดสวนเหมาะสม โดยติดกรอบยางหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเทา หรือดีกวา และสามารถ
กันน้ําได พรอมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (ดูดเขา/ดูดออก) ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 2 ตัว โดยภายในตู
ประกอบดวยอุปกรณ ดังตอไปนี้

หรือ UL หรือ มอก.

1. เบรกเกอรชนิด กระแสตรง (DC)
1.1 สามารถรับแรงดันไฟฟากระแสตรงจากแผงเซลลแสงอาทิตยได
1.2 เบรกเกอรตัดตอสามารถรับกระแสตรงได 16A
1.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE
2. Main Circuit Breaker สําหรับควบคุมปมน้ํา
2.1 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE

หรือ UL หรือ มอก.

ออกสูงสุดของปมสูบน้ํา

2.2 จํานวนขั้วตอสาย 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
2.5มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TEC898 หรือ IEC 947-2

3. อุปกรณปองกันคลื่นไฟฟากระโชก (Surge protector) ฝง DC
3.1 เปนชนิดที่ใชกับระบบไฟฟากระแสตรง.
3.2 สามารถปองกันคลื่นไฟฟากระโชกแบบ Transient และแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนํา
ในสายตัวนําเนื่องจากฟาผา ที่กระแสไฟฟาสูงสุดไมนอยกวา 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 เปนผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติ หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือมาตรฐานอื่น
ที่เทียบเทา
4. เบรกเกอรชนิด กระแสสลับ (AC)

หรือ UL หรือ มอก.

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

1. สายไฟที่ ใ ช สํ า หรับ เชื่ อมต อ ระบบจากแผงเซลล แ สงอาทิต ย เชื่ อ มตอ กั บ เครื่ อ ง
ควบคุมเปนชนิด PV แบบ 1x4 มม.2
2. สายไฟที่ใชสําหรับตูควบคุมไปถึงตัวปมน้ําใหใชสายไฟ VCT 4x6 มม.2 โดยเดิน
สายในทอ PVC หรือ ทอโลหะมีความเรียบรอยและสวยงาม
3. สายไฟที่ใชมีคุณภาพดี ทนตอสภาพอากาศไดเปนอยางดี
6.2.3.6 โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย
1. โครงสรางรองรับชุดแผงเซลลฯ เปนเหล็กรูปพรรณ ขนาด 50x50x3.2 มม. และ
ขนาด 50x25x3.2 มม. (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา)
2. วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ยึ ด แผงเซลล ฯ กั บ โครงสร า ง จะต อ งมี จํ า นวนและขนาดที่
เหมาะสม เปนวัสดุที่ทําจากสแตนเลส หรือโลหะปลอดสนิม
3. โครงสรางรองรับชุดแผงเซลลฯกําหนดใหชุดแผงเซลลแสงอาทิตยวางทํามุมกับ
แนวระนาบ เปนมุมเอียงประมาณ 15 – 20 องศา สอดรับกับแสงแดด
4. การจัดทํารายละเอียดโครงสรางเชิงวิศวกรรม กําหนดใหชุดโครงสรางรองรับแผง
เซลลแสงอาทิตยมีความแข็งแรง สามารถทนตอแรงลมที่มีความเร็วไมต่ํากวา 15 เมตรตอวินาที
6.2.3.7 กรองเกษตร
1. กรองเกษตรขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว ไสกรองเปนแบบชนิด
แผนดิสก หรือสแตนเลส
2. สามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา ๖ บาร และมีอัตราการกรองไมนอยกวา 20 ลบ.ม./ชั่วโมง
3. ไสกรองอยูในตัว Housing ที่แข็งแรงและอยูบนแกนที่สามารถยึดได ทําใหงายตอ
การทําความสะอาดไสกรอง
4. ขนาดความละเอียดการกรอง ไมนอยกวา 120 ไมครอน
6.2.3.8 รั้วพรอมประตูเหล็กตะแกรง
ใหมีโครงสรางและขนาดเปนไปตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ํากําหนด
จบรายการที่ 3
/ 6.2.4 รายการที่ 4……….
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6.2.4 รายการที่ 4 คุณลักษณะเฉพาะของงานประสานทอระบบสงน้ําจากหอถังสูง (รูปทรง
แชมเปญ) ไปยังแปลงเกษตร ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา
1. ชนิดทอ
1.1 ใชทอพีวีซีแข็งแบบปลายเรียบชนิดตอดวยขอตอตรงพีวีซี มอก.เลขที่ 17 – 2532
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 8.5 สีฟา มีความยาว 4.00 เมตร ตอทอน
2. การวางทอ
2.1 ผูรับจางตองขุดดิน วางทอ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา พรอมทั้งกลบฝงทอและ
เกลี่ยปรับแตงใหเรียบรอย
2.2 ขนาดและความยาวทอจายน้ําสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะของพื้นที่จริง
ทั้งนี้ผูรับจาง จะตองทําการเขียน SHOP DRAWING แนวทอจายน้ําทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง
พิจารณาเห็นชอบกอนที่ดําเนินการกอสราง
2.3 ถาหากผูรับจางดําเนินการกอสราง แนวทอจายน้ําตามขนาดและความยาวตาม
รูปแบบทั้งหมดแลวยังมีแนวทอที่ขาดหายไปตามขนาดและความยาวในรูปแบบ ใหผูขายจัดหาทอตามขนาด
และความยาวที่ขาดหายไปมอบใหคณะกรรมการตรวจการจาง กอนสงงานงวดสุดทาย และสงมอบใหกลุมผูใช
น้ําเพื่อไวใชประโยชนตอไป
จบรายการที่ 4
6.2.5 รายการที่ 5 งานปายโครงการ จํานวน 1 แหง และปายแนะนําโครงการ จํานวน 2
แหง ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/3 ของกรมทรัพยากรน้ํา
จบรายการที่ 5
6.3 การดําเนินงาน
6.3.1 ผูรับจางจะตองจัดหาพรอมติดตั้งระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไม
นอยกวา 100 ลบ.ม.ตอวัน และจะตองเปนผูจัดหาวัสดุกอสราง ครุภัณฑพรอมอุปกรณเครื่องใช ตลอดจน
แรงงานมาดําเนินการใหแลวเสร็จ สําหรับคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ เชน คาน้ําและคาไฟฟา
และอื่นๆ ใหผูรับจางทําขอตกลงกับผูมีอํานาจตัดสินใจของสถานที่ที่จะทําการนั้นๆ ในการออกคาใชจายที่
เกิดขึ้นตามแตจะตกลงกัน
6.3.3 การเดินทอสงน้ําจากแหลงน้ําไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ผูรับจางตองวางทอ
ตามแนวที่กําหนดไวในแผนผังของพื้นที่โครงการตามที่ผูควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ํากําหนด
ทอเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขที่ 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.เลขที่ 17 – 2532 ความยาวรวมไมนอยกวา 44 เมตร
เชื่อมตอโดยใชขอตอตรงทอพีวีซีขนาดและชนิดเดียวกันกับทอ และประสานทอโดยใชน้ํายาเชื่อมตอทอพีวีซี
6.3.3 ก อ นที่ จ ะทํ า การติ ด ตั้ ง หอถั ง สู ง (รู ป ทรงแชมเปญ) ผู รั บ จ า งต อ งดํ า เนิ น การตาม
ขอกําหนด ขอ 4.4 ใหผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางของกรมทรัพยากรน้ําตรวจสอบ หรือ
ทดสอบคุณสมบัติและรับรองความถูกตองของอุปกรณดังกลาวเปนลายลักษณอักษรและใหแนบมาพรอมการสง
มอบงานดวย
6.3.4 กําหนดใหผูรับจางกอสรางฐานรากของสิ่งกอสรางเปนแบบตอกเสาเข็ม หรือไมตอก
เสาเข็มตามผลการทดสอบดิน โดยผูรับจางตองเสนอราคาสิ่งกอสรางเปนแบบตอกเสาเข็ม และใหดําเนินการ
ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดินบริเวณที่จะกอสรางหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) โดยวิธี
ใชเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ตอกหยั่งประสิทธิภาพการรับน้ําหนักของชั้นดินในพื้นที่กอสรางฐานราก
ระยะจมของเหล็กที่ตอกโดยรวมกรณีที่มากกวา 1.00 เมตร ใหเลือกฐานรากหอถังสูงแบบชนิดเสาเข็ม และ
เลือกฐานรากหอถังสูงแบบชนิดฐานแผในกรณีที่ระยะจมของเหล็กที่ตอกโดยรวมมีระยะไมเกิน 1.00 เมตร
จํานวนไมนอยกวา 1 จุด ณ ตําแหนงที่จะกอสรางหอถังสูง ซึ่งรายละเอียดเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ตองได
มาตรฐานทางวิศวกรรม และไดรับการตรวจสอบเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอน จึงจะเริ่มทํา
การทดสอบได โดยในการวิ นิ จ ฉั ย และรั บ รองผลตองมี วิศวกรที่ ไดรั บ ใบอนุญ าตใหเป น ผูป ระกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทสามัญ วิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 เปนผูรับรองผลการทดสอบดินและสรุปผลการรับน้ําหนักไดโดยปลอดภัยของดิน ณ ระดับ ความ
ลึกของฐานรากสิ่งกอสราง (หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)) รวมทั้งกําหนดวาดินชนิดนี้สมควรใชฐานราก ชนิดใด
ตองตอกเสาเข็มหรือไม เสาเข็มที่จะใชมีขนาดและความยาวเทาไร จากนั้นสงผลการวินิจฉัยและรับรองผลใหผู
วาจางพิจารณาใหความเห็นชอบกอนลงมือกอสราง โดยผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด หากผลการทดสอบปรากฏวา
ก. ดินสามารถรับน้ําหนักบรรทุกประลัยได ไมนอยกวา ที่ระบุไวในแบบแปลน ผูรับจาง
ไมตองตอกเสาเข็ม และตองคืนเงินคาเสาเข็ม/ คาตอกเสาเข็มใหแกผูวาจางตามประมาณราคาของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 7 ที่รับผิดชอบซึ่งเปนผูออกแบบ
ข. ดินรับน้ําหนักบรรทุกประลัยได นอยกว า ที่ระบุไวในแบบแปลน ผูรับจาง ตองตอก
เสาเข็ม ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1) กรณีวิศวกรผูรับรองผลไดกําหนดความยาวเสาเข็ม นอยกวาหรือเทากับ ที่ระบุไวใน
แบบแปลน ผูรับจางจะตองจัดหาเสาเข็มความยาวเทากับที่วิศวกรกําหนด 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 ในสวนที่ไมถึง 6 เมตร ใหแกผูวาจางตามประมาณราคากรมทรัพยากรน้ํา
2) กรณีวิศวกรผูรับรองผลกําหนดความยาวเสาเข็ม มากกวา ที่ระบุไวในแบบแปลน
/ ผูรับจาง …………

15
ผูรับจาง ตองระบุรายละเอียดเสาเข็ม ไดแก ขนาดพื้นที่หนาตัด เสนรอบรูป และความยาวเสาเข็มที่จะใชตาม
รายการคํานวณของวิศวกร สงกรมทรัพยากรน้ําหรือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ที่รับผิดชอบซึ่งเปนผูออกแบบ
พิจารณา โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอนลงมือกอสราง โดยผูรับจางตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในสวนที่เพิ่มที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด ทั้งนี้ผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายเพิ่มเติมไมได
6.3.5 พื้นที่โครงการที่จะกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา
100 ลบ.ม./วัน โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสระน้ําคลองบึง บานวังไทรติ่ง
หมูที่ 8 ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ ปข.20-3-004 จํานวน 1 แหง
กรมทรัพยากรน้ําขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะดําเนินการ จากสถานที่เดิมที่กําหนดไวไดตาม
ความเหมาะสม
6.3.6 งานที่สงมอบไดแตละแหง จะตองติดตั้งสมบูรณทุกรายการ และตองตอเปนระบบ
พรอมทั้งสามารถสูบน้ําขึ้นเก็บในหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ไดเต็มหอถัง
6.3.7 ผูรับ จางจะตองจัดทําคูมือการใชงานและการแกไขปญ หาเบื้องตน ประกอบดว ย
แผนภาพแสดงการทํางานของระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน
คุณลักษณะ หนาที่ การทํางาน อายุการใชงาน ของแตละสวน ขั้นตอนการทํางานทั้งระบบและวิธีการดูแล
บํารุงรักษา จํานวน 5 เลมตอแหง นอกจากนี้ตองมีการฝกอบรมใหผูดูแลระบบไดมีความรูความเขาใจในการใช
งานและการบํารุงรักษาเปนอยางดี
6.3.8 ในกรณีที่ไมสามารถกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา
100 ลบ.ม./วัน ไดตามสถานที่กําหนดได ตองแจงใหผูควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ําทราบทันที
6.3.9 ที่ ฐ านเสาโลหะของโครงสร า งรั บ รองชุ ด แผงเซลล อ าทิ ต ย ต อ งต อ หลั ก ดิ น
(Grounding system) โดยใชสายไฟชนิดทองแดงหุมฉนวน ขนาดไมนอยกวา 10 ตร.มม. ตอจาก Ground
rod ชนิดแทงโลหะเคลือบทองแดงหรือแทงโลหะหุมทองแดง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5/8 นิ้ว ความยาวไม
นอยกวา 1.8 เมตร ไปยังฐานเสา การยึดสายไฟกับ Ground rod และฐานเสาตองมั่นคง แข็งแรง
6.3.10 ผูรับจางตองติดตั้งกลองโลหะชนิดใชงานภายนอกอาคาร สําหรับติดตั้งอุปกรณ
ควบคุมการทํางานชุดเครื่องสูบน้ํา และอุปกรณควบคุมการตัดตอวงจรไฟฟา โดยตําแหนงติดตั้งกลองดังกลาว
ตองมั่นคง แข็งแรง งายตอการดูแล และบํารุงรักษา
6.3.11 สายไฟฟาที่ใชติดตั้งระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยตองเปนผลิตภัณฑที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.11-2531 หรือ มอก.เลขที่ 11-2553 หรือตามมาตรฐานเกี่ยวของ เชน IEC
60502 -1, UL 4703 เปนตน
6.3.12 ทอรอยสายไฟฟาใหเปนชนิดพีอีความหนาแนนสูง (High Density Polyhylene
Pie, HDPE) ชั้นคุณภาพ PN 8 หรือดีกวาเปนผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐาน มอก.เลขที่ 982 โดยขนาดทอ
และจํานวนสายไฟฟาที่รอยทอเปนไปตามหลักวิชาการ
6.3.13 การเดินสายไฟฟาระหวางแผงเซลลแสงอาทิตยแตละแผง ใหใชสายไฟฟาที่ติดตั้งมา
พรอมกับ Terminal box ของแผงเซลลแสงอาทิตย ตอวงจรใหถูกตอง แข็งแรง หรือใชสายไฟฟาที่รอยทอ
เปนไปตามหลักวิชาการหรือสายชนิด 0.6/1.0 KV CV หรือดีกวา ขนาดสายไมนอยกวา 2.5 ตร.มม. หรือ
ขนาดสายตามคูมือของผูผลิตแผงเซลลฯ (ถามี) และการตอสายไฟฟาใหใช PV connector หรือแบบชื่อที่
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. และตองแสดงสัญลักษณขั้ว
ของแผงเซลลฯ กอนตอเขากับขั้วตอสายของชุดฟวสไฟฟากระแสตรง โดยอางอิงรูปแบบ การติดตั้งใหเปนไป
ตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 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. เสาไฟสูงจากพื้นดินประมาณ 3 เมตร
6.3.16 ผูรับจางจะตองทดสอบการทํางานของระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยให
เปนไปตามเงื่อนไข โดยผูขายเปนผูเสนอรายละเอียดวิธีการทดสอบระบบฯ ใหผูซื้อพิจารณาความเห็นชอบ
ทั้งนี้หากปริมาณน้ําที่สูบไดไมเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว ผูขายจะตองแกไขใหระบบฯ สามารถสูบน้ําไดตาม
ขอกําหนด โดยไมสามารถเรียกรองคาใชจายเพิ่มเติมใดๆ และไมสามารถอางระยะเวลาที่เสียไปจากการแกไข
ระบบฯ ใหเปนไปตามขอกําหนดมาขอขยายอายุสัญญาได
6.3.17 อุปกรณของระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ทุกรายการที่มีโครงสรางเปน
โลหะและอุปกรณที่ระบุใหมีการตอสายดิน จะตองตอวงจรสายดินใหครบถวน โดยใหดําเนินการตามหลัก
วิชาการและอางอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 (ฉบับแกไขปรับปรุง
พ.ศ.2511) ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
7. สถานที่สงมอบงาน
- สถานที่สงมอบงาน : โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสระน้ําคลองบึง
บานวังไทรติ่ง หมูที่ 8 ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ ปข.20-3-004
8. ระยะเวลาสงมอบงาน
การสงมอบงานใหสงมอบงานภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา สงมอบตาม
จํานวนที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ไดรับการจัดสรร
9. วงเงินงบประมาณ
งบประมาณรวม 1,993,000.-บาท ( หนึ่งลานเกาแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน )
ราคากลางรวม 1,874,700.-บาท ( หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน )
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูรับจางจะตองรับประกันการชํารุดเสียหาย ของวัสดุ และอุปกรณจากการใชงานตามปกติเปน
เวลา 2 ปใชงานไดดี ยกเวนวัสดุสิ้นเปลือง ที่จะตองเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใชงาน หากในระยะเวลา
ดังกลาวเกิด นับตั้งแตวันที่รับมอบงาน และเปนภาระของผูรับจางจะตองดูแลวัสดุอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพ
/ การชํารุดเสียหาย……
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การชํารุดเสียหายหรือขัดของ ผูรับจางตองทําการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปน
ลายลั กษณ อักษรโดยไม คิดค าเสี ยหายใดๆ ทั้งสิ้น และแจงผลการแกไขเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 7 ในพื้นที่รับผิดชอบทราบภายใน 7 วัน นับจากวันแกไขแลวเสร็จ หากไมดําเนินการ
ซอมแซมความชํารุดบกพรองดังกลาว กรมทรัพยากรน้ําจะสั่งการใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ในพื้นที่
รับผิดชอบดําเนินการซอมแซม แกไข โดยเบิกคาใชจายในการดําเนินการจากเงินค้ําประกันสัญญา และจะตอง
ถูกตัดสิทธิ์ในการเขาเสนอราคาในงานจางครั้งตอไปของกรมทรัพยากรน้ํา
11. คาจางและการจายเงิน
กรมทรัพยากรน้ําจะจายเงิน ใหกับผูรับจางเมื่อสงงานครบตามจํานวนที่ราชการกําหนด และ
คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ฉะนั้น หากผูรับจางสงมอบงานไมครบตามจํานวนที่
กําหนดไวทางราชการจะไมจายเงินให
การจายเงินลวงหนา ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคา
จัดทําตามสัญญา แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวีย นใหสว นราชการตางๆ ทราบแลว โดยผูรับจางตองทําหนังสือการขอรับเงินลวงหนาหลังจาก
ลงนามในสัญญาแลว
12. คาปรับ
ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด และกรมทรัพยากรน้ํายังไมไดบอกเลิก
สัญญาผูรับจางจะตองถูกปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคางานจางทั้งหมด แตไมต่ํากวาวันละ
100 บาท นับแตวันลวงเลยกําหนดวันเวลาแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จบริบูรณ
การจางเหมากอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย
เงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ
1. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม
ซึ่งเบิ กจ ายคา งานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงิน อุดหนุนและ
รายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะคาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่ได
กําหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่ง
จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันยื่นเสนอ
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส สําหรับกรณีที่จัดจางโดยวิธีอื่นใหใชวันเปดซองราคาแทน
3. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบ เชน
ในประกาศประกวดราคาฯ และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้นๆ จะใชสัญญา
แบบปรับราคาได พรอมทั้งกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใหปรับ
เพิ่มหรือลดคางานไวใหชัดเจน
/ 4. การขอเงินเพิ่ม..........
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4. การขอเงิ น เพิ่ มค า ก อสร า งตามสั ญ ญาแบบปรั บ ราคาไดนี้ เป น หนา ที่ของผูรับ จ างที่จ ะตอ ง
เรียกรองภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพน
กําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางไมมีสิทธิ์ที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป
และในกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืน
จากผูรับจางโดยเร็ว หรือหักคางานของงวดตอไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญา แลวแตกรณี
5. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผูรับจางตามเงื่อนไข
ของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงานงบประมาณ
และใหถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่สิ้นสุด
ข. สูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานจางกอสราง ใหคํานวณตามสูตรดังนี้
P = (Po) x (K)
กําหนดให
P = ราคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวด ที่จะตองจายใหผูรับจาง
Po = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประกวดราคาได หรือราคาคางานเปนงวด
ซึ่งระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี
K

=

EXCALATION FACTOR ที่หักดวย 4 % เมื่อตองเพิ่มคางานหรือบวกเพิ่ม
4 % เมื่อตองเรียกคางานคืน

สูตรสําหรับคํานวณคา K ในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาคากอสรางดังนี้
สูตรที่ 1

K = 0.25+0.15It/Io+0.10Ct/Co+0.40Mt/Mo+0.10St/So

สูตรที่ 2.1 K = 0.30+0.10It/Io+0.40Et/Eo+0.20Ft/Fo
สูตรที่ 2.2 K = 0.40+0.20It/Io+0.20Mt/Mo+0.20Ft/Fo
สูตรที่ 2.3 K = 0.45+0.15 It/Io+0.10Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo
สูตรที่ 3.1 K = 0.30+0.40At/Ao+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo
สูตรที่ 3.2 K = 0.30+0.10Mt/Mo+0.30At/Ao+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo
สูตรที่ 3.3 K = 0.30+0.10Mt/Mo+0.30At/Ao+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo
สูตรที่ 3.4 K = 0.30+0.10Mt/Mo+0.35Ct/Co+0.20Mt/Mo+0.15St/So
/ สูตรที่ 3.5 K………
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สูตรที่ 3.5 K = 0.35+0.20It/Io+0.15Ct/Co+0.15Mt/Mo+0.15St/So
สูตรที่ 3.6 K = 0.30+0.10It/Io+0.15Ct/Co+0.20Mt/Mo+0.25St/So
สูตรที่ 3.7 K = 0.25+0.10It/Io+0.05Ct/Co+0.20Mt/Mo+0.40St/So
สูตรที่ 4.1 K = 0.40+0.20It/Io+0.10Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.20St/So
สูตรที่ 4.2 K = 0.35+0.20It/Io+0.10Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.25St/So
สูตรที่ 4.3 K = 0.35+0.20It/Io+0.45Gt/Go
สูตรที่ 4.4 K = 0.25+0.150It/Io+0.60Gt/Go
สูตรที่ 4.5 K = 0.40+0.15It/Io+0.25Ct/Co+0.20Mt/Mo
สูตรที่ 4.6 K = 0.40+0.20It/Io+0.10Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo
สูตรที่ 4.7 K = Ct/Co
สูตรที่ 5.1.1 K = 0.50+0.25It/Io+0.25Mt/Mo
สูตรที่ 5.1.2 K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40Act/ACo
สูตรที่ 5.1.3 K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40PVct/PVCo
สูตรที่ 5.2.1 K = 0.40+0.10It/Io+0.15Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.15Ft/Fo
สูตรที่ 5.2.2 K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.10Et/Eo+0.30GIPt/GIPo
สูตรที่ 5.2.3 K = 0.50+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.3PEt/PEo
สูตรที่ 5.3

K = 0.40+0.10It/Io+0.15Et/Eo+0.35GIPt/GIPo

สูตรที่ 5.4

K = 0.30+0.10It/Io+0.20Ct/Co+0.05Mt/Mo+0.05St/So
+0.30PVCt/PVCo

สูตรที่ 5.5

K = 0.25+0.05It/Io+0.05Mt/Mo+065PVCt/PVco

สูตรที่ 5.6

K = 0.25+0.05It/Io+0.25It/Io+050GIPt/GIPo

/ ค.ดัชนีราคา…………
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ค.ดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย
K

=

ESCSLATION FACTOR

It

=

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่สงงานแตละงวด

Io

=

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

Ct

=

ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่สงงานแตละงวด

Co

=

ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

Mt

=

ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่สงงานแตละงวด

Mo

=

ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

So

=

ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

Gt

=

ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

At

=

ดัชนีราคาแอสฟสท ในเดือนที่สงงานแตละงวด

Ao

=

ดัชนีราคาแอสฟสท ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

Et

=

ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่สงงานแตละงวด

Eo

=

ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

Ft

=

ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่สงงานแตละงวด

Fo

=

ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

ACt

=

ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่สงงานแตละงวด

ACo

=

ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

PVCt =

ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่สงงานแตละงวด
/ PVCo……….
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PVCo =

ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

GIPt

ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่สงงานแตละงวด

=

GIPo =

ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

PET

=

ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLY ETHYLENE ในเดือนที่สงงานแตละงวด

PEo

=

ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLY ETHYLENE ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

Wt

=

ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่สงงานแตละงวด

Wo

=

ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่ทําการประกวดราคา

ง.วิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
1.การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ
กระทรวงพาณิชย โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ
2.การคํานวณคา K สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกัน
จะตองแยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและใหสอดคลอง
กับสูตรที่ไดกําหนดไว
3.การคํานวณคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนงทุกขั้นตอนโดยไมมีการปดเศษและ
กําหนดใหทําเลขสัมพัน ธ (เปรียบเทียบ) ใหเปน ผลสําเร็จกอนแลวจึงทําผลลัพธไปคูณกับ
ตัวเลขคงที่หนาเลขสัมพันธนั้น
4.ใหพิจารณาเงินเพิ่ มหรือลดราคาคางาน จากราคาที่ผูรับจ างทําสั ญญาตกลงกับผู วาจาง
เมื่อคา K ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา
K ในเดือนที่ทําการยื่นขอเสนอประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส มากกวา 4 % ขึ้นไป โดยนํา
เฉพาะสวนที่เกิน 4 % มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางาน แลวแตกรณี ( โดยไมคิด 4 %
แรกให )
5.ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
โดยเปนความผิดของผูรับจาง คา K ตามสูตรตางๆ ที่จะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K
ของเดือนสุดทายตามอายุสัญญาหรือคา K ของเดือนที่สงมอบงานจริงแลวแตวา คา K ตัวใดจะมี
คานอยกวา
6.การจายเงินแตละงวดจะจายคางานที่ผูรับจางทําไดในแตละงวดตามสัญญาไปกอน สวนคา
งานเพิ่ ม หรื อค า งานลดลงซึ่ ง จะคํ า นวณได ต อ เมื่ อ ทราบดั ช นี ร าคาวั ส ดุ ก อ สรา ง ซึ่ ง นํ า มา
คํานวณหาคา K ของเดือนที่สงมอบงานงวดนั้นๆ เปนที่แนนอนแลว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มได
ผูวาจางจะขอทําความตําลงกับสํานักงบประมาณตอไป
/ หมายเหตุ…..…..
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บัญชีรายละเอียดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระนํ�าคลองบึง บ้านวังไทรติ�ง หมู่ที� 8 ตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-3-004
ลําดับ
รายการ
ปริมาณงาน
หน่วย
ที�
1.งานเตรียมพื�นที�
1.1 งานถากถาง
200.00 ตร.ม
2.งานดิน
2.1 งานขุดดินด้วยแรงคน
239.00 ลบ.ม.
3.งานโครงสร้าง
3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง
9.50 ลบ.ม.
3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต
1,007.00
กก.
3.3 งานคอนกรีตหยาบ
1.50
ม.
3.4 งานเสาเข็ม
150.00
ม.
4.งานท่อและอุปกรณ์
4.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSB.BS-M)
ขนาด Dia. 4.00 นิ�ว
24.00
ม.
ขนาด Dia. 3.00 นิ�ว
23.00
ม.
4.2 ท่อพีวีซีปลายเรียบ ชั�น 13.5 ปากระฆัง ยาวท่อนละ 6.00 ม.
ขนาด Dia. 4.00 นิ�ว
700.00
ม.
ขนาด Dia. 3.00 นิ�ว
10.00
ม.
4.3 งานท่อ HDPE ชั�น PN 4,6 (PE100)
- ขนาด Dia. 110.00 มม. ชั�น PN6
157.00
ม.
5.งานเบ็ดเตล็ด
5.1 งานป้ายชื�อโครงการอนุรักษ์ ฟื�นฟูแหล่งนํ�า (ป้ายเหล็ก)
1.00
ชุด
5.2 งานป้ายแนะนําโครงการ
1.00
ชุด
5.3 งานวัสดุและอุปกรณ์สําหรับงานโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์
1.00
ชุด
5.4 งานวัสดุและอุปกรณ์สําหรับงานรั�ว
1.00
ชุด
5.5 งานวัสดุและอุปกรณ์สําหรับงานฐานรากหอถังสูง (แบบที�มีเสาเข็ม)
1.00
ชุด
5.6 การประสานท่อภายในระบบ
1.00
ชุด
5.7 การประสานท่อระบบส่งนํ�าดิบ
1.00
ชุด
5.8 แพตั�งเครื�องสูบนํ�า
1.00
ชุด
6.งานไม่พิจารณาปรับราคา
6.1 ค่าจัดหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์
16.00
แผง
6.2 ค่าจัดหาและติดตั�งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สําหรับระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
1.00
ชุด
6.3 ค่าจัดหาและติดตั�งเครื�องสูบนํ�าใต้ดิน แบบ Multistage สูบนํ�าได้ 100 ลบ.ม./วัน
2.00 เครื�อง
ที�ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร
6.4 ค่าจัดหาและติดตั�งขุดกรองเกษตร 120 ไมครอน
2.00
อัน
6.5 ค่าจัดหาและติดตั�งหอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
1.00
ชุด
6.6 ค่าจัดหาและติดตั�งไฟฟ้า (หลอด LED) ระบบ Solarcell
4.00
แห่ง

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

1.62

324.00

200.14

47,833.46

6,129.70
32.27
2,620.67
369.75

58,232.15
32,495.89
3,931.01
55,462.50

586.69
402.50

14,080.56
9,257.50

250.51
155.11

175,357.00
1,551.10

202.90

31,855.30

11,934.00
8,338.50
35,275.42
48,994.42
1,530.00
177,694.20
74,406.45
52,011.07

11,934.00
8,338.50
35,275.42
48,994.42
1,530.00
177,694.20
74,406.45
52,011.07

9,180.60
267,746.10
56,672.55

146,889.60
267,746.10
113,345.10

9,739.14
474,999.75
2,942.50

19,478.28
474,999.75
11,770.00
1,874,793.36
1,874,700.00

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น

(หนึ�งล้านแปดแสนเจ็ดหมื�นสี�พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ งานเบ็ดเตล็ดให้สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละของค่างานที�ก่อสร้างได้จริง

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
โครงการก่อสร้างระบบกระจายนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระนํ�าคลองบึง บ้านวังไทรติ�ง หมู่ที� 8 ตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-3-004
ลําดับ
รายการ
ปริมาณงาน
หน่วย
ที�
1.งานเตรียมพื�นที�
1.1 งานถากถาง
200.00 ตร.ม
2.งานดิน
2.1 งานขุดดินด้วยแรงคน
239.00 ลบ.ม.
3.งานโครงสร้าง
3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง
9.50 ลบ.ม.
3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต
1,007.00
กก.
3.3 งานคอนกรีตหยาบ
1.50
ม.
3.4 งานเสาเข็ม
150.00
ม.
4.งานท่อและอุปกรณ์
4.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSB.BS-M)
ขนาด Dia. 4.00 นิ�ว
24.00
ม.
23.00
ม.
ขนาด Dia. 3.00 นิ�ว
4.2 ท่อพีวีซีปลายเรียบ ชั�น 13.5 ปากระฆัง ยาวท่อนละ 6.00 ม.
ขนาด Dia. 4.00 นิ�ว
700.00
ม.
ขนาด Dia. 3.00 นิ�ว
10.00
ม.
4.3 งานท่อ HDPE ชั�น PN 4,6 (PE100)
- ขนาด Dia. 110.00 มม. ชั�น PN6
157.00
ม.
5.งานเบ็ดเตล็ด
5.1 งานป้ายชื�อโครงการอนุรักษ์ ฟื�นฟูแหล่งนํ�า (ป้ายเหล็ก)
1.00
ชุด
5.2 งานป้ายแนะนําโครงการ
1.00
ชุด
5.3 งานวัสดุและอุปกรณ์สําหรับงานโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์
1.00
ชุด
5.4 งานวัสดุและอุปกรณ์สําหรับงานรั�ว
1.00
ชุด
5.5 งานวัสดุและอุปกรณ์สําหรับงานฐานรากหอถังสูง (แบบที�มีเสาเข็ม)
1.00
ชุด
5.6 การประสานท่อภายในระบบ
1.00
ชุด
5.7 การประสานท่อระบบส่งนํ�าดิบ
1.00
ชุด
5.8 แพตั�งเครื�องสูบนํ�า
1.00
ชุด
6.งานไม่พิจารณาปรับราคา
6.1 ค่าจัดหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์
16.00
แผง
6.2 ค่าจัดหาและติดตั�งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สําหรับระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
1.00
ชุด
6.3 ค่าจัดหาและติดตั�งเครื�องสูบนํ�าใต้ดิน แบบ Multistage สูบนํ�าได้ 100 ลบ.ม./วัน
2.00 เครื�อง
ที�ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร
6.4 ค่าจัดหาและติดตั�งขุดกรองเกษตร 120 ไมครอน
2.00
อัน
6.5 ค่าจัดหาและติดตั�งหอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
1.00
ชุด
6.6 ค่าจัดหาและติดตั�งไฟฟ้า (หลอด LED) ระบบ Solarcell
4.00
แห่ง

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น
(......................................................................................)

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

จํานวนเงิน
(บาท)

ใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
1. ข้าพเจ้า……………………………………..……..................... สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่….......................
หมู่ที่.........ถนน.............................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.................................................
จังหวัด................................โทรศัพท์…....................................โดย...........................................................................
ตําแหน่ง……............................................. ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง
เลขที่…………………..ลงวันที่....................................และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่…………………..โดยตลอดและ
ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาํ หนดและไม่
เป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทํางาน.................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ตามข้อกําหนด เงื่อนไข แบบรู ปรายการละเอียดแห่งการสอบราคา ตามราคาดังที่ระบุไว้ในบัญชี รายการก่อสร้าง
หรื อใบแจ้งปริ มาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็ นเงินทั้งสิ้ น...........................................................บาท
( ........................................................................................) ซึ่ งได้รวมภาษีมูลค่า เพิ่มเป็ นเงิน...........................บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา................วัน นับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา และ กรมทรัพยากรนํ้า
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อระยะเวลา ที่ยืดไปตามเหตุผล
อันสมควรที่กรมทรัพยากรนํ้าร้องขอ
4. กําหนดเวลาส่ งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่ มทํางานตามสัญญาทันที หรื อทันทีที่ได้รับแจ้งจากกรม
ทรั พ ยากรนํ้า ว่า ให้เ ริ่ ม ทํา งานตามสั ญญา และจะส่ ง มอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถู ก ต้อ ง
ภายใน……..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารสอบราคากับกรมทรัพยากรนํ้า ภายใน….…....วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ไปทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิ บตั ิตามสัญญาที่ระบุไว้ในเอกสารสอบราคา ให้แก่กรมทรัพยากรนํ้า
ก่อนหรื อในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้
เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้า พเจ้า ไม่ป ฏิ บ ตั ิ ใ ห้ค รบถ้ว นตามที่ร ะบุไ ว้ข า้ งต้น นี้ ข้า พเจ้า ยอมให้ก รมทรัพ ยากรนํ้า ริ บ
หลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสี ยหายใดๆ ที่อาจมี
6. ข้าพเจ้า...

-26. ข้าพเจ้ายอมรั บว่ากรมทรั พยากรนํ้า ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรื อใบเสนอราคาใด ๆ
รวมทั้งไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าเสนอราคา
7. ข้า พเจ้า ได้ต รวจทานตัว เลขและตรวจสอบเอกสารต่า ง ๆ ที่ไ ด้ยื่น พร้ อ มใบเสนอราคานี้ โ ดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีวา่ กรมทรัพยากรนํ้า ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรื อตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริ สุทธิ์ ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรื อการสมรู ้ ร่วมคิดกันโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั ใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ ................ เดือน ............................. พ.ศ. .....................

ลงชื่อ........................................................ผูเ้ สนอราคา
(........................................................)
ตําแหน่ง......................................………..

บัญชี แสดงรายการเอกสารเสนอราคาสอบราคา

ชื่อโครงการที่สอบราคา.............................................................................................................................................
ของบริ ษทั ฯ / ห้าง ฯ...................................................................................................................................................
ลําดับที่
รายการเอกสาร
จํานวนแผ่น หมายเหตุ
1. เอกสารในซอง
....................
1.1 ใบเสนอราคา
...................
1.2 บัญชีรายการก่อสร้าง/รายละเอียด
2. เอกสารนอกซอง
...................
2.1 หลักประกันซอง
..................
2.2 หนังสื อมอบอํานาจตามกฎหมาย(ถ้ามี)
...................
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
...................
2.4 สําเนาแสดงการจดทะเบียนบริ ษทั ฯ/ห้างฯ หนังสื อบริ คณห์สนธิ
....................
2.5 สําเนาแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
....................
2.6 สําเนาแสดงการจดทะเบียนพาณิ ชย์
....................
2.7 สําเนาหนังสื อรับรองผลงาน
...................
2.8 สําเนาหนังสื อรับรองของวิศวกรและช่างผูค้ วบคุมงาน
2.9 สําเนาบัตรแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ของกรมทรัพยากรนํ้า ....................
2.10 อื่นๆ (ถ้ามี)
....................
1. แผนปฏิบตั ิการก่อสร้าง
.....................
2.............................................................................................
......................
3.............................................................................................

( ลงชื่อ ) ..................................................................ผูเ้ สนอราคา
(...........................................................)
ตําแหน่ง....................................................................

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
ชื่อโครงการที่สอบราคา......................................................................................................................................
ของบริ ษทั ฯ/ห้างฯ..............................................................................................................................................
ลําดับที่

รายการ

1.

ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิ ติบุคล
1.1 ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
- สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
1.2 บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด
- สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- หนังสื อบริ คณห์สนธิ
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ บัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่
ในกรณี ผเู ้ สนอราคาไม่เป็ นนิติบุคคล
2.1 บุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.2 คณะบุคคล
- สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหุน้ ส่ วนทุกคน

2.

3.

จํานวน

หน่วย

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

แผ่น

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

แผ่น
แผ่น
แผ่น

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

แผ่น

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

แผ่น
แผ่น

3.1 ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกัน ในฐานะผู ้
ร่ วมค้า (ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอ-รายละเอียด
ในการยื่นเอกสาร เพิ่มเติม)
3.2 ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นนิติบุคคล (ให้ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่เพื่อขอ-รายละเอียดในการยื่นเอกสาร เพิ่มเติม)
3.3 ............................................................................
3.4............................................................................

หมายเหตุ

.

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าเอกสารที่เสนอมานี้เป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ)...............................................................ผูเ้ สนอราคา
(..........................................................)
ตําแหน่ง..................................................................
.

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
ชื่อโครงการที่สอบราคา....................................................................................................................................
ของ บริ ษทั ฯ/ ห้างฯ.......................................................................................................................................
ลําดับที่

รายการ

1.

หนังสื อมอบอํานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่
ผูเ้ สนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
หลักประกันซอง
สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมสําเนาสัญญา
บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ่ งจะต้อง
แสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง
กําไรด้วย
สําเนาหนังสื อรับรองวิศวกรและช่างผูค้ วบคุมงาน
สําเนาบัตรแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ของกรมทรัพยากรนํ้า
อื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 ...................................................................................
7.2 ....................................................................................
7.3 .....................................................................................

2.
3.

4.
5.
6.
7.

จํานวน

หน่วย

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

แผ่น
แผ่น
แผ่น

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

แผ่น

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

แผ่น
แผ่น

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

หมายเหตุ

แผ่น
แผ่น
แผ่น

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าเอกสารที่เสนอมานี้เป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ)..........................................................ผูเ้ สนอราคา
(.........................................................)
ตําแหน่ง............................................................

หนังสื อรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้ าง
ข้าพเจ้า...........................................................วุฒิ...................................ได้รับ ใบอนุ ญาตให้เป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุ ม พรบ. วิชาชี พวิศวกร พ.ศ. 2542 ................................................
สาขา............................................................หมายเลขทะเบียน.....................................ดังสําเนาบัตรหรื อ ใบอนุ ญาต
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็ นผูค้ วบคุมงาน...................................
...................................................................................................................................................................................
ให้กบั ...............................................................ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปจนการก่อสร้างเสร็ จถูกต้องตามแบบแปลน
และรายการสัญญาเมื่อทางราชการได้ตกลงทําสัญญาว่าจ้างให้...........................................................................
เป็ นผูร้ ับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)....................................................................
( ......................................................... )
วิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)........................................................................
( ............................................................... )
ผูเ้ สนอราคา
บริ ษทั /ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด.............................................................

หมายเหตุ

- ต้องแนบสําเนารู ปถ่ายบัตร หรื อใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พรบ.
วิศวกร พ.ศ. 2542 มาพร้อมหนังสื อรับรองนี้ดว้ ย
- ถ้าใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุในระหว่างที่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็ จ จะต้องนําสําเนารู ปถ่าย
บัตรติดใบอนุญาต ให้ต่ออายุแล้วไปมอบให้สาํ นักงานทรัพยากรนํ้าภาค 7 ผูว้ า่ จ้างงานก่อสร้าง
รายนี้ดว้ ย

หนังสื อรับรองช่ างประจําโครงการ
ข้าพเจ้า............................................................วุฒิ............. ..........................................................
ดังสําเนาคุณวุฒิและผลงานควบคุมงานก่อสร้าง ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็ นช่างประจําโครงการ
ก่อสร้าง...........................................................................................................................................................................
ให้กบั บริ ษทั /ห้าง...................................................................................................................ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
จนการก่อสร้างเสร็ จ ถูกต้องตามแบบแปลน และรายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทําสัญญาว่าจ้างให้
บริ ษทั /ห้าง...........................................................................เป็ นผูร้ ับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ).........................................................
( ................................................ )
ช่างประจําโครงการ

(ลงชื่อ)...........................................................
( ..................................................... )
ผูเ้ สนอราคา

หมายเหตุ

- ต้องแนบสําเนาคุณวุฒิและประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างด้วย

ใบรับรองผลงานควบคุมการก่อสร้าง
ข้าพเจ้า........................................................ผูจ้ ดั การ บริ ษทั /ห้างฯ..........................................................
ขอรับรองว่า ........................................................ วุฒิการศึกษา..................................................ได้มีประสบการณ์
การควบคุมงานก่อสร้าง โครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ตามสัญญาเลขที่........................ลงวันที่............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนั ที่.....................................
ถึงวันที่.......................................รวม........................วัน
2. โครงการ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ตามสัญญาเลขที่........................ลงวันที่............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนั ที่.....................................
ถึงวันที่.......................................รวม........................วัน
3. โครงการ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ตามสัญญาเลขที่........................ลงวันที่............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนั ที่.....................................
ถึงวันที่.......................................รวม........................วัน
4. โครงการ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ตามสัญญาเลขที่........................ลงวันที่............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนั ที่.....................................
ถึงวันที่.......................................รวม........................วัน
5. โครงการ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ตามสัญญาเลขที่........................ลงวันที่............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนั ที่.....................................
ถึงวันที่.......................................รวม........................วัน

(ลงชื่อ).................................................................
(..............................................................)
กรรมการผูจ้ ดั การ/หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ

แผนปฎิบัติงานก่อสร้าง
งานจ้างเหมาโครงการ..........................................................................................................................................................................................................................................................
ที�

รายการ

ปริมาณ

หน่วย

1

2

3

4

5

6

เดือน/ปีงบประมาณ
7
8
9 10 11

12

13

14

(ลงชื�อ)................................................................................... วิศวกรประจําโครงการ หมายเลขทะเบียน..................................................................................
(................................................................)
วันที� ............................ เดือน.................................................. พ.ศ.................................................

ลงชื�อ)....................................................................ผู้เสนอราค
(................................................................)
วันที� ...................... เดือน.................................................. พ.ศ.................................................

15

หมายเหตุ

