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ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะจางเหมากอสราง 
ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ ลบ.ม./วัน 

โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสระน้ําหลังมัสยิส หมูท่ี 10  
ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ ปข.20-3-001 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

๑. 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 เพ่ือนํา
น้ําจากแหลงน้ําประเภทหนอง บึง และทางน้ํา ท่ีไดดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแลว หรือแหลงน้ํา
ธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพ สงเสริมใหเกษตรกร ปลูกพืชผักครัวเรือน (พืชเศรษฐกิจ) และใชในการดํารงชีวิต 
ในชวงฤดูแลง 

๒. วัตถุประสงค 

กรมทรัพยากรน้ํา โดยสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 7 มีความประสงค จะจางเหมากอสรางระบบ
กระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน 
1 แหง โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสระน้ําหลังมัสยิส หมูท่ี 10 ตําบลอาวนอย 
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ ปข.20-3-001 

๓. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

๓.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง  
๓.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๓.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันสอบราคาจาง 
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๓.๔  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย     
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๓.๕  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีจาง เชน  
งานระบบประปา ในวงเงินไมนอยกวา 789,800.- บาท ( เจ็ดแสนแปดหม่ืนเกาพันแปดรอยบาทถวน ) ท่ีเปน
ผลงานสัญญาเดียวและเปนผลงานท่ีคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรมทรัพยากรน้ําเชื่อถือ 
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3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement  :  e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

3.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง ซ่ึงมีมูลคา           
ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  

3.9 ผูเสนอราคาท่ีเปนกิจการรวมคาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.9.1 กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ตองมีคุณสมบัติครบถวน ตามเง่ือนไข

ท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคา 
3.9.2 กิจการรวมคาท่ีไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา

รวมทุกราย ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาเวนแต ในกรณีท่ีกิจการรวมคา 
ไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมเอกสารสอบราคา 

๔. เง่ือนไขการเสนอราคา 

๔.๑  ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมท้ังคาใชจายท้ังปวง
ไวดวยแลว โดยจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับตั้งแตเปดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๒  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการกอสรางตองเปนของใหมท่ียังไมเคยใชงานมากอน และหากเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีการกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ผูรับจางจะตองใชวัสดุอุปกรณท่ีไดรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เปนสําคัญเทานั้น 

๔.๓  ผูเสนอราคาตองแนบบัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ เปนรายการท่ีประสงคยื่นเสนอโดยจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน 

๔.๔  ผูเสนอราคาตองแจงชื่อและสถานท่ีตั้งของโรงงานผูผลิตหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) โดยตอง
เปนโรงงานท่ีมีอาชีพผลิตหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ท่ีผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ
ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 สําเนาใบประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แผนท่ี
แสดงท่ีตั้งโรงงานผูผลิตพรอมลงชื่อโดยผูมีอํานาจลงนามใหครบถวนและประทับตรา โดยแนบมาพรอมกับ
เอกสารเสนอราคา ท้ังนี้ กรมทรัพยากรน้ําสงวนสิทธิ์ท่ีจะใหเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ําคณะกรรมการตรวจการ
จางหรือผูท่ีคณะกรรมการตรวจการจางมอบหมายเปนลายลักษณอักษร เขาไปตรวจสอบกระบวนการผลิตได
ตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการกอสราง โดยผูเสนอราคาจะตองแนบหนังสือยินยอมของโรงงานผูผลิตหอถังสูง 
(รูปทรงแชมเปญ) มาพรอมเอกสารเสนอราคาดวย 

๔.๕  ผูเสนอราคาตองแสดงรายละเอียดรูปแบบของเครื่องสูบน้ํา อุปกรณควบคุม และอุปกรณ                                              
ประกอบตาง ๆ ตามขอเสนอขางตน รวมท้ังกราฟการทํางานของเครื่องสูบน้ํา และกราฟแสดงอัตราการสูบน้ํา
เฉลี่ยของแตละชั่วโมง และของแตละเดือน จัดทําโดยผูผลิตเครื่องสูบน้ํา และตองระบุใหชัดเจนท้ังยี่หอและรุน 
โดยตองสอดคลองถูกตองตามขอกําหนดตามรายการของรายละเอียด 

๔.๕.๑ แบบแปลนการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแสดงรายละเอียดและอุปกรณประกอบครบถวน

พรอมใชงาน 
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๔.๕.๒ แบบแปลนการติดตั้งระบบไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยมายังตูควบคุม และเครื่องสูบน้ํา 

๔.๕.๓ แบบแสดงรายละเอียดวงจรควบคุมและไฟฟากําลัง (Single line control and 
Power diagram) แสดงรายละเอียดของอุปกรณไฟฟาตางๆตามท่ีระบุขางตน 

๔.๕.4 ผูเสนอราคาตองแนบสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธาและสําเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกรท่ีไมขาดสมาชิกภาพของวิศวกร ท่ีเปนผูควบคุมงานในการ
กอสรางระบบ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และใบรับรองการควบคุมงานของวิศวกรแนบมาพรอม
เอกสารประกวดราคาเปนผูควบคุมงานในการกอสรางพรอมลงนามรับรองการควบคุมกอสราง 

4.6  ผูเสนอราคาแนบแคตตาล็อกแผงเซลลแสงอาทิตยโดยตองลงนามรับรองสําเนาทุกหนา 
แสดงรายละเอียดของแผงเซลลแสงอาทิตย เครื่องสูบน้ําและอุปกรณควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ํา     
โดยครบถวนพรอมรูปแบบของระบบการทํางานมาพรอมวันยื่นในวันสอบราคา หากยื่นไมครบตามดังกลาว   
จะไมไดรับการพิจารณาสอบราคาครั้งนี้ 

๔.7  ผูเสนอราคาตองประกันการชํารุดเสียหาย ของวัสดุ และอุปกรณจากการใชงานตามปกติ
เปนเวลา ๒ ป นับตั้งแตวันท่ีรับมอบงาน และเปนภาระของผูรับจางจะตองดูแลวัสดุอุปกรณตางๆ ใหอยูใน
สภาพใชงานไดดี ยกเวนวัสดุสิ้นเปลือง ท่ีจะตองเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใชงาน หากในระยะเวลาดังกลาว
เกิดการชํารุดเสียหายหรือขัดของ ผูรับจางตองทําการแกไขใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง
เปนลายลักษณอักษรโดยไมคิดคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น และแจงผลการแกไขเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันแกไขแลวเสร็จ หากไมดําเนินการซอมแซม
ความชํารุดบกพรองดังกลาว กรมทรัพยากรน้ําจะสั่งการใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการซอมแซม แกไข โดยเบิกคาใชจายในการดําเนินการจากเงินคํ้าประกันสัญญา และจะตองถูกตัดสิทธิ์
ในการเขาเสนอราคาในงานจางครั้งตอไปของกรมทรัพยากรน้ํา 

๔.8  ผูเสนอราคารายใดท่ียื่นเอกสารประกวดราคาไมตรงกับเง่ือนไขเสนอราคาและขอกําหนด 
แมเพียงขอใดขอหนึ่ง กรมทรัพยากรน้ําจะไมรับการพิจารณาในการประกวดราคาครั้งนี้ 

๔.9  กรมทรัพยากรน้ําสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจางตามวงเงินงบประมาณท่ีมีอยู และอาจ
ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้เลยก็ได ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ โดยจะลงนามในสัญญา
กอหนี้ผูกพันไดตอเม่ือ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใชและสํานักงบประมาณได
อนุมัติจัดสรรงบประมาณใหแลว 

๔.10 คูมือการใชงาน 
ผูขายหรือผูรับจางจะตองจัดเตรียมคูมือการใชงาน ประกอบดวย แผนภาพแสดง        

การทํางานของระบบ ข้ันตอนการทํางานของระบบ คุณลักษณะ หนาท่ี การทํางาน อายุการใชงานและวิธีการ
บํารุงรักษาเปนภาษาไทย จํานวน 5 ชุด โดยใหสงในวันสงมอบงาน 

๔.๑1 การทดสอบระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 
การทดสอบระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ผูรับจางจะตองดําเนินการกอสรางและ

ติดตั้งอุปกรณท้ังระบบใหแลวเสร็จ และทําการทดสอบระบบสูบน้ําตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ําท่ี
สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา ๑๐๐ ลบ.ม.ตอวัน (ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.) โดยทําการ
ทดสอบจํานวน ๓ วัน และผูรับจางจะตองทํารายการอุปกรณเครื่องมือทดสอบท่ีทดสอบอยางละเอียดและ 
หากผลการทดสอบผานตามขอกําหนด คณะกรรมการตรวจการจางจะตรวจรับงานโดยใหผูควบคุมงานจัดทํา
รายงานผลการทดสอบแนบในรายงานการตรวจรับงาน ท้ังนี้คาใชจายในการทดสอบท้ังหมดเปนของผูรับจาง 
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๕. หลักเกณฑการพิจารณาราคา 

ในการสอบราคาครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ําจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

๖. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

๖.๑ รายละเอียดท่ัวไป 

การกอสรางหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๐ ลูกบาศกเมตร ความสูง 
๒๐ เมตร พรอมติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ตามสถานท่ีท่ีกรมทรัพยากรน้ํากําหนด 

กรมทรัพยากรน้ําโดยสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 7 จะดําเนินการกอสรางระบบกระจายน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตยสระน้ําหลังมัสยิส หมูท่ี 10 ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ       
ปข.20-3-001 จํานวน 1 แหง ประกอบดวย 

๖.๑.1 งานกอสรางหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุน้ําไมนอยกวา ๒๐ ลูกบาศกเมตร   
ความสูง ๒๐ เมตร จํานวน ๑ หอถัง ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/2 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

๖.๑.2 งานประสานทอภายในระบบจากแหลงน้ําผิวดินไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)         
ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/2 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

๖.๑.3 งานติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/2 
ของกรมทรัพยากรน้ํา 

๖.๑.4 งานประสานทอระบบสงน้ําจากหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ไปยังแปลงเกษตร ตามแบบ
มาตรฐาน สอน.มฐ. 031/2 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

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

๖.๒  คุณลักษณะเฉพาะ ประกอบไปดวย 5 รายการ ดังตอไปนี้ 

๖.๒.๑  รายการท่ี ๑ คุณลักษณะเฉพาะงานกอสรางหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาด
ความจุน้ําไมนอยกวา ๒๐ ลูกบาศกเมตร ความสูง ๒๐ เมตร จํานวน ๑ หอถัง ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 
031/2 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

๖.๒.๑.๑  สถานท่ีกอสราง 

 สถานท่ีกรมทรัพยากรน้ําโดยสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 7 จะดําเนินการกอสราง
ระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน โครงการกอสรางระบบกระจาย
น้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสระน้ําหลังมัสยิส หมูท่ี 10 ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สําหรับบริเวณท่ีจะติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) จะอยูบริเวณใกลแหลงน้ําผิวดินหรือตามท่ีผูควบคุมงาน
ของกรมทรัพยากรน้ํากําหนด 

๖.๒.๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะของหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 

 ๑. ลักษณะของหอถัง : เปนหอถังเหล็กสําเร็จรูปแบบทรงแชมเปญตามแบบรูป
รายละเอียด มีขนาดความจุน้ําไมนอยกวา ๒๐ ลูกบาศกเมตร มีความสูงของหอถังไมนอยกวา ๒๐ เมตร        
มีระบบเพ่ิมระดับอากาศ (Oxidation) ตรงทางคนลอดตอนบน (ตามแบบ) 

 ๒. วัสดุสรางหอถัง : เปนแผนเหล็กกลารีดรอนผลิตตามมาตรฐาน มอก. เลขท่ี ๕๒๘-๒๕๔๐ 
- ความหนาของแผนเหล็ก ตั้งแต ๓.๐ – ๙.๐ มิลลิเมตร (ตามแบบ) 
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 ๓. สวนประกอบอ่ืนๆ 
๓.๑ ทางคนลอด 

- มีทางคนลอดเขา-ออก จํานวน ๒ จุด ดานบนสุดและดานลาง 
๓.๒ ทางเขาน้ํา 

- ภายนอกหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ติดเช็ควาลวทองเหลืองขนาด ø 80 
มิลลิเมตร (3 นิ้ว) จํานวน ๑ ตัว 

- ภายในติดตั้งทอพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟา ขนาด ø 80 มิลลิเมตร      
(3 นิ้ว) ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร ตอกับชุดโปรยน้ํา การเดินทอตองติดตั้งดวยความชํานาญ และประณีต
ถูกตองตามหลักวิชาการ ทอตองติดตั้งใหไดแนวเปนระเบียบทอทุกทอตองมี Hanger และ Support ยึดติดกับ
ผนังหอถังดานในทุกระยะ ๑.๕ เมตร 

๓.๓ ทางน้ําออก 
- มีขอตอตรงเหล็ก ขนาด ø 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) จํานวน ๑ ชุด ทอออก

อยูเหนือแผนฐานเหล็ก ๘๐ เซนติเมตร และประตูน้ําแบบโกลบวาลวขนาด ø 10๐ มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ๑ ชุด 
๓.๔ ทางน้ําลน 

- ภายนอก ติดขอตอตรงเหล็กขนาด ø 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) สําหรับตอกับ
ทอพีวีซี 

- ภายในถังตอทอพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟา ขนาด ø 80 มิลลิเมตร 
(3 นิ้ว) กับขอตอตรงเหล็ก ขนาด ø 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร การเดินทอตองติดตั้ง
ดวยความชํานาญ และประณีตถูกตองตามหลักวิชาการ ทอตองติดตั้งใหไดแนวเปนระเบียบทอทุกทอตองมี 
Hanger และ Support ยึดติดกับผนังหอถังดานในทุกระยะ ๑.๕ เมตร 

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

จํานวน  ๑ ชุด ระดับก่ึงกลางทางน้ําท้ิงสูงจากระดับบนเหล็กฐาน ๕๐ มิลลิเมตร 
๓.๖ สวิทชควบคุมระดับน้ํา (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน 

(Pressure Gauge) 
- สวิทชควบคุมระดับน้ํา แบบมีสเกลแสดงยานการวัด (Range) สามารถ

ปรับใหตอ (Cut In) และใหตัด (Cut Out) หนาปดแสดงหนวยวัด ๒ หนวย สามารถปรับตั้งเพ่ือตัดการทํางาน
ท่ีความดันน้ําระหวาง ๒ – ๑๕  psi มีสวิทชสะพานไฟฟา โดยปรับตั้งระดับน้ําใหเครื่องสูบน้ําทํางานท่ีระดับน้ํา
ลดลงไมตํ่ากวา ๖ เมตร นับจากแผนเหล็กฐานหอถัง และใหเครื่องสูบน้ําหยุดการทํางาน ท่ีระดับไมเกินกวา
ระดับความสูงของทอน้ําลนเปนไปอยางอัตโนมัติ และเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากมาตรฐาน ANSI, 
NEMA, JIS, UL หรือ SA 

- เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ขนาดหนาปดไมนอยกวา ๒ นิ้ว   
(๕๐ มิลลิเมตร) สามารถอานคาความดันน้ําในหอถังพักน้ําท่ีระดับความสูง ๕ – ๒๐ เมตร ไดอยางชัดเจน เปน
ชนิดท่ีมีน้ํามันกลีเซอรีนเพ่ือปองกันการสั่นสะเทือนของเข็ม 

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

๓.๗ บันไดภายใน 
- บันไดภายในยาวตั้งแตทางคนลอดตอนบนลงไปในหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 

ลึกไมนอยกวา ๑๙ เมตร  
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- แมบันไดใชเหล็กแบน ขนาด ๕๐x๑๒ มิลลิเมตร ระยะหางระหวาง        
แมบันได ประมาณ ๐.๔๕ เมตร ระยะระหวางข้ันบันไดประมาณ ๐.๓0 -๐.๔๐ เมตร 

- ข้ันบันไดทําดวยทอเหล็กขอออย ขนาด 25 มิลลิเมตร มีความแข็งแรง
สามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา ๗๐ กิโลกรัม 

- มีเหล็กแบน ขนาด ๕๐x๑๒ มิลลิเมตร เชื่อมติดระหวางแมบันไดกับ     
หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ทุกระยะ ๑.๖๐ เมตร 

๖.๒.1.3 การทาสี ใหดําเนินการตามกรรมวิธีของผูผลิตสี หรือตามหลักวิชาการงานทาสี 
๑.  ภายใน ผิวโลหะใหขัดรอยตอเชื่อม ใหเรียบปราศจากสนิม ทําความสะอาดผิวหนา

ไมใหมีไขมันหรือน้ํามันจับ ทาดวยสีรองพ้ืนอีพ็อกซ่ีสําหรับเคลือบทอเหล็กกลาสงน้ํา ท่ีผลิตตามมาตรฐาน มอก.
๑๐๔๘-๒๕๓๙ และทาทับดวยฟลิ้นโคท ผสมเสร็จหรือเทียบเทา ๓ ชั้น 

๒. 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 (รูปทรงแชมเปญ) ทาสีน้ําฟาตลอดตัวถังเหล็ก ตัวถังเหล็กตอนบน
ภายนอกใหประดิษฐตัวอักษร คําวา “กรมทรัพยากรน้ํา” ทาดวยสีสะทอนแสงสีขาว ขนาดและรูปแบบตาม
ขอกําหนดของกรมทรัพยากรน้ําสวนท่ีเปนคอลัมนของหอถังตรงปลายสวนขยายท้ังบนและลางใหทาสีเขียวรอบ
คอลัมน แถบกวางประมาณ ๔๐ เซนติเมตร รายละเอียดอ่ืนใดท่ีไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามแบบของกรม
ทรัพยากรน้ํา 

หมายเหตุ 
   ๑)  การทาสีใหทาสําเร็จในโรงงาน หามมิใหทาในสนาม และตองตกแตงสี       
อยางเรียบรอยบริเวณรอยเชื่อมหรือรอยขูดขีด อันอาจเกิดข้ึนระหวางการขนสง และการติดตั้งหอถังสูงตอง
ประกอบใหสมบูรณแบบในโรงงาน  หามมิใหไปประกอบหรือตอเติมในสนาม ยกเวนกรณีไมสามารถขนยายเขา
ไปยังสถานท่ีกอสรางได เพราะถนนแคบหรือคดโคงมากจนรถบรรทุกไมสามารถเขาไปได 

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

๖.๒.1.4 การกอสรางฐานรากหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 

  การติดตั้งหอถังสูงตองตั้งอยูบนฐานท่ีแข็งแรง ซ่ึงแบงออกเปน ๒ กรณี คือ        
การติดตั้งบริเวณพ้ืนท่ีท่ีหินแข็งอยูตื้นหรือผิวดินทรายเนื้อแนน กับบริเวณพ้ืนท่ีท่ีหินแข็งอยูลึกหรือพ้ืนดินออน 

1. พ้ืนท่ีท่ีหินแข็งอยูตื้นหรือผิวพ้ืนดินทรายเนื้อแนน ท่ีสามารถทดสอบไดโดย
วิธีการใชเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ตอกหยั่งประสิทธิภาพการรับน้ําหนักของชั้นดินฐานราก ระยะ
จมของเหล็กท่ีตอก ลึกไมเกิน 1.00 เมตร ใหใชฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.0๐x4.0๐ เมตร      
ชนิดไมตอกเสาเข็ม (รายละเอียดของฐานรากใหเปนไปตามแบบของกรมทรัพยากรน้ํา) โดยท่ีฐานรากท้ังหมด 
ฝงอยูใตดินประมาณ 1.00 เมตร และการกอสรางฐานรากคอนกรีตจะตองกอสราง ณ จุดท่ีจะติดตั้งหอถัง
เทานั้น 

2. พ้ืนท่ีท่ีหินแข็งอยูลึกหรือผิวพ้ืนดินออน ซ่ึงสามารถทดสอบไดโดยวิธีการใชเหล็ก
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ตอกหยั่งประสิทธิภาพการรับน้ําหนักของชั้นดินฐานราก ระยะจมของเหล็ก       
ท่ีตอก ลึกเกิน 1.00 เมตร ใหใชฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตอกเสาเข็ม โดยใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
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สี่เหลี่ยมตันขนาด ๐.22x๐.๒2 เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด ๐.22x๐.๒2 เมตร      
ยาว ๖.๐๐ เมตร รับน้ําหนักปลอดภัยไดไมนอยกวา 4 ตันตอตน จํานวนไมนอยกวา ๒๕ ตน ใหใชฐานราก 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.0๐ x 4.0๐ เมตร (รายละเอียดของฐานรากเปนไปตามแบบของกรมทรัพยากรน้ํา) 
โดยท่ีฐานรากท้ังหมดฝงอยูใตดินประมาณ 1.00 เมตร และการกอสรางฐานรากคอนกรีตจะตองกอสราง ณ 
จุดท่ีจะติดตั้งหอถังเทานั้น 

3. การทดสอบความสามารถรับน้ําหนักของดินรองรับฐานรากใหทําการทดสอบ  
โดยมีวิศวกรโยธา ท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผูทําการทดสอบ และใหแนบ
ผลการทดสอบพรอมรายการคํานวณในการสงมอบงานดวย โดยผูรับจางเปนผูรับภาระคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมด 

๖.๒.1.5  สวนประกอบอ่ืนๆ 
-  ติดตั้งหัวลอฟา ๓ แฉก (Air terminals) บริเวณดานบนสุดของหอถังสูง (รูปทรง

แชมเปญ) 
- ดานลางฝงแทงหลักดิน (Grounding Electrode) แบบหลักดินแทงเดียวจะตองมี

คาความตานทานระบบตอลงดินตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ระบบตอลงดิน
จะตองมีคาความตานทานไมเกิน ๕ โอหม ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือวัดคาความตานทาน และวัดความ
ตานทานระบบตอลงดิน ตอหนาคณะกรรมการตรวจการจาง ในวันสงมอบงาน 

- เดินสายลอฟาชนิดทองแดง ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตรภายนอกหอถังสูง (รูปทรง
แชมเปญ) โดยเดินสายรอยในทอพีวีซี ประเภท 1 สีเหลืองและเชื่อมเหล็ก RB ø ๖ มิลลิเมตร ยึดทุกระยะ     
๒ เมตร ดานบนเชื่อมตอกับหัวลอฟาดานลางเชื่อมตอกับหลักดิน (Grounding Electrode) โดยใชอุปกรณ
สายลอฟาเปนตัวเชื่อม 

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

- การตอทอจากทอสงน้ําไปยังหอถังสูงใหใชทอเหล็กอาบสังกะสี มอก. ๒๗๗ – ๒๕๓๒ 
ประเภท ๒ สีน้ําเงิน ขนาดระบุ 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) และทอพีวีซีแข็ง มอก. ๑๗-๒๕๓๒ 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 ๑ 

 

๖.2.2  รายการท่ี ๒ คุณลักษณะเฉพาะของงานประสานทอภายในระบบจากแหลงน้ําผิวดินไปยัง
หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/2 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

1. ชนิดทอ 
๑.๑  ใชทอเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขท่ี ๒๗๗ – ๒๕๓๒ ประเภท 2 สีน้ําเงิน ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) มีความยาว 6.00 เมตร ตอทอน 
๑.๒ ใชทอเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขท่ี ๒๗๗ – ๒๕๓๒ ประเภท 2 สีน้ําเงิน ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) มีความยาว 6.00 เมตร ตอทอน 
1.3 ใชทอพีวีซี มอก.เลขท่ี ๑๗ – ๒๕๓๒ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร       

(3 นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 13.๕ สีฟา มีความยาว 4.00 เมตร ตอทอน 
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1.4. ใชทอพีวีซี มอก.เลขท่ี ๑๗ – ๒๕๓๒ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร       
(4 นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 8.๕ สีฟา (ทอสงน้ําดานทายหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)) โดยวางตามแนวแผนผังของ
โครงการ มีความยาว 4.00 เมตร ตอทอน 

๒. การวางทอ 
       ๒.๑  ทอดูดท่ีตอจากแหลงน้ําผิวดินประกอบดวยหัวกะโหลกดูดน้ําขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้ว ติดตั้งจมจากผิวน้ําโดยอยูสูงจากระดับกนแหลงน้ําไมนอยกวา 1 เมตร เชื่อมตอทอเหล็ก  
อาบสังกะสี มอก.เลขท่ี ๒๗๗ – ๒๕๓๒ 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 ๒๗๗ – ๒๕๓๒ ประเภท 2 
สีน้ําเงิน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) และใหทําการทดลองความดันน้ําท่ี ๖ กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร เปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ นาที  
       ๒.๒  ภายในหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ใชทอพีวีซีแข็งแบบปลายเรียบชนิดตอดวยขอตอ
ตรงพีวีซีขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 13.๕ สีฟา ผลิตตาม มอก.๑๗ – ๒๕๓๒ 
ขนาดและชนิดเดียวกันกับทอ และประสานทอโดยใชน้ํายาเชื่อมตอทอพีวีซี 

จบรายการท่ี ๒ 

 
๖.2.3  รายการท่ี 3 คุณลักษณะเฉพาะของงานติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/2 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

๖.2.3.๑ คุณลักษณะทางเทคนิคของแผงเซลลแสงอาทิตย 

๑. เปนแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Crystalline silicon มีพิกัดกําลังไฟฟา Output      
ไมนอยกวา ๓๐๐ Wp (ตอแผง) ท่ี STC. พลังงานแสงแดด (Irradiance Condition) ๑,๐๐๐ w/m

๒ อุณหภูมิ
โดยรอบ ๒๕ oC และท่ีคา Air mass ๑.๕   

๒. เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. ๑๘๔๓ – ๒๕๕๓ มอก. ๒๕๘๐ 
เลม ๒ – ๒๕๕๕ โดยมีเอกสารการไดรับรองมาตรฐานจาก สมอ.ประกอบการพิจารณา 

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

๔. แผงเซลลแสงอาทิตยท่ีนําเสนอและท่ีใชติดตั้งทุกชุด ตองเปนผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมาย
การคาเดียวกันและมีคากําลังไฟฟาสูงสุดเทากัน 

๕. แผงเซลลแสงอาทิตย ภายในจะตองมีการผนึกดวยสารกันความชื้น Ethylene Vinyl 
Acetate (EVA) หรือวัสดุอ่ืนท่ีเทียบเทาหรือดีกวา ดานหนาแผงเซลลฯ ปดทับดวยกระจกนิรภัยแบบใส 
Tempered Glass หรือวัสดุอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติดีกวาและทนตอแสง UV 

๖. คาแรงดันไฟฟาวงจรเปด Open Circuit Voltage , Voc (V) ของแผงเซลลแสงอาทิตย
ตองไมนอยกวา ๔๔.๘๐ V 

๗. คากระแสไฟฟาวงจรปด Short Circuit Current , Isc (A) ของแผงเซลลแสงอาทิตย
ตองไมนอยกวา ๘.๖๐ A 

๘. คาแรงดันท่ีกําลังไฟฟาสูงสุด Maximum Power Voltage , Vmp (V) ไมนอยกวา ๓๖.๐ V 
๙. คากระแสท่ีกําลังไฟสูงสุด Maximum Power Current , Imp (A) ไมนอยกวา ๘.๒ A 
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๑๐. แผงเซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพในการทํางาน  (Module efficiency) ตอง     
ไมนอยกวา ๑๕.๒๐ % 

๑๑. คา Power Tolerance +๕ %  
๑๒. คา Temperature Coefficient of Power ไมมากกวา -๐.๔๗ %/oC  เม่ือทดสอบท่ี

สภาวะ STC (Standard Test Condition; TCPmpp) ท่ีคาความเข็มแสงอาทิตย ๑,๐๐๐ w/m๒ อุณหภูมิ
โดยรอบ ๒๕ oC  โดยแนบหลักฐานหรือใบรับรองแสดงโดยชัดเจน 

๑๓. ดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย ติดตั้งกลองรวมสายไฟ (Junction Box) โดย
สามารถใชงานไดในทุกสภาพอากาศ ทําจากวัสดุท่ีมีอายุการใชงานยาวนาน ทนทานตอทุกสภาพแวดลอม  
แยกการตอเปนข้ัวบวก-ลบ เพ่ือความปลอดภัย มีระดับการปองกันไมนอยกวา IP๖๗ หรือไดรับมาตรฐานสากล 

๑๔. คา Maximum System Voltage ของแผงเซลลแสงอาทิตย ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ VDC 
๑๕. มี BY-PASS DIODE ติดตั้งอยูภายในกลองรวมสายไฟ เพ่ือชวยใหการไหลของ

กระแสไฟเปนไปตามปกติ กรณีเกิดเงาบังทับเซลลใดเซลลหนึ่ง (HOT SPOT) กรอบแผงเซลลแสงอาทิตยตอง
ทําจากวัสดุท่ีทําจากโลหะปลอดสนิม (Clear Anodized Aluminum) มีความสูงของขอบเฟรมไมนอยกวา  
๓๕ มิลลิเมตร และแผงเซลลแสงอาทิตยทุกแผงตองแสดงชื่อ “DWR” โดยสลักตัวอักษรชื่อไวบนกรอบ   
ดานบนซาย และดานลางขวาของแผงเซลลแสงอาทิตย 

๑๖. แผงเซลลแสงอาทิตยท่ีเสนอราคาจะตองไดรับรองคุณภาพแผงเซลลแสงอาทิตย     
ไมนอยกวา ๑๐ ป (Product Warranty) และรับประกันการผลิตไฟฟาไมนอยกวา ๘๐% (Linear 
Performance Warranty) ในชวงเวลา ๒๕ ป 

๑๗. แผงเซลลแสงอาทิตยผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ
มาตรฐานสากล ISO ๑๔๐๐๑ และ TIS ๑๘๐๐๑ ในกิจการขอบขายท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO โดยจะตองแนบเอกสารหลักฐานแสดงการเปนผูผลิต 
หรือผูแทนจําหนายซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากผูผลิต พรอมเอกสารเสนอราคา  

๑๘. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองแนบหลักฐาน ใบ รง.๔ ประกอบกิจการผลิตและ
ประกอบแผงเซลลแสงอาทิตย และระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ภายในประเทศมาประกอบการ
พิจารณา เพ่ือประโยชนในการซอมบํารุงรักษาในระยะยาว 

๖.2.๓.๒ คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องสูบน้ําแบบผิวดิน  

เครื่องสูบน้ําและมอเตอรตองผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และไดรับเครื่องหมาย CE หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเทา
สามารถสูบน้ําไดปริมาณไมนอยกวา ๑๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน ท่ีความสูงไมนอยกวา ๓๐ เมตร เปนสินคาท่ี
ผลิตในประเทศกลุมยุโรป อเมริกา เอเชีย หรือออสเตรเลีย ผูเสนอราคาจะตองแนบเอกสารหลักฐานแสดงการ
เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย ซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากผูผลิต พรอมเอกสารตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. เปนปมน้ําชนิดสูบน้ําผิวดิน ( Surface pump) ชนิด Vertical Multistage  
๒. เครื่องสูบน้ําและมอเตอรตองผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ 
๓. ตัวเรือนเครื่องสูบน้ําทําจากวัสดุเหล็กหลอ (Cast Iron) หรือดีกวา 
๔. ใบพัดทําจาก สแตนเลส ๓๐๔ หรือดีกวา 
๕. เพลาทําจากเหล็กไรสนิมหรือดีกวา 
๖. กันรั่วเปนแบบ Mechanical seal หรือตามมาตรฐานผูผลิต 
๗. ตัวมอเตอรเปนแบบ TEFC, Insulation Class F , Efficiency class IE ๓ 
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๘. มอเตอรสามารถใชไดในอุณหภูมิภายนอกสูงถึง ๔๐ องศาเซลเซียส 
๙. มอเตอรของปมสูบน้ําขนาดไมนอยกวา ๔ kW 
๑๐. แรงดันไฟฟา เปนชนิด ๓ เฟส ๓๘๐ V ความถ่ี ๕๐ Hz 
๑๑. ความเร็วรอบการทํางานไมเกิน ๓,๐๐๐ rpm 
๑๒. มีระดับปองกัน IP๕๕ 
๑๓. ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําท่ีจุดทํางานไมนอยกวา ๖๐ %   
๑๔. คา NPSHr ของเครื่องสูบน้ําไมเกิน ๒.๙ เมตร 

๖.2.๓.๓  ชุดควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําแบบผิวดิน (Solar Pump Inverter)   

เครื่องแปลงกระแสไฟฟาสําหรับแปลงไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย (DC) หรือระบบ
ไฟฟากระแสสลับ แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ โวลต ใหสามารถใชไดกับเครื่องสูบน้ําแบบผิวดิน ตองผลิตจาก
โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และไดรับเครื่องหมาย CE หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเทา เปนสินคาท่ีผลิตในประเทศกลุมยุโรป อเมริกา เอเชีย หรือ
ออสเตรเลีย ผูเสนอราคาจะตองแนบเอกสารหลักฐานแสดงการเปนผูผลิตหรือ ผูแทนจําหนาย ซ่ึงไดรับการ
แตงตั้งโดยตรงจากผูผลิต พรอมเอกสารตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

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

๒. สามารถรับพลังงานจากไฟฟากระแสสลับ แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ โวลต ได   
๓. มีระดับการปองกันฝุนและน้ํา ระดับไมต่ํากวา  IP ๕๔  
๔. มีฟงกชั่นการควบคุม (Voltage limits) ไมใหแรงดันขาเขาเกิน หรือต่ํากวาท่ีกําหนด 

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

๖.2.๓.๔ ตูควบคุมระบบสูบน้ํา  

 เปนตูโลหะ ขนาดไมนอยกวา ๕๗x๖๙x๒๕ เซนติเมตร ทําจากแผนโลหะ ความหนา    
ไมนอยกวา ๑.๐ มิลลิเมตร ทาสีกันสนิมและพนสีพ้ืนเปนสีเทาหรือสีโทนสีออน ดานหลังตูเปนโครงเหล็กเจาะรู
สําหรับใชยึดติดตั้งกับผนัง  ดานหนาตูเปนฝาเปด–ปดดานเดียว มีตัวลอคฝาปดเปนแบบกดปุม พ้ืนฝาตัดเปน  
ชองท่ีมีสัดสวนเหมาะสม โดยติดกรอบยางหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพเทียบเทา หรือดีกวา และสามารถกันน้ําได 
พรอมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (ดูดเขา/ดูดออก) ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 2 ตัว โดยภายในตู ประกอบดวย
อุปกรณ ดังตอไปนี้ 

๑. เบรกเกอรชนิด กระแสตรง (DC)  
๑.๑ สามารถรับแรงดันไฟฟากระแสตรงจากแผงเซลลแสงอาทิตยได  
๑.๒ เบรกเกอรตัดตอสามารถรับกระแสตรงได ๑๖ A 
๑.๓ มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE

หรือ UL หรือ มอก. 
๒. Main Circuit Breaker สําหรับควบคุมปมน้ํา  

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

๒.๒ จํานวนข้ัวตอสาย ๓/๔ poles เปนชนิดใชกับระบบไฟฟา ๓ Phase ๒๒๐-๒๔๐ V. ๕๐ Hz  
๒.๓ มีพิกัดกระแสลัดวงจร Icu ไมนอยกวา ๑๐ kA. 
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๒.๔ มีพิกัดกระแส Ampere trip,  AT ไมนอยกวา ๑.๒๕ เทาของพิกัดกระแสจาย
ออกสูงสุดของปมสูบน้ํา 

๒.๕ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TEC๘๙๘ หรือ IEC ๙๔๗-๒ 

๓. อุปกรณปองกันคล่ืนไฟฟากระโชก (Surge protector) ฝง DC  

๓.๑ เปนชนิดท่ีใชกับระบบไฟฟากระแสตรง.  
๓.๒ สามารถปองกันคลื่นไฟฟากระโชกแบบ Transient  และแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนํา

ในสายตัวนําเนื่องจากฟาผา ท่ีกระแสไฟฟาสูงสุดไมนอยกวา ๔๐ kA  
๓.๓ มีคุณสมบัติการปองกันหรือระบุ Mode of protection ตองสามารถปองกัน 

Phase กับ Ground (L-G),  Neutral กับ Ground(N-G).  Phase กับ Neutral (L-N)  
๓.๔ เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติ หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือมาตรฐานอ่ืน  

ท่ีเทียบเทา 
 

๔. เบรกเกอรชนิด กระแสสลับ (AC)  

๔.๑ สามารถรับแรงดันไฟฟากระแสสลับ (AC) 380-415 V ได     
๔.๒ เบรกเกอรตัดตอสามารถรับกระแสสลับไดไมนอยกวา ๒๕ A 
๔.๓ มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE 

หรือ UL หรือ มอก. 

๖.2.๓.๕ สายไฟเช่ือมตอระบบ  

        ๑. สายไฟท่ีใชสําหรับเชื่อมตอระบบจากแผงเซลลแสงอาทิตยเชื่อมตอกับเครื่อง
ควบคุมเปนชนิด PV แบบ ๑x๔ มม.๒             

        ๒. สายไฟท่ีใชสําหรับตูควบคุมไปถึงตัวปมน้ําใหใชสายไฟ VCT ๔x๖ มม.๒ โดยเดิน
สายในทอ PVC หรือ ทอโลหะมีความเรียบรอยและสวยงาม 

        ๓. สายไฟท่ีใชมีคุณภาพดี ทนตอสภาพอากาศไดเปนอยางดี  

๖.2.๓.๖ โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย 

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

๒. วัสดุ อุปกรณ ท่ีใชยึดแผงเซลลฯ กับโครงสราง จะตองมีจํานวนและขนาดท่ี
เหมาะสม เปนวัสดุท่ีทําจากสแตนเลส หรือโลหะปลอดสนิม 

๓. โครงสรางรองรับชุดแผงเซลลฯกําหนดใหชุดแผงเซลลแสงอาทิตยวางทํามุมกับ  
แนวระนาบ เปนมุมเอียงประมาณ ๑๕ – ๒๐ องศา สอดรับกับแสงแดด 

๔. การจัดทํารายละเอียดโครงสรางเชิงวิศวกรรม กําหนดใหชุดโครงสรางรองรับ    
แผงเซลลแสงอาทิตยมีความแข็งแรง สามารถทนตอแรงลมท่ีมีความเร็วไมต่ํากวา ๑๕ เมตรตอวินาที 

๖.2.๓.๗ กรองเกษตร  

๑. กรองเกษตรขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว ไสกรองเปนแบบชนิด
แผนดิสก หรือสแตนเลส 

๒. สามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา ๖ บาร และมีอัตราการกรองไมนอยกวา ๒๐ ลบ.ม./ชั่วโมง 
๓. ไสกรองอยูในตัว Housing ท่ีแข็งแรงและอยูบนแกนท่ีสามารถยึดได ทําใหงายตอ

การทําความสะอาดไสกรอง 
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๔. ขนาดความละเอียดการกรอง ไมนอยกวา 120 ไมครอน           

๖.2.๓.๘  รั้วพรอมประตูเหล็กตะแกรง 

ใหมีโครงสรางและขนาดเปนไปตามแบบท่ีกรมทรัพยากรน้ํากําหนด 

จบรายการท่ี ๓ 

6.2.4 รายการท่ี 4 คุณลักษณะเฉพาะของงานประสานทอระบบสงน้ําจากหอถังสูง (รูปทรง
แชมเปญ) ไปยังแปลงเกษตร ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/2 ของกรมทรัพยากรน้ํา 

1. ชนิดทอ 

1.1 ใชทอพีวีซีแข็งแบบปลายเรียบชนิดตอดวยขอตอตรงพีวีซี มอก.เลขท่ี ๑๗ – ๒๕๓๒ 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 8.๕ สีฟา มีความยาว 4.00 เมตร ตอทอน 

๒. การวางทอ 

๒.๑  ผูรับจางตองขุดดิน วางทอ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา พรอมท้ังกลบฝงทอและ
เกลี่ยปรับแตงใหเรียบรอย  

2.2 ขนาดและความยาวทอจายน้ําสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะของพ้ืนท่ีจริง 
ท้ังนี้ผูรับจาง จะตองทําการเขียน SHOP DRAWING แนวทอจายน้ําท้ังหมดเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง
พิจารณาเห็นชอบกอนท่ีดําเนินการกอสราง 

2.3 ถาหากผูรับจางดําเนินการกอสราง แนวทอจายน้ําตามขนาดและความยาวตาม
รูปแบบท้ังหมดแลวยังมีแนวทอท่ีขาดหายไปตามขนาดและความยาวในรูปแบบใหผูรับจางจัดหาทอตามขนาด
และความยาวท่ีขาดหายไปมอบใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับ กอนสงงานงวดสุดทาย และสงมอบให
กลุมผูใชน้ําเพ่ือไวใชประโยชนตอไป 

จบรายการท่ี 4 

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

จบรายการท่ี 5 

๖.3  การดําเนินงาน 

๖.3.๑  ผูรับจางจะตองกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 
100 ลบ.ม.ตอวัน และจะตองเปนผูจัดหาวัสดุกอสราง ครุภัณฑพรอมอุปกรณเครื่องใช ตลอดจนแรงงานมาทํา
การกอสรางใหแลวเสร็จ สําหรับคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางดําเนินการกอสราง เชน คาน้ําและคาไฟฟา 
และอ่ืนๆ ใหผูรับจางทําขอตกลงกับผูมีอํานาจตัดสินใจของสถานท่ี ท่ีจะทําการกอสรางนั้นๆ ในการออก
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามแตจะตกลงกัน 
  ๖.3.๒  การเดินทอสงน้ําจากแหลงน้ําไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ผูรับจางตองวางทอ
ตามแนวท่ีกําหนดไวในแผนผังของพ้ืนท่ีโครงการตามท่ีผูควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ํากําหนด 
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ทอเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขท่ี ๒๗๗ – ๒๕๓๒ ประเภท 2 สีน้ําเงิน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร 
(3 นิ้ว) ความยาวรวมไมนอยกวา 24 เมตร และขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความยาว
รวมไมนอยกวา 24 เมตร เชื่อมตอโดยใชขอตอตรงทอเหล็กอาบสังกะสีขนาดและชนิดเดียวกันกับทอ  
   ทอพีวีซีแข็งแบบปลายเรียบชนิดตอดวยขอตอตรงพีวีซี ขนาดเสนผานศูนยกลาง   
80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 13.๕ สีฟา ผลิตตาม มอก.เลขท่ี ๑๗ – ๒๕๓๒ ความยาวรวมไมนอยกวา 44 เมตร 
เชื่อมตอโดยใชขอตอตรงทอพีวีซีขนาดและชนิดเดียวกันกับทอ และประสานทอโดยใชน้ํายาเชื่อมตอทอพีวีซี 

๖.3.๓ กอนท่ีจะทําการติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานของ
กรมทรัพยากรน้ําตรวจสอบ หรือทดสอบคุณสมบัติและรับรองความถูกตองของอุปกรณดังกลาวเปนลายลักษณ
อักษรและใหแนบมาพรอมการสงมอบงานดวย 

๖.3.๔ 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   
ความลึกของฐานรากสิ่งกอสราง (หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)) รวมท้ังกําหนดวาดินชนิดนี้สมควรใชฐานราก 
ชนิดใด ตองตอกเสาเข็มหรือไม เสาเข็มท่ีจะใชมีขนาดและความยาวเทาไร จากนั้นสงผลการวินิจฉัยและรับรอง
ผลใหผูวาจางพิจารณาใหความเห็นชอบกอนลงมือกอสราง โดยผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนท้ังหมด 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 
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2) กรณีวิศวกรผูรับรองผลกําหนดความยาวเสาเข็ม มากกวา ท่ีระบุไวในแบบแปลน 

ผูรับจางตองระบุรายละเอียดเสาเข็ม ไดแก ขนาดพ้ืนท่ีหนาตัด เสนรอบรูป และความยาวเสาเข็มท่ีจะใชตาม

รายการคํานวณของวิศวกร สงกรมทรัพยากรน้ําหรือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ท่ีรับผิดชอบซ่ึงเปนผูออกแบบ

พิจารณา โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอนลงมือกอสราง โดยผูรับจางตองเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในสวนท่ีเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนเองท้ังหมด ท้ังนี้ผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายเพ่ิมเติมไมได 

๖.3.๕  พ้ืนท่ีโครงการท่ีจะกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 
100 ลบ.ม./วัน โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสระน้ําหลังมัสยิส หมูท่ี 10 ตําบล
อาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ ปข.20-3-001 จํานวน 1 แหง กรมทรัพยากรน้ํา
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงสถานท่ีท่ีจะกอสราง จากสถานท่ีเดิมท่ีกําหนดไวไดตามความเหมาะสม 
  ๖.3.๖  งานท่ีสงมอบไดแตละแหง จะตองติดตั้งสมบูรณทุกรายการ และตองตอเปนระบบ
พรอมท้ังสามารถสูบน้ําข้ึนเก็บในหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ไดเต็มหอถัง 
  ๖.3.๗  ผูรับจางจะตองจัดทําคูมือการใชงานและการแกไขปญหาเบื้องตน ประกอบดวย
แผนภาพแสดงการทํางานของระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน
คุณลักษณะ หนาท่ี การทํางาน อายุการใชงาน ของแตละสวน ข้ันตอนการทํางานท้ังระบบและวิธีการดูแล
บํารุงรักษา จํานวน 3 เลมตอแหง นอกจากนี้ตองมีการฝกอบรมใหผูดูแลระบบไดมีความรูความเขาใจในการใช
งานและการบํารุงรักษาเปนอยางดี 
  ๖.3.๘  ในกรณีท่ีไมสามารถกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 
100 ลบ.ม./วัน ไดตามสถานท่ีกําหนดได ตองแจงใหผูควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ําทราบทันที 
  ๖.3.๙  ท่ีฐานเสาโลหะของโครงสรางรับรองชุดแผงเซลลฯ ตองตอหลักดิน (Grounding 
system) โดยใชสายไฟชนิดทองแดงหุมฉนวน ขนาดไมนอยกวา ๑๐ sq.mm ตอจาก Ground rod ชนิดแทง
โลหะเคลือบทองแดงหรือแทงโลหะหุมทองแดง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว ความยาวไมนอยกวา       
๑.๘ เมตร ไปยังฐานเสา การยึดสายไฟกับ Ground rod  และฐานเสาตองม่ันคง แข็งแรง 
  ๖.3.๑๐  ผูรับจางตองติดตั้งกลองโลหะชนิดใชงานภายนอกอาคาร สําหรับติดตั้งอุปกรณ
ควบคุมการทํางานชุดเครื่องสูบน้ํา และอุปกรณควบคุมการตัดตอวงจรไฟฟา โดยตําแหนงติดตั้งกลองดังกลาว
ตองม่ันคง แข็งแรง งายตอการดูแล และบํารุงรักษา 
  ๖.3.๑๑ สายไฟฟาท่ีใชติดตั้งระบบฯ ตองเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.
๑๑-๒๕๓๑ หรือ มอก.เลขท่ี ๑๑-๒๕๕๓ หรือตามมาตรฐานเก่ียวของ เชน IEC ๖๐๕๐๒-๑, UL ๔๗๐๓ เปนตน 
  ๖.3.๑๒ ทอรอยสายไฟฟาใหเปนชนิดพีอีความหนาแนนสูง (High Density Polyhylene 
Pie, HDPE) ชั้นคุณภาพ PN 8 หรือดีกวาเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับรองมาตรฐาน มอก.เลขท่ี ๙๘๒ โดยขนาดทอ
และจํานวนสายไฟฟาท่ีรอยทอเปนไปตามหลักวิชาการ 

๖.3.๑๓ การเดินสายไฟฟาระหวางแผงเซลลแสงอาทิตยแตละแผง ใหใชสายไฟฟาท่ีติดตั้งมา
พรอมกับ Terminal box ของแผงเซลลฯ ตอวงจรใหถูกตอง แข็งแรง หรือใชสายไฟฟาท่ีรอยทอเปนไปตาม
หลักวิชาการหรือสายชนิด ๐.๖/๑.๐ KV CV หรือดีกวา ขนาดสายไมนอยกวา ๒.๕ sq.mm หรือขนาดสายตาม
คูมือของผูผลิตแผงเซลลฯ (ถามี) และการตอสายไฟฟาใหใช PV connector หรือแบบชื่อท่ีดีกวา 
  ๖.3.๑๔ สายไฟฟาของชุดแผงเซลลฯ แตละสาขา (PV String) ใหใชสายไฟฟาชนิด 
Photovoltaic wire หรือสายชนิด ๐.๖/๑.๐ KV CV หรือดีกวา ขนาดสายไมนอยกวา ๔ sq.mm และตอง
แสดงสัญลักษณข้ัวของแผงเซลลฯ กอนตอเขากับข้ัวตอสายของชุดฟวสไฟฟากระแสตรง โดยอางอิงรูปแบบ 
การติดต้ังใหเปนไปตามมาตรฐาน มอก.เลขท่ี ๒๕๗๒ กําหนดใหชุดฟวสไฟฟากระแสตรงติดตั้งภายในกลอง    
อยางถูกตองปลอดภัยและยึดเขากับเสาโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย 
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    ๖.3.๑๕ ใหติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย จํานวนอยางนอย ๔ ชุด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

          ๑. แผงเซลลแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา ๓ วัตต 
          ๒. แบตเตอรี่ ชนิดลิเธียมไอออน ขนาดไมนอยกวา ๓.๗ V ๔,๐๐๐ mAh 
          ๓. อุปกรณควบคุมการชารจประจุและเปด – ปด โคมไฟอัตโนมัติ 
          ๔. โคมไฟสองสวางชนิด LED ขนาดไมนอยกวา ๓ วัตต 
          ๕. เสาไฟสูงจากพ้ืนดินประมาณ ๓ เมตร    

  ๖.3.๑๖ ผูรับจางจะตองทดสอบการทํางานของระบบฯ ใหเปนไปตามเง่ือนไข โดยผูรับจาง
เปนผูเสนอรายละเอียดวิธีการทดสอบระบบฯ ใหกรมฯ พิจารณาความเห็นชอบ ท้ังนี้หากปริมาณน้ําท่ีสูบได  
ไมเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว ผูรับจางจะตองแกไขใหระบบฯ สามารถสูบน้ําไดตามขอกําหนด โดย         
ไมสามารถเรียกรองคาใชจายเพ่ิมเติมใดๆ และไมสามารถอางระยะเวลาท่ีเสียไปจากการแกไขระบบฯ ใหเปนไป
ตามขอกําหนดมาขอขยายอายุสัญญาได 
  ๖.3.๑7 อุปกรณของระบบฯ ทุกรายการท่ีมีโครงสรางเปนโลหะและอุปกรณท่ีระบุใหมีการ
ตอสายดิน จะตองตอวงจรสายดินใหครบถวน โดยใหดําเนินการตามหลักวิชาการและอางอิงตามมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับแกไขปรับปรุง พ.ศ.๒๕๑๑) ของวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย 

7. สถานท่ีสงมอบงาน 

- สถานท่ีสงมอบงาน : โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสระน้ํา
หลังมัสยิส หมูท่ี 10 ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ ปข.20-3-001 

๘. ระยะเวลาสงมอบงาน 

การสงมอบงานใหสงมอบงานภายใน 120 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา สงมอบตาม
จํานวนท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ไดรับการจัดสรร 

๙. วงเงินงบประมาณ 

งบประมาณรวม 1,974,500.-บาท ( หนึ่งลานเกาแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน ) 
ราคากลางรวม  1,974,500.-บาท ( หนึ่งลานเกาแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน ) 

๑๐.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูเสนอราคาจะตองรับประกันการชํารุดเสียหายของวัสดุ และอุปกรณจากการใชงานตามปกติเปน
เวลา ๒ ป นับตั้งแตวันท่ีรับมอบงาน และเปนภาระของผูรับจางจะตองดูแลวัสดุอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพ 
ใชงานไดดี ยกเวนวัสดุสิ้นเปลือง ท่ีจะตองเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใชงาน หากในระยะเวลาดังกลาวเกิด
การชํารุดเสียหายหรือขัดของ ผูรับจางตองทําการแกไขใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงเปน
ลายลักษณอักษรโดยไมคิดคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น และแจงผลการแกไขเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 7 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันแกไขแลวเสร็จ หากไมดําเนินการ
ซอมแซมความชํารุดบกพรองดังกลาว กรมทรัพยากรน้ําจะสั่งการใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบดําเนินการซอมแซม แกไข โดยเบิกคาใชจายในการดําเนินการจากเงินคํ้าประกันสัญญา และจะตอง
ถูกตัดสิทธิ์ในการเขาเสนอราคาในงานจางครั้งตอไปของกรมทรัพยากรน้ํา 
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๑๑.  คาจางและการจายเงิน 

ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวน 1,974,500.-บาท ( หนึ่งลานเกาแสน
เจ็ดหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน ) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน 138,215.- บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
คาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกําหนดการจายเงินเปนงวดๆ ดังนี้ 

งวดท่ี 1 จายใหเม่ือผูรับจางดําเนินการภายในระยะเวลา 40 วัน นับจากวันทําสัญญาจาง แลวเสร็จ 
ดังนี้ 

1.1 งานโครงสรางรับแผงโซลาเซลล 
1.2 งานฐานรากหอถังสูง (แชมแปญ) แบบมีเสาเข็ม 
1.3 งานการประสานทอภายในระบบจากแหลงน้ําผิวดินไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 
1.4 งานจัดหาและติดตั้งแผงโซลาเซลลขนาด 300 วัตต สําหรับเครื่องสูบน้ําแบบ Multistage 

สูบน้ําได 100 ลบ.ม./วัน 
1.5 งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณควบคุมไฟฟา สําหรับระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย  
1.6 งานจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน 
แลวเสร็จเปนเงินรอยละ 40.91 ของสัญญาจาง 

งวดท่ี 2 จายใหเม่ือผูรับจางดําเนินการภายในระยะเวลา 80 วัน นับจากวันทําสัญญาจาง แลวเสร็จ 
ดังนี้ 

2.1 งานการประสานทอระบบสงน้ําดิบ จากหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ไปยังแปลงเกษตร 
2.2 งานจัดหาและติดตั้งหอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 
แลวเสร็จเปนเงินรอยละ 48.10 ของสัญญาจาง 

งวดท่ี 3 จายใหเม่ือผูรับจางดําเนินการภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทําสัญญาจาง แลว
เสร็จ ดังนี้ 

3.1 งานรั้ว 
3.2 งานปายชื่อโครงการ 
3.3 งานปายแนะนําโครงการ 
3.4 งานคาจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําผิวดิน แบบ Multistage สูบน้ําได 100 ลบ.ม./วัน ท่ี
ความสูงไมนอยกวา 30 เมตร 
3.5 งานคาจัดหาและติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (หลอดLED) ระบบ Solarcell 
กอสรางงานท่ีเหลือเสร็จสมบูรณตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 031/2 และรายการรายละเอียด

เฉพาะแหงประกอบแลวเสร็จทุกประการเปนเงินรอยละ 10.99 ของสัญญาจาง เม่ือกรมหรือเจาหนาท่ีของกรมได
ทําการตรวจสอบและทดสอบผลงานท่ีทําเสร็จแลว รวมท้ังการอบรมชี้แจงใหกลุมเกษตรกร และเจาหนาท่ีองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน และปรากฏวาเปนท่ีพอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ 

การจายเงินลวงหนา ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาจาง
ตามสัญญา แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารในประเทศ หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยผูรับจางตองทําหนังสือการขอรับเงินลวงหนาหลังจาก      
ลงนามในสัญญาแลว 

กรมทรัพยากรน้ําจะจายเงินใหกับผูรับจางเม่ือสงงานครบตามจํานวนท่ีราชการกําหนด และ
คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ฉะนั้น หากผูรับจางสงมอบงานไมครบตามจํานวนท่ี
กําหนดไวทางราชการจะไมจายเงินให 
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๑๒.  คาปรับ 
๑๒.๑  ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด และกรมทรัพยากรน้ํายังไมได

บอกเลิกสัญญาผูรับจางจะตองถูกปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑ ของราคางานจางท้ังหมด แตไมต่ํากวา
วันละ ๑๐๐ บาท นับแตวันลวงเลยกําหนดวันเวลาแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จบริบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 











โครงการก่อสร้างระบบกระจายนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระนํ�าหลังมัสยิส  หมู่ที�  10  ตําบลอ่าวน้อย  อําเภอเมือง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสโครงการ  ปข.20-3-001

ลําดับ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ที� (บาท) (บาท)

1.1 งานโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ 1.00            ชุด 43,682.70        43,682.70              

1.2 งานรั�ว 1.00            ชุด 70,823.92        70,823.92              

1.3 งานฐานรากหอถังสูง (แชมเปญ) แบบมีเสาเข็ม 1.00            ชุด 124,890.02      124,890.02            

1.4 งานการประสานท่อภายในระบบ 1.00            ชุด 205,195.46      205,195.46            

1.5 งานการประสานท่อระบบส่งนํ�าดิบ 1.00            ชุด 474,690.53      474,690.53            

1.6 งานป้ายชื�อโครงการ 1.00            ชุด 13,004.32        13,004.32              

1.7 งานป้ายแนะนําโครงการ 1.00            ชุด 8,047.87          8,047.87                

2.1 ค่าจัดหาและติดตั�งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ 1.00            ชุด 146,889.60      146,889.60            

2.2 ค่าจัดหาและติดตั�งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สําหรับระบบสูบนํ�า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1.00            ชุด 267,746.10      267,746.10            

2.3 ค่าจัดหาและติดตั�งเครื�องสูบนํ�าผิวดินแบบ Multistage

สูบนํ�าได้ 100 ลบ.ม./วัน ที�ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร 1.00            ชุด 113,345.10      113,345.10            

2.4    ค่าจัดหาและติดตั�งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน 1.00            ชุด 19,478.28        19,478.28              

2.5    ค่าจัดหาและติดตั�งหอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 1.00            ชุด 474,999.75      474,999.75            

2.6    ค่าจัดหาและติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง (หลอด LED) ระบบSolarcell 1.00            ชุด 11,770.00        11,770.00              

1,974,563.65         

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 1,974,500.00         

หมายเหตุ   งานเบ็ดเตล็ดให้สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละของค่างานที�ก่อสร้างได้จริง

(หนึ�งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื�นสี�พันห้าร้อยบาทถ้วน)

1. ประเภทงานอาคาร

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

รายการ ปริมาณงาน หน่วย

2.งานประเภทไม่พิจารณาปรับราคา



โครงการก่อสร้างระบบกระจายนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระนํ�าหลังมัสยิส  หมู่ที�  10  ตําบลอ่าวน้อย  อําเภอเมือง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสโครงการ  ปข.20-3-001

ลําดับ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ที� (บาท) (บาท)

1.1 งานโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ 1.00            ชุด

1.2 งานรั�ว 1.00            ชุด

1.3 งานฐานรากหอถังสูง (แชมเปญ) แบบมีเสาเข็ม 1.00            ชุด

1.4 งานการประสานท่อภายในระบบ 1.00            ชุด

1.5 งานการประสานท่อระบบส่งนํ�าดิบ 1.00            ชุด

1.6 งานป้ายชื�อโครงการ 1.00            ชุด

1.7 งานป้ายแนะนําโครงการ 1.00            ชุด

2.1 ค่าจัดหาและติดตั�งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ 1.00            ชุด

2.2 ค่าจัดหาและติดตั�งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สําหรับระบบสูบนํ�า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1.00            ชุด

2.3 ค่าจัดหาและติดตั�งเครื�องสูบนํ�าผิวดินแบบ Multistage

สูบนํ�าได้ 100 ลบ.ม./วัน ที�ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร 1.00            ชุด

2.4    ค่าจัดหาและติดตั�งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน 1.00            ชุด

2.5    ค่าจัดหาและติดตั�งหอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 1.00            ชุด

2.6    ค่าจัดหาและติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง (หลอด LED) ระบบSolarcell 1.00            ชุด

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น

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

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

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

1. ประเภทงานอาคาร

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

รายการ ปริมาณงาน หน่วย

2.งานประเภทไม่พิจารณาปรับราคา



 

 

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