










































________________________________________________________________________________ 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  
 

 
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าบึงงิ้ว พร้อมระบบกระจายน้้า 
ต้าบลไผ่ล้อม อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

1. ความเป็นมา 

เนื่องจากราษฎรในเขตพ้ืนที่  ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งต้องใช้ น้้าจากแหล่งเก็บกักน้้าตามธรรมชาติ คือ บึงงิ้ว มาใช้ท้าการเกษตร แต่เนื่องจาก
ประสบปัญหาหนอง/บึง มีความตื้นเขินและขาดระบบกระจายน้้า  ในฤดูน้้าหลากไม่สามารถผันน้้าเข้าไปกัก
เก็บในหนอง /บึง ดังกล่าว ท้าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้า
ไหลบ่าจ้านวนมาก ส่งผลให้เกิดน้้าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตร 

 ดังนั้นกรมทรัพยากรน้้า ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท้าแผนพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือให้เป็นพื้นที่
แก้มลิง เป็นแหล่งเก็บกักน้้าและพัฒนาระบบกระจายน้้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึง โดยการขุดลอกเพ่ือเพ่ิมความ
จุแหล่งน้้า ขุดลอกคลองเชื่อมระหว่างแหล่งน้้า และก่อสร้างระบบกระจายน้้ารวมถึงอาคารทางชลประทาน
อ่ืนๆ การพัฒนาครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาโครงข่ายน้้าระดับต้าบล เป็นการพัฒนาโครงการต่อเนื่องกับ
โครงการอื่นๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต้าบล ประกอบด้วยต้าบลไผ่ล้อม อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก , 
ต้าบลป่ามะคาบ อ้าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และต้าบลท่าฬ่อ อ้าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ช่วยลดปัญหาอุทกภัย และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเพ่ิมความสามารถกักเก็บน้้าพร้อมชะลอการเกิดปัญหาน้้าหลากจากพ้ืนที่ 
2. เพ่ือป้องกันการเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และใช้ในภาคการเกษตรช่วงขาดแคลนน้้า 

3. คุณสมบัติของผูย้ื่นข้อเสนอ 

 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
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 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของ  นิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 3. 8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรน้้า 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง “งานอนุรักษ์ฟื้นฟู
และพัฒนาแหล่งน้้า” ชั้น 1 หรือชั้น 2 ของกรมทรัพยากรน้้า พร้อมทั้งแนบส้าเนาบัตรแสดงคุณสมบัติ
เบื้องต้นและรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะด้าเนินการประกวดจัดจ้าง
ก่อสร้าง วงเงินไม่น้อยกว่า 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน ) ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้
รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ท้างานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้ส่ง
มอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ กรม
ทรัพยากรน้้า เชื่อถือ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  (1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม    
“กิจการร่วมค้า”  ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
  (2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับ หน่วยงานของรัฐ  (ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน
การจ้าง ชั้น 1 หรือชั้น 2 ของกรมทรัพยากรน้้า ) และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 3. 12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 งานตามสัญญานี้ประกอบด้วย 
4.1 งานขุดลอก  

-  ขุดลอกบึงง้ิว กม.ที่ 0+000.00 ถึง กม.ที่ 0+700.00  
-  ขุดลอกห้วยเชิงนวล กม.ที่ 3+000.00 ถึง กม.ที่ 3+325.00 

       -  งานถนนลูกรังเชื่อมแหล่งน้้า กว้าง 4 ม. ยาว 215.00 ม. 
 4.2 อาคารทางน้้า 
      -  อาคารทางน้้าเข้า ท่อ ๒ แถว Dia.0.80 ม. พร้อมบาน Flat gate จ้านวน ๖ แห่ง 
4.3 อาคารบังคับน้้า 
        -  ก่อสร้างอาคารบังคับน้้าแบบท่อเหลี่ยม  ๒ ช่อง พร้อมบานประตู ขนาด 1.50x1.50 ม. 

จ้านวน  ๒ บาน 
  4.4  ระบบกระจายน้้า  

     -  ท่อส่งน้้าเหล็กเหนียวเคลือบกัลวาไนท์ สาย MP1  ขนาด Dia.300 mm.                  
กม.ที่ 0+000.00 ถึง กม.ที่ 0+900.00  

     -  ท่อส่งน้้าเหล็กเหนียวเคลือบกัลวาไนท์  สาย MP1 ขนาด Dia.300 mm. .                  
กม.ที่ 0+900.00 ถึง กม.ที่ 1+425.00  

     - ท่อส่งน้้าเหล็กเหนียวเคลือบกัลวาไนท์ สาย MP1-1RP ขนาด Dia.300 mm.              
กม.ที่ 2+000.00 ถึง กม.ที่ 2+375.00  

     -  ท่อส่งน้้าเหล็กเหนียวเคลือบกัลวาไนท์ สาย MP2  ขนาด Dia.300 mm.                   
กม.ที่ 3+000.00 ถึง กม.ที่ 3+800.00 

    -  ท่อส่งน้้าเหล็กเหนียวเคลือบกัลวาไนท์ สาย MP2  ขนาด Dia.300 mm.                     
กม.ที่ 3+800.00 ถึง กม.ที่ 4+400.00 

    -  ท่อส่งน้้าเหล็กเหนียวเคลือบกัลวาไนท์ สาย MP2 – 1RP  ขนาด Dia.300 mm.                     
กม.ที่ 5+000.00 ถึง กม.ที่ 5+250.00 

4.5 สถานีสูบน้้า 
      สถานีสูบที่ ๑ (บึงงิ้ว) 
     -  ก่อสร้างสถานีสูบน้้า จ้านวน 1 สถานี 
     -  ติดตั้งถังเก็บน้้าส้าเร็จรูปขนาด 100 ลบ.ม. จ้านวน 6 ถัง 
     -  ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ จ้านวน 6 ชุด (1 ชุด มีจ้านวน 32 แผง) รวม 192 แผง 
สถานีสูบที่ ๒ (บึงอินทนิล ๒) 
     -  ก่อสร้างสถานีสูบน้้า จ้านวน 1 สถานี 
     -  ติดตั้งถังเก็บน้้าส้าเร็จรูปขนาด 100 ลบ.ม. จ้านวน 6 ถัง 
     -  ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ จ้านวน 6 ชุด (1 ชุด มีจ้านวน 32 แผง) รวม 192 แผง 
4.6 บันไดลงสระ 
      - ก่อสร้างบันได คสล. จ้านวน ๖ แห่ง 
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๕. ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันที่ยื่นข้อเสนอของผู้เสนอราคา 

ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเสนอราคาเพ่ือรับงานก่อสร้างตามเง่ือนไขประกวดราคาจ้างนี้ ทุกรายต้อง
แสดงหลักฐานที่แสดงถึงขีดความสามารถ และความพร้อมที่ตนมีอยู่ปัจจุบันในวันที่ยื่นข้อเสนอ ด้าน
บุคลากร ด้านเครื่องจักร – เครื่องมือ  และด้านสถานะทางการเงิน ซึ่งขีดความสามารถและความพร้อมที่
ตนมีอยู่ปัจจุบันในวันยื่นข้อเสนอแต่ละด้าน จะต้องไม่น้อยกว่าวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน
การจ้างก่อสร้าง “งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้้า” ของกรมทรัพยากรน้้า รายละเอียดดังนี้ 

5.1 ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ ด้านบุคลากร 
      ผู้เสนอราคาจะต้องยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้าน

บุคลากรตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมส้าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 หรือวิชาชีพอ่ืนที่มีการควบคุม ที่ยังไม่หมดอายุใบอนุญาต โดยบุคลากรทุก
รายต้องลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัท/ห้างที่บุคลากรผู้นั้นเป็นลูกจ้าง 

5.2 ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ ด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ  
      ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืนยนัขีดความสามารถและความพร้อมดา้นเครือ่งจักร -เครื่องมือ ตาม

แบบฟอร์มที่แนบ พร้อมส้าเนาทะเบียนประจ้าเครื่องจักร-เครื่องมือ ทุกรายการที่ระบุกรรมสิทธิ์เป็นของนิติ
บุคคล หรือส้าเนาทะเบียนหลักฐานการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคล เช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย
ของเครื่องจักร -เครื่องมือ และรับรองส้าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนนิติบุคคลพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ทั้งนี้หลักฐานส้าเนาทะเบียนประจ้าเครื่องจักร -เครื่องมือ ต้องปรากฏการช้าระภาษี
ประจ้าปี ตามที่กฎหมายก้าหนด 

5.3 ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ ด้านฐานะทางการเงิน 
ผู้เสนอราคาจะต้องยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้าน

ฐานะทางการเงินตามแบบฟอร์ม พร้อมส้าเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดย
ส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ และออกไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ
รับรองถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา และรับรองส้าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนนิติบุคคล
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

กรมทรัพยากรน้้า ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคารายที่ไม่แสดงหลักฐาน
ถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ปัจจุบันได้ครบถ้วน และถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก้าหนดข้างต้น
ในขณะยื่นข้อเสนอ หรือเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานต้นฉบับ หากกรมให้น้ามา
แสดงในภายหลัง 

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถตรวจสอบขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ ณ วันขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง ของกรมทรัพยากรน้้าได้ที่ 
http://news.dwr.go.th/news_list.php?category_id=79 

6. ระยะเวลาด้าเนินการ 

ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน  330 วัน ( สามร้อยสามสิบ วัน ) นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 

 

http://news.dwr.go.th/news_list.php?category_id=79
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____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

 ในการจ้างก่อสร้างนี้ ผู้ว่าจ้างได้รับเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓     
งบลงทุนที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ดังนั้นการจ่ายเงินตามสัญญาจะเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ี
ได้รับ กรณีผู้ว่าจ้างมีความจ้าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าเกินกว่าก้าหนดเวลาอันสมควรไม่ว่า
เนื่องจากการอนุมัติเงินประจ้างวดล่าช้าหรือเหตุอื่นใด ผู้รับจ้างจะไม่เรียกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายในระหว่างที่
ล่าช้านั้นจากผู้ว่าจ้าง 
 กรมทรัพยากรน้้าจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคาต่อ
หน่วยที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจ้านวนโดยประมาณเท่านั้น จ้านวนปริมาณงาน      
ที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของ
งานแต่ละรายการที่ได้ท้าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ้านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่ก้าหนด
ไว้ในสัญญา ทั้งนี้นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 

(1) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า ) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ ) ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา     
จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

(2) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ ) ของปริมาณ
งานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม )     
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

(3) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า ) ของปริมาณงานที่ก้าหนด
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชย
เป็นค่า overhead และ mobilization ส้าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่าง
ระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงคูณ
ด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization ดังกล่าว 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 

(4) กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน 
หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามท่ีกรมจะพิจารณาตามทีเ่ห็นสมควร 

 กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด งวดละ 1 ครั้ง แต่ละงวดมีระยะเวลา           
ไม่น้อยกว่า 30 วัน  โดยจ่ายเงินค่าจ้าง ตามเนื้องานที่ท้าเสร็จจริง เมื่อกรมหรือเจ้าหน้าที่ของกรมได้ท้าการ
ตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก้าหนดฯแห่งสัญญาทุกประการ กรม
จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง  

 การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ  
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____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  

8. วงเงินในการจัดหา 

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 68,106,400บาท (หกสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกพันสี่
ร้อยบาทถ้วน ) โดยเบิกจ่ายจาก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.256 3 งบลงทุน
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าบึงงิ้ว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม อ้าเภอบาง
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ราคากลางค่าก่อสร้าง  68,106,400บาท (หกสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) 

9. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

กรมทรัพยากรน้้าจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 
หมายเหตุ 

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของ
งานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ ส้านักพัฒนาแหล่งน้้า         
กรมทรัพยากรน้้า  เลขท่ี ๑๘๐ /๓ อาคารกรมทรัพยากรน้้า ซอย ๓๔ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท      
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-2298-6607 หรือ 

Email:  Tong_dwr@hotmail.com โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 
 
 
 
 

   ลงชื่อ ................................................... ประธานกรรมการ 
                                           (นายประยุทธ์  ไกรปราบ) 
              ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาแหล่งน้้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ลงชื่อ…………………………………..……..กรรมการ 
           (นายช้านาญ  ฟักคง) 
          วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ          
  รก.ผชช.เฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้้า 
 

ลงชื่อ…………………………….………………กรรมการ 
            (นายวรภัต  ธรรมประทีป) 
             ผูอ้้านวยการสว่นวางแผน 
 

ลงชื่อ…………………………………....กรรมการและเลขาฯ 
        (นายสรศกัดิ์  ใจประเสริฐ) 
  ผู้อ้านวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน 
 

 ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ช่วยเลขาฯ 
            (นายพงศ์พล  ผิวงาม) 
           วิศวกรโยธาช้านาญการ 
 

mailto:supachai.h@dwr.mail.go.th%20��


























































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 1.5 สูตรการปรับราคา 
 

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้ า  ต าบลไผ่ล้อม  อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก     

 
 
 

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

1เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
1.1  สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อ

ดัชนีราคาซึ่งจัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะ
เดือนที่ท าการประมูล 

1.2  การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง
เรียกร้องภายในก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น
ก าหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป 
และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกร้องเงินคืนจากผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาจะเรียกเงิน
คืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วหรือหักค่างานของงวดต่อไปหรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่
กรณ ี

1.3 การพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิม หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านัก           
งบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของส านักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 

2. สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

               ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างก่อสร้าง  ให้ค านวณตามสูตรดังนี้ 
P = (Po)  x  (K) 
P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวด ที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด  
  ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 
K = ESCALATION  FACTOR  ที่หักด้วย  4  %  เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม 
  4 % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 

สูตรส าหรับค านวณค่า  K  ในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างดังนี้ 
  สูตรที ่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+0.15It/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/A0+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 

สูตรที่ 3.3 K = 0.30+0.10Mt/Mo+0.40At/A0+0.10Et/Eo+0.10Ft/Fo 
  สูตรที่ 3.4 K = 0.30+0.10It/Io+0.35Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.15St/So 
  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 
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  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+0.60St/So 
  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/AC0 
สูตรที่ 5.1.3   K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40PVCt/PVC0 
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+0.30PEt/PE0 
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/PVC0 
สูตรที่ 5.5   K = 0.25+0.05It/Io+0.05Mt/Mo+0.65PVCt/PVCo 
สูตรที่ 5.6   K = 0.25+0.25It/Io+0.50GIPt/GIPo 

 3. ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 

K = ESCALATION  FACTOR 
It =   ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Io =   ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 
Ct =   ดัชนีราคาซีเมนต์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Co =   ดัชนีราคาซีเมนต์  ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 
Mt =   ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Mo =   ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 
St =   ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
So =   ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 
At = ดัชนีราคาแอสฟัสท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Ao = ดัชนีราคาแอสฟัสท์ ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 
Et =   ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Eo =   ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์  ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 
Ft =   ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Fo =   ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 
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ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 
PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 
GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
GIPo  = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 
PET = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY  POLY  ETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY  POLY  ETHYLENE ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ท าการประกวดราคา 

4.  วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

4.1 การค านวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ
กระทรวงพาณิชย์  โดยใช้ฐานของปี  2530 เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

4.2 การค านวณค่าK ส าหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้อง
แยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตร
ที่ได้ก าหนดไว้ 

4.3 การค านวณค่า K ก าหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ต าแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและ
ก าหนดให้ท าเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ)ให้เป็นผลส าเร็จก่อนแล้วจึงน าผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลข
คงท่ีหน้าเลขสัมพันธ์นั้น 

4.4 ให้พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค่างาน  จากราคาที่ผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง       
เมื่อค่า K ตามสูตรส าหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K  
ในเดือนที่ท าการประมูลมากกว่า 4%  ขึ้นไป  โดยน าเฉพาะส่วนที่เกิน 4 % มาค านวณปรับ
เพ่ิมหรือลดค่างาน แล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4 %  แรกให้) 

4.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา  
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K  ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการค านวณค่างานให้ใช้ค่า 
K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K  ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่า ค่า K ตัวใด
จะมีค่าน้อยกว่า 

4.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายค่างานที่ผู้รับจ้างท าได้ในแต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน  ส่วนค่างาน
เพ่ิมหรือค่างานลดลงซึ่งจะค านวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งน ามาค านวณหาค่า 
K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อค านวณเงินเพ่ิมได้ ผู้ว่าจ้างจะขอท า
ความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 1.9 ระบบความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 
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ระบบความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 
 งานก่อสร้างโครงการนี้ กรมทรัพยากรน้้า ได้ก้าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในการ
ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 แจ้งโดยหนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
0205/ว 84  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2543 โดยได้ค้านวณราคางานในการก่อสร้างครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การป้องกันอุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการท้างานที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างและก้าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ต้องด้าเนินการต่อดังนี้ 
 1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องค้านวณปริมาณงานค่าก่อสร้างให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการท้างานที่เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยในการท้างาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้างและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ อันตราย
ทีอ่าจจะเกิดขึ้นให้เพียงพอเหมาะสม เพ่ือด้าเนินการตามสัญญาว่าจ้าง 
 3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเตรียมจัดท้าเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง” ยื่นมาพร้อมกับซองเอกสารการประกวดราคา โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้า
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ทั้ง 14 หัวข้อให้ครบถ้วนตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ก้าหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท้างาน 
2) การจัดองค์กรความปลอดภัยฯ ในงานก่อสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3) กฎหมายและข้อก้าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) การฝึกอบรม 
5) การก้าหนดมาตรฐานป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ 
6) การตรวจความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง 
7) ก้าหนดกฎความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง 
8) การควบคุมดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง 
9) การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ 
10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ 
11) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
12) การปฐมพยาบาล 
13) การวางแผนฉุกเฉิน 
14) การจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 4. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษารายละเอียดเอกสารที่ยื่นเสนอตามข้อ 3 ให้เข้าใจส้าหรับชี้แจงตอบข้อ
ซักถามของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะพิจารณาตรวจเอกสารการ
ประกวดราคาเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้างดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นรายละเอียดไม่ครบทั้ง 14 หัวข้อ
ดังที่ระบุไว้ในข้อ 3 เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญ  
 เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ได้รับการคัดเลือกจากทางราชการแล้ว ต้องเตรียมจัดท้าแผนปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยฯ อย่างละเอียดและชัดเจน ยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนด้าเนินการก่อสร้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องรายงานผลงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง และชัดเจนอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 









 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 1.11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธเิรียกร้อง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สิน 

1.  การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินให้กระท าได้  ดังนี้ 
1.1 ผู ้รับจ้างหรือผู ้ขาย โอนให้แก่ธนาคารภายในประเทศ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัททุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ 
และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบ 

1.2 ผู้รับโอนตามข้อ 1.1 ดังกล่าวข้างต้นโอนกลับคืนให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย 

2. ห้ามมิให้มีการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สิน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
2.1  สัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลงที่ก้าหนดการจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินโดยวิธีจ่ายผ่าน

ธนาคาร เว้นแต่จะมีระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ที่จะออกมาใน
ภายหลังก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

2.2 สัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลงภายใต้โครงการที่ด้าเนินการด้วยเงินกู้หรือเงิน ช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศที่ก้าหนดให้การจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินเบิกจ่ายด้วยวิธีเบิกตรง (Direct  Payment)   

3. การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สิน ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้
กรมทรัพยากรน้ าทราบ และจะต้องตกลงยินยอมผูกพันกับกรมทรัพยากรน้ าดังต่อไปนี้ 

3.1 หากมีค่าเสียหายหรือเงินอ่ืนใดที่กรมทรัพยากรน้้ามีสิทธิจะได้รับ หรือหักออกจากค่าจ้าง หรือค่าซื้อ
ทรัพย์สินตามเงื่อนไขสัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลงผู้รับโอนยินยอมให้กรมทรัพยากรน้้ารับหรือหักออกไว้ได้ทันที 

3.2 หากกรมทรัพยากรน้้ามีความจ้าเป็นต้องสั่งจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินล่าช้าเกินกว่า
ก้าหนดเวลาที่สมควร ไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจ้างวดล่าช้า หรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม ผู้รับโอนยินยอม
สละสิทธิในการเรียกดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายอื่นใดในระหว่างที่ล่าช้านั้นจากกรมทรัพยากรน้้า 

3.3 หากกรมทรัพยากรน้้ามีสิทธิเรียกเงินที่ผู้รับโอนได้รับคืนทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนแล้วผู้โอนและ
ผู้รับโอนจะรับผิดชอบใช้เงินให้กรมทรัพยากรน้้าภายในระยะเวลาที่กรมทรัพยากรน้้าก้าหนด 

3.4 หากกรมทรัพยากรน้้ามีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนและผู้รับโอนไม่ว่าสิทธิเรียกร้องนั้นจะเกิดจาก  
มูลหนี้ใดๆหรือจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกร้องในครั้งนี้ ผู้รับโอนยินยอมให้กรมทรัพยากรน้้าน้าสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวมาหักกลบลบกับเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินที่ผู้รับโอนจะได้รับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 

3.5 หากกรมทรัพยากรน้้า มีข้อต่อสู้ใดๆ ต่อผู้โอนผู้รับโอนยินยอมให้กรมทรัพยากรน้้ายกขึ้นเป็น    
ข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้เช่นกัน 

3.6 หากกรมทรัพยากรน้้าได้บอกกล่าวโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง และเมื่อ
กรมทรัพยากรน้้าได้รับหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว          
กรมทรัพยากรน้้า ไม่ต้องแจ้งความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับโอนทราบ 

3.7 หากกรมทรัพยากรน้้ามิได้มีการให้ความยินยอมเมื่อได้รับค้าบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดผลขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 308 วรรคสอง โดยกรมทรัพยากรน้้า 
สามารถยกข้อต่อสู้ตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีอยู่กับผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้โอนขึ้นต่อสู้กับผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องได้ ดังนั้น ใน
การณีนี้ กรมทรัพยากรน้้า จึงสามารถใช้สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนดในข้อ 
12 วรรคสอง เพ่ือน้าเงินค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

4. การส่งหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้โอนและผู้รับโอนส่งที่กองการเงินและบัญชี หรือหน่วยงาน
ในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินตามสัญญาใบสั่งหรือข้อตกลงดังกล่าว 

5. ผู้รับจ้างหรือผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกใบก ากับภาษีตามจ านวนเงินที่ระบุในใบสั่งมอบงานหรือใบส่งของ 

6. ผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินตามจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับ 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 1.12 เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
     

เงื่อนไขท่ัวไปของงานก่อสร้าง 

1. ค าจ ากัดความ 
ค้าต่างๆ ที่ระบุในรายการรายละเอียด (Specifications) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ว่าจ้าง หมายถึง กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอทีก่รมทรัพยากรน้้า  ตกลงจ้างตามสัญญา 

     3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หมายถึง คณะกรรมการที่กรมทรัพยากรน้้าแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 

4. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ข้าราชการที่กรมทรัพยากรน้้า แต่งตั้ง มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 178 

2. การวางแนว การท าระดับ และการวางผัง 
ผู้ว่าจ้างจะก้าหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัด และระดับ สถานที่ที่จะท้าการก่อสร้างให้ 

หลังจากนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องวางแนวถ่ายระดับและวางผังบริเวณที่จะท้าการก่อสร้าง แล้วจึงให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างท้าการตรวจสอบให้ถูกต้องเสียก่อน ผู้รับจ้างจึงจะท้าการก่อสร้างต่อไป
ได้ หมุดหลักฐานต่างๆที่แสดงแนว ระดับ และผังบริเวณทั้งหมด ซึ่งได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วเหล่านี้ ผู้รับจ้างต้องรักษา
ให้อยู่ในสภาพคงเดิมที่สมบูรณ์เรียบร้อยตลอดเวลาที่ท้างานก่อสร้างรายนี้ และจะถอดถอนออกไปเมื่อได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเท่านั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดขึ้นเนื่องจากการวางแนว การถ่าย
ระดับ การวางผังก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและแก้ไขให้ถูกต้องทุกกรณี 

3. การให้ความร่วมมือและประสานงาน 
 ในบริเวณที่ท้างานเดียวกันนี้หรือใกล้เคียง ถ้ามีงานของผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้าง รายอ่ืนๆ ท้างานให้กับ
ผู้ว่าจ้างอยู่ด้วย ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและประสานงานด้วยดี เพ่ือให้งานก่อสร้างส้าเร็จเรียบร้อยตามแผน 

4. ถนนล าลองหรือทางเบี่ยง 
ผู้รับจ้างต้องสร้างถนนล้าลองหรือทางเบี่ยงต่อจากถนนเดิมที่มีอยู่แล้วและต้องบ้ารุงรักษาถนนที่

จัดสร้างข้ึนใหม่ตลอดจนบ้ารุงรักษาถนนเดิมให้มีสภาพใช้งานได้ 
เพ่ือความปลอดภัยในการจราจร ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและจัดหาเครื่องหมาย ไม้กั้น สัญญาณโคมไฟ ฯลฯ  

ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงให้ชัดแจ้ง พร้อมรื้อถอนทางเบี่ยงออกเม่ือด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยท้าการ
รื้อถอนล้าเลียงวัสดุไปทิ้งในพื้นที่ท้ิงดินที่ก้าหนดไว้ หรือบริเวณท่ีผู้ควบคุมงานเห็นชอบให้ทิ้งได้ 

 
5. ที่ท าการ 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่ท้าการและบ้านพักชั่วคราวของผู้รับจ้าง ต้องเสนอรายละเอียดให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน  

ผู้รับจ้างต้องท้าการปรับระดับพ้ืนที่จัดท้าถนนและทางเท้าที่มีขนาดเหมาะสมภายในบริเวณที่ท้าการ
และบ้านพักชั่วคราว โดยต้องค้านึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ และต้องท้าการบ้ารุงรักษา
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ อาคารและสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เป็นของผู้รับจ้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างทั้งหมด โดยงานก่อสร้างอาคารส้านักงานชั่วคราวเพื่อควบคุมการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. งานฯประกอบด้วยการก่อสร้างและ/หรือการเช่าการบ้ารุงรักษาและการรักษาความความสะอาดที่ท้า
การที่ใช้ร่วมกันส้าหรับผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการตกแต่งและบ้ารุงรักษา 
เครื่องตกแต่งเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ อันประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศ ยังคงเป็นของผู้รับจ้างตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างอาคารส้านักงานจะต้องมั่นคงปลอดภัยโดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ให้อนุมัติ
ล่วงหน้าจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนท้าการก่อสร้างหรือเช่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและ
บ้ารุงรักษาอาคารส้านักงานชั่วคราวตลอดเวลาของการก่อสร้างตามสัญญา อาคารและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ 
จะต้องจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา โดยต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานและจะต้องจัดให้พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ 
ระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร และทรัพย์ สินภายในอาคาร
ตลอดเวลาจะต้องจ้างยามมาท้าการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวอย่างเพียงพอ 

      2. ที่ตั้งอาคารส้านักงานชั่วคราว จะก้าหนดตามค้าแนะน้าของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งควรจะอยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างและจะต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยของ
อาคารให้เหมาะสม พร้อมเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติงาน อุปกรณ์ส้านักงาน และสิ่งอ้านวยความสะดวกตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบ โดยมีห้องท้างานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ก)    ห้องที่ท้างานของผู้ควบคุมงาน  
  ข) ห้องธุรการ  
  ค) ห้องประชุม  

ง)    ห้องเก็บของ 
จ)    ห้องครัว 
ฉ)    ห้องน้้า 

      3.  อาคารต่าง ๆ จะต้องตกแต่งด้วยเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ที่ใหม่ทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่อง
ตกแต่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส้าหรับที่ท้าการที่ใช้ร่วมกันส้าหรับผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

 4.  ผู้รับจ้างจะต้องว่าจ้างพนักงานต่อไปนี้ให้ดูแลด้านการบริการและความเรียบร้อยของส้านักงาน
ให้ท้างานในช่วงเวลาที่ก้าหนด 
 - พนักงานท้าความสะอาด                         1                 คน 
 - ธุรการส้านักงาน                                   1                 คน 

 5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมทั้งติดตั้งและบ้ารุงรักษาบริการและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างและผู้รับจ้างอย่างเพียงพอ ได้แก่ 
 ก. น้้าจืดคุณภาพดี และมีปริมาณเพียงพอต่อเข้ากับห้องน้้าและอุปกรณ์ส้าหรับการบ้าบัดน้้าเสีย 
 ข. น้้าดื่ม,ชา,กาแฟ 
 ค. ระบบไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ ที่เพียงพอ 
 ง. เครื่องดับเพลิง 
 จ. โทรศัพท์ ๑ เลขหมาย ซึ่งติดต่อกับภายนอกได้ 
 ฉ. ของใช้สิ้นเปลืองในส้านักงาน 
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     6. ผู้รับจ้างจะจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยจ้านวน ๑๐ ชุด ประกอบด้วยหมวกนิรภัย กับรองเท้ากันน้้า 
ซึ่งจะเก็บรักษาไว้ที่ที่ถาวรของผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพ่ือใช้งานโดยผู้ว่าจ้างและผู้ใช้งานของผู้
ว่าจ้าง อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องเป็นสีขาวหรือสีอ่ืนที่ต่างจากสีของอุปกรณ์ของผู้รับจ้าง และคุณภาพอุปกรณ์จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อน 
  อุปกรณ์ประกอบดังกล่าวข้างต้นจะเป็นของผู้รับจ้างแต่จะมอบให้ผู้ว่าจ้างไว้ ใช้งานได้ตลอดเวลา  
ในระยะเวลาการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการนี้ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่าน้้าประปา ค่าบริการโทรศัพท์ และอ่ืนๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องจัดหาและคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

6. การอ านวยการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน 

 เป็นการสนับสนุนของผู้รับจ้างโดยความสมัครใจ เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานควบคุมงาน
โครงการของฝ่ายผู้ว่าจ้าง 

6.1 การจัดหายานพาหนะ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างต้อง
จัดหายานพาหนะไว้ใช้ร่วมกันภายในระยะเวลา 30 วัน(สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 
ส้าหรับผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑. รถตรวจการขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทุ่นแรงบังคับเลี้ยว ติดฟิล์ม
กรองแสงเครื่องเสียงภายในรถยนต์และกระจกไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จ้านวน ๑ คัน 
ส้าหรับตรวจการงานก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบ
การด้าเนินงานในแต่ละครั้ง  
    2. รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู ขนาดบรรทุก 1 ตันพร้อมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทุ่นแรงบังคับเลี้ยว  
ติดฟิล์มกรองแสงและเครื่องเสียงภายในรถยนต์และกระจกไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,๔00 ซีซี จ้านวน 1 คัน  
  3. ในข้อ 1 และข้อ 2 สภาพยานพาหนะทุกคันจะต้องใหม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และต้องเสนอ
รายละเอียดของยานพาหนะตามข้อ 1 และข้อ ๒ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาก่อน
ด้าเนินการ รวมทั้งต้องจัดหาพนักงานขับรถยนต์ประจ้ารถที่มีใบอนุญาตขับข่ีของทางราชการโดยถูกต้อง 
   4. ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานของ 
ผู้รับจ้าง จะเป็นผู้ใช้ยานพาหนะตลอดระยะเวลาก่อสร้างงานตามสัญญานี้ เพ่ือการควบคุมงานและตรวจสอบงาน
ทั้งในและนอกสถานที่ก่อสร้างได้ตลอด 24 ชั่วโมง การใช้ยานพาหนะเฉลี่ยประมาณ 5,000 กม. ต่อเดือนต่อคัน 
                5. ผู้รับจ้างต้องจัดท้าประกันภัยชั้น 1 ส้าหรับรถยนต์และประกัน พ.ร.บ.บุคคลที่ 3 พร้อมช้าระภาษี
ประจ้าปีของยานพาหนะทุกคันตลอดอายุสัญญา 
      6. ค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะ ค่าดูแลบ้ารุงรักษา ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง พนักงานขับรถยนต์ การ
บ้ารุงรักษายานพาหนะ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเชื้อเพลิงทั้งหมด น้้ามันหล่อลื่น ยาง และอุปกรณ์อ่ืน ๆ การ
ซ่อมแซมเพ่ือบ้ารุงรักษาทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่ต้องการในการใช้รถทั้งหมด ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง 

   6.2  งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างต้อง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆที่มีสภาพใหม่และไม่เคยใช้งานจากที่อ่ืน ภายในระยะเวลา 30 วัน 
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(สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน หากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ต้องซ่อมแซม
นานเกิน 24 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์นั้นในลักษณะเดียวกันมาทดแทนให้แก่ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนใช้งาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ้านวน ๑ ชุด  
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา (Notebook Computer) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ้านวน ๑ ชุด  
  3. อุป กรณ์ เก็ บ ข้อมู ลแบบภายนอก  (External Harddisk) ขนาด2 .5  นิ้ วจ้ านวน  ๒  ชุ ด               
มีหน่วยความจ้าไม่น้อยกว่า ๑.0 TB  
  4. เครื่องพิมพ์เอกสารสีแบบรวม ALL IN ONE (Laser Multifunction Copier) การพิมพ์สี/ขาว-
ด้า A3,A4 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ้านวน 1 ชุด  
  5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ DLP พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
100 นิ้วสามารถควบคุมการท้างานโดยรีโมทคอนโทรล และอุปกรณ์ประกอบ จ้านวน 1 ชุด 

 6. ชุดส้ารวจด้วยกล้อง จ้านวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 
 -  กล้อง Total station พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบ 
 -  เทปเหล็กวัดระยะ ความยาว 50 เมตร 1 อัน และ ตลับเมตร ยาว 5 เมตร 3 อัน 
 - กล้องระดับ ก้าลังขยาย 30 เท่า พร้อมด้วยอุปกรณ์ และไม้สต๊าฟ อลูมิเนียม ยาว 4 เมตร 
จ้านวน 2 ชุด 

- ไม้สตาฟ ขนาดยาว 4 เมตร จ้านวน 2 อัน 
 7. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมติดตั้งระบบ WIFI เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าบริการรายเดือน 

 6.3  เครื่องมือในการทดสอบ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้าง
ต้องจัดหาเครื่องมือทดสอบและเจ้าหน้าที่ทดสอบ ภายในระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน เพ่ือด้าเนินการทดสอบคุณภาพของวัสดุและคุณภาพของงาน ตลอดจนการบ้ารุงรักษา 
ซ่อมแซม และท้าความสะอาดเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  ในกรณีที่เครื่องมือใดเกิดความเสียหายและไม่
สามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือใหม่มาทดแทนในเวลาอันสมควร โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้ใช้เครื่องมือนี้ 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ 
 อุปกรณ์ห้องทดลอง งานดิน    

1 ถุงพลาสติกเก็บความช้ืนดิน 10 โหล  
2 Sand Cone Density Apparatus (ขวดทราย) 4 ชุด  
3 ทรายสะอาด ความละเอยีดผา่น No. 20 ค้าง No.30 150 กก.  
4 สิ่ว,ช้อนตักดิน,แปรงทาสี (กว้าง1”) อย่างละ 2 อัน  
5 Mold Calibrate ทราย 2 ขนาด 1 ชุด  
6 Mold Minimum  1 ชุด  
7 กรวยหา Minimum 3/4”  และ  3/8”  อย่างละ 1 ใบ  
8 ตะแกรง   Ø  8”  No.12 1 อัน  
 อุปกรณ์ห้องทดสอบทั่วไป    

1 ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 2 ชุด  
2 แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลีย่ม ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. พร้อมเหล็ก

กระทุ้ง 
9 ตัว  

     
3 เครื่องช่ังสามารถอ่านไดล้ะเอียด 0.01 กรัม  1 เครื่อง  
 สามารถช่ังได้ไม่น้อยกว่า 500  กรัม    
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ 
4 เครื่องช่ัง สามารถอ่านไดล้ะเอียด  0.1  กรัม  1 เครื่อง  
 สามารถช่ังได้ไม่น้อยกว่า  6  กิโลกรัม. 

 
 

   
5 เครื่องช่ัง สามารถอ่านไดล้ะเอียด 20  กรมั  1 เครื่อง  
 สามารถช่ังได้ไม่น้อยกว่า  50  กิโลกรัม.    

6 ถาดสังกะสี ขนาด 1,200 x 1, 200 x 50  มม. 6 ใบ  
7 กะละมังเคลือบ Ø  200 มม. 2 โหล  
8 กะละมังเคลือบ Ø ประมาณ 18 นิ้ว 1 โหล  
9 กะละมังเคลือบ Ø ประมาณ 22 นิ้ว 1/2 โหล  

10 กระบอกตวงขนาด 1,000 cc 2 อัน  
11 ถังพลาสติกใส่ทราย ความจไุม่น้อยกว่า 8 ลิตร 2 ถัง  
12 Small Hand Scoop (ช้อนตัดขนาดเล็ก) 3 อัน  
13 Large Hand Scoop (ช้อนตัดขนาดใหญ่) 3 อัน  
14 ค้อนยาง 4 อัน  
15 เวอร์เนีย ขนาด 8 น้ิว / 200 มม. 2 อัน  
16 แปรงทองเหลืองท้าความสะอาดตะแกรง 1 โหล  
17 แปรงขนอ่อนท้าความสะอาดตะแกรง 1 โหล  
18 ตลับเมตร ขนาดไม่ต่้ากว่า 5 เมตร 3 อัน  
19 ร่มใหญ ่ 2 คัน  
20 ถุงมือกันความร้อน 3 คู ่  
21 ถุงมือพลาสติกอย่างหนา 1 โหล  

 22 ถุงมือผ้า 20 คู ่  
23 ตลับพลาสติกใสส้าหรับใสต่ัวอย่างวัสด ุ 5 โหล  

  งานทดสอบใดๆ ที่ต้องอาศัยเครื่องมือทดสอบพิเศษนอกเหนือจากที่มีอยู่ในสนามตามที่ก้าหนดไว้
ให้เป็นภาระของผู้รับจ้างที่จะต้องน้าไปทดสอบที่ ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค หรือสถาบันที่ทางราชการรับรอง 
หรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาล  
  การเตรียมตัวอย่าง การขนส่งตัวอย่างไปถึงห้องทดสอบ ค่าทดสอบ และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นของ  
ผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
  เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะรับคืนได้เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานทั้งสัญญา
ตามสภาพปัจจุบันขณะนั้น 
  ค่าใช้จ่ายในการนี้ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร ค่ากระแสไฟฟ้า         
ค่าน้้าประปา และอ่ืนๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง 

 6.4  เครื่องมือสื่อสาร 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้าง
ต้องจัดหาเครื่องมือสื่อสาร เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ก้าลังส่งไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร จ้านวน 5 ชุด และ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ้านวน 2 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารให้กับผู้ว่าจ้างใช้ในการด้าเนินงานประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้าง 
และผู้รับจ้าง  
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7. งานจัดท าแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing) 
ในกรณีที่มีแบบแนบท้ายสัญญานี้ มีรายละเอียดไม่เพียงพอหรือคลาดเคลื่อนที่จะน้าไปใช้ก่อสร้างได้ 

ผู้รับจ้างต้องจัดท้าแบบเพ่ิมเติม (Shop Drawing) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นสมควร 

ผู้รับจ้างต้องจัดท้าแบบหลักฐาน (As-built Drawing) ซึ่งแสดงต้าแหน่ง แนว ระดับ รูปร่าง ขนาด และ
รายละเอียดต่างๆ ของงานก่อสร้างตามท่ีจัดสร้างและประกอบติดตั้งไว้จริงในสนาม ตามค้าแนะน้า และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดท้าแบบต้นฉบับ(กระดาษไข) โดย
สมบูรณ์ พร้อมดิจิตอลไฟล์จ้านวน 1 ชุด และพิมพ์ขาว จ้านวน 5 ชุด ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้างภายในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแบบเพ่ิมเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing) รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการส้ารวจหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดท้าแบบดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้
รับจ้าง  

8. งานแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง จ้านวนอย่างน้อย 2 ชุด ติดตั้งที่
บริเวณก่อสร้าง โดยมีขนาดและรายละเอียดตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้าในการประกาศ ดังนี้   
  -  ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตรากรมทรัพยากรน้้า 
  -  ชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
  -  ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
  -  ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
  -  นอกเหนือไปจากข้อความดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีค้าว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของ

ประชาชน ขอให้ช่วยกันดูแลรักษา” ระบุไว้ด้วย งานแผ่นป้ายดังกล่าวนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง 

9. งานภาพภ่ายมุมสูงของโครงการ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างต้อง
จัดท้าภาพถ่ายมุมสูง และน้าเสนอเป็นวีดีโอมุมสูง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 10 นาที พร้อมบรรยายประกอบและ
ภาพถ่ายโครงการ  

 เงื่อนไขในการจัดท้าภาพถ่ายมุมสูง 

 1  สภาพพ้ืนที่โครงการก่อนการก่อสร้าง 

 2. สภาพพ้ืนที่โครงการระหว่างการก่อสร้าง 

 3. สภาพพ้ืนที่โครงการหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการถ่ายภาพมุมสูงและจัดท้าวีดีโอสภาพพ้ืนที่โครงการก่อนการก่อสร้าง ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน หรือผู้ควบคุมงานอนุมัติให้ด้าเนินการ
ถ่ายภาพได้ (ตามเงื่อนไขในการจัดท้าภาพถ่ายมุมสูง ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องส่งมอบไฟล์ดิจิตอลที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
จ้านวน 5 ชุดให้กับกรมทรัพยากรน้้าพร้อมกับการส่งงานงวดสุดท้าย) 
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10.  แบบจ าลอง Animation 2D 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าแบบจ้าลอง Animation 2D แสดงสภาพพ้ืนที่โครงการก่อสร้าง องค์ประกอบ
งานก่อสร้างโครงการและขั้นตอนในการก่อสร้างโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ นาที บรรจุลงแผ่น DVD จ้านวน 
1 ชุด และจัดท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑00 แผ่น (รายละเอียด รูปแบบของแบบจ้าลอง 
Animation 2D  และแผ่นพับ ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง) ภายใน
ระยะเวลา 90 วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 

11. ระบบระบายน  าโสโครกและการสุขาภิบาล 

ผู้รับจ้างต้องจัดท้าระบบระบายน้้าโสโครกที่สมบูรณ์สามารถระบายน้้าโสโครกออกจากอาคารทุก
หลังภายในบริเวณท่ีท้าการ การออกแบบ การก่อสร้าง วิธีใช้และการบ้ารุงรักษาระบบระบายน้้าโสโครก ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ห้องน้้า ห้องส้วม และบ่อพักทุกแห่งต้องต่อเข้ากับระบบ
ระบายน้้าโสโครก จุดที่จะใช้ทิ้งน้้าโสโครกออกจากบริเวณที่ท้าการต้องให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้างเป็นผู้
ก้าหนด ต้องมีการเก็บขยะมูลฝอยอย่างสม่้าเสมอ และต้องท้าการขจัดขยะมูลฝอยตามวิธีการที่ผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างของผู้ว่าจ้างก้าหนด 

12. งานประสานมวลชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ผู้รับจ้างต้องสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด้าเนินโครงการฯเพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือลดความขัดแย้งในการด้าเนินโครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่โครงการเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่
โครงการไม่น้อยกว่า 30 คน ก่อนส่งมอบงานครั้งสุดท้าย จ้านวน ๑ ครั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานประสาน
มวลชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ภายในระยะเวลา 60 วัน (หกสิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 

13. การป้องกันอัคคีภัย 
ภายในบริเวณที่ท้าการและบ้านพักชั่วคราวของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยไว้

ให้เหมาะสม เช่น การติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย 

14. ที่เก็บน  ามันเชื อเพลิง 
ถังส้าหรับเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงในบริเวณที่ท้าการและบ้านพักชั่วคราว จะต้องอยู่ห่างจากอาคารต่างๆ 

การเก็บและการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงต้องกระท้าด้วยความระมัดระวัง และต้องมีระบบการป้องกันที่ดีค่าใช้จ่ายใน
กรณีนี้เป็นของผู้รับจ้าง 

 

15. การใช้วัตถุระเบิด 
 ในกรณีที่ต้องใช้วัตถุระเบิดในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการดังนี้ 

 1. ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่เป็นผู้ขออนุญาตการมีและการใช้วัตถุระเบิด แก๊ป สายชนวน จัดหาแรงงาน
ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
     

 2. การขออนุญาตมีและใช้วัตถุระเบิด เช่น แก๊ป สายชนวน ดินระเบิด ฯลฯ ตลอดจนการขออนุญาต
ขนย้ายวัตถุระเบิดเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง  ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองให้ เมื่อผู้รับจ้างร้องขอ 

 ผู้รับจ้าง ต้องน้าวัตถุระเบิดดังกล่าวมาเก็บไว้ในสถานที่ที่เก็บวัตถุระเบิดของผู้ว่าจ้างทั้งหมด และการ
เบิกไปใช้งานต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 

3. ผู้รับจ้างต้องจัดท้าการก่อสร้างสถานที่เก็บวัตถุระเบิดผู้รับจ้างต้องก่อสร้างเองโดยต้องด้าเนินการ
ขออนุมัติแบบจากผู้ควบคุมงานก่อนด้าเนินการก่อสร้าง โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก้าหนดสถานที่ให้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

16. น  า 
น้้าที่ใช้ในการก่อสร้างและอ่ืนๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเองในกรณีที่จะจัดระบบการประปาภายในบริเวณท่ี

ท้าการและบ้านพักชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องต่อท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ต่อ ข้อต่อ ฯลฯ ท่อเมนที่ฝังไว้ใต้ผิวจราจรถนนต้องฝัง
ให้ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนได้จากการจราจร 

17. พลังงานไฟฟ้า 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าส้าหรับใช้ในงานก่อสร้าง และใช้ในบริเวณที่ท้าการและบ้านพัก

ชั่วคราวเอง การเดินสายไฟ การปักเสา และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่จ้าเป็นต้องจัดท้าด้วยความเรียบร้อยและ
ปลอดภัย โดยค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

18. กฎและระเบียบ 
เพ่ือให้มีระเบียบทั้งในบริเวณที่ท้าการและบ้านพักชั่วคราวและในการท้างาน ผู้รับจ้างต้องจัดวางกฎ

และระเบียบให้มีส่วนสัมพันธ์และประสิทธิภาพ ในการด้ารงอยู่ร่วมกันของหมู่ชนและการท้างานให้เป็นไปโดย
ราบรื่นและเรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ ยาม และบุคคลอ่ืนๆ ตามความจ้าเป็นเพ่ือรักษากฎและระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้น 

19. เหตุสุดวิสัย 
ค้าว่า  “เหตุสุดวิสัย”  หมายความว่าเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจ

ป้องกันได้  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสพ หรือใกล้จะต้องประสพเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึง
คาดหมายได้จากบุคคล ในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีผลต่อคู่สัญญาตามเอกสารนี้ ได้แก่สาเหตุดังที่แสดงรายการไว้ข้างล่ างนี้ 
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือนจริงต่อเอกสารสัญญานี้ ซึ่งสาเหตุเหล่านั้น มิได้ เนื่องมา
แต่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดและซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้พยายามใช้มาตรการทั้งมวล เพ่ือหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้น และ/
หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุนั้นๆ ตลอดจนได้พยายามใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติในประเทศ
ไทยที่บังคับไว้แล้วทั้งมวล 

ก. สงคราม เหตุการณ์ระหว่างสงคราม การรุกราน สงครามการเมือง การปฏิวัติ การก่อการจลาจล 
การก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง การก่อการก้าเริบหรือการแย่งอ้านาจ 

ข. การนัดหยุดงาน ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างโดยตรง เหตุการณ์และการกระท้าของผู้นัดหยุดงาน 
ค. ค้าสั่งของรัฐบาลพลเรือนหรือทหารเกี่ยวกับการก้าหนดให้ถือเอาการริบหรือท้าลาย การเวนคืน

ทรัพย์สิน 
ง. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ซึ่งมีความรุนแรงจนถึง INTENSITY VI OF THE 

RICHTER SCALE หรือกว่านั้นการถล่มทลายเพราะการระเบิดของภูเขาไฟ อุทกภัยร้ายแรง และใต้ฝุ่นมหาประลัย 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
     

จ. สาเหตุของการสุดวิสัยอ่ืนทั้งหมด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ ก. ถึงข้อ ง. ซึ่งผู้ว่าจ้างให้การรับรอง 
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อนี้ 

ฉ. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
สาเหตุของเหตุสุดวิสัยซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ว่าจ้าง หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่  

ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย จะเป็นผลต่อเอกสารสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ยื่นค้าบอกกล่าวต่อผู้ว่าจ้างหรือ 
ผู้แทนของผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นพร้อมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน  
15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุด 

หากผู้รับจ้างไม่ยื่นค้าบอกกล่าวพร้อมพยานหลักฐานภายในก้าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นนอกจากสิทธิ 
ซึ่งผู้ว่าจ้างสงวนไว้ตามเงื่อนไขสัญญาข้ออ่ืนและวรรคอ่ืนแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิโดยชอบที่จะไม่พิจารณาค้าขอของ 
ผู้รับจ้างในกรณีนี้ได้ ผู้ว่าจ้างจะสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่ด้าเนินการตรวจสอบตามที่เห็นว่าจ้าเป็นจนเป็นที่พอใจ เพ่ือ
ตรวจดูผลที่กล่าวข้างต้น ก่อนให้ค้ารับรองเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ของผู้รับจ้าง ความเสียหายที่ผู้ว่าจ้าง มิได้ให้
การรับรองว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผล ทั้งในด้านเกี่ยวกับความล่าช้าใน
ความส้าเร็จสมบูรณ์ของงานหรือส่วนของงานตามก้าหนดวันที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารสัญญา หรือการชดใช้
ค่าเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 1.13 เงือ่นไขเฉพาะของงานก่อสร้าง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้าบึงงงิ ว รร้อรระบึบึกระจายน ้า  ำ้าบึลผ่่ล้อร  อ้าเออบึางกระทุ่ร จังหวัดริษุุโลก 
    

เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง 

1.  วัตถุประสงค์ 
ู่้ว่าจ้างรีควารประสงค์ใหู้่้รับึจ้างท้างานจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงงงิ ว รร้อร

ระบึบึกระจายน ้า ำ้าบึลผ่่ล้อร อ้าเออบึางกระทุ่ร จังหวัดริษุุโลก โดยรีงานหลักท่ีส้าคัญดังนี  
 1. งานเำรียรรื นที ่
 2. งานดิน 
 3. งานโครงสร้าง 
 4. งานป้องกันการกัดเซาะ 
 5. งานท่อและอุปกรุ ์
 ๖. งานอาคารประกอบึ 
 ๗. งานเบึ็ดเำล็ด 

2.  สถานที่ก่อสร้างและรายละเอียดงานก่อสร้าง 
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงงงิ ว รร้อรระบึบึกระจายน ้า  ำ้าบึลผ่่ล้อร อ้าเออบึางกระทุ่ร 

จังหวัดริษุุโลก งานก่อสร้าง รีรายละเอียดดังนี  
1. งานขุดลอก  

-  ขุดลอกบึงงงิ ว กร.ที่ 0+000.00 ถงง กร.ที่ 0+700.00  
-  ขุดลอกห้วยเชิงนวล กร.ที่ 3+000.00 ถงง กร.ที่ 3+325.00 

       -  งานถนนลูกรังเชื่อรแหล่งน ้า กว้าง 4 ร. ยาว 215.00 ร. 
2. อาคารทางน ้า 
      -  อาคารทางน ้าเข้า ท่อ ๒ แถว Dia.0.80 ร. รร้อรบึาน Flat gate จ้านวน ๖ แห่ง 
3. อาคารบึังคับึน ้า 
        -  ก่อสร้างอาคารบึังคับึน ้าแบึบึท่อเหลี่ยร  ๒ ช่อง รร้อรบึานประำู ขนาด 1.50x1.50 ร. 

จ้านวน  ๒ บึาน 
4. ระบึบึกระจายน ้า  

     -  ท่อส่งน ้า HDPE PN6 PE80 ขนาด Dia. 315 mm. ยาว 2,900 ร.  
     -  ท่อส่งน ้า HDPE PN6 PE80 ขนาด Dia. 250 mm. ยาว 3,450 ร.  
     -  ท่อส่งน ้า HDPE PN6 PE80 ขนาด Dia. 215 mm. ยาว 625 ร.  

5. สถานีสูบึน ้า 
      สถานีสูบึที่ ๑ (บึงงงิ ว) 
     -  ก่อสร้างสถานีสูบึน ้า จ้านวน 1 สถานี 
     -  ำิดำั งถังเก็บึน ้าส้าเร็จรูปขนาด 100 ลบึ.ร. จ้านวน 6 ถัง 
     -  ำิดำั งแ่งโซล่าเซลล์แสงอาทิำย์ จ้านวน 6 ชุด (1 ชุด รีจ้านวน 32 แ่ง) รวร 192 แ่ง 

สถานีสูบึที่ ๒ (บึงงอินทนิล ๒) 
     -  ก่อสร้างสถานีสูบึน ้า จ้านวน 1 สถานี 
     -  ำิดำั งถังเก็บึน ้าส้าเร็จรูปขนาด 100 ลบึ.ร. จ้านวน 6 ถัง 
      -  ำิดำั งแ่งโซล่าเซลล์แสงอาทิำย์ จ้านวน 6 ชุด (1 ชุด รีจ้านวน 32 แ่ง) รวร 192 แ่ง 
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6. บึันผดลงสระ 
      - ก่อสร้างบึันผด คสล. จ้านวน ๖ แห่ง 

3.  แหล่งวัสดุ   
วัสดุก่อสร้างหลักท่ีน้าราใช้ก่อสร้างจะำ้องผด้รับึอนุรัำิจากคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

โดยรีรายละเอียด ดังนี  

 1. ู่้รับึจ้างจะำ้องส่งำัวอย่างวัสดุก่อสร้างรายชื่อแหล่ง่ลิำ แหล่งส่งวัสดุและ /หรือู่้่ลิำให้กับึ
คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ก่อนที่จะน้าผปใช้ในการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างหลักที่จะำ้องผด้รับึ
การอนุรัำิก่อน ผด้แก่ ซีเรนำ์ กรวดหรือหิน่สร ทรายและน ้า ส้าหรับึ่สรคอนกรีำ วัสดุส้าหรับึหินก่อหินเรียง
เหล็กเสริรและเหล็กก่อสร้าง ู่้รับึจ้างำ้องส่งเอกสารแสดงคุุสรบึัำิวัสดุที่จะขออนุรัำิโดยแสดงำารางเปรียบึเทียบึ
กับึวัสดุำารข้อก้าหนดรร้อรทั งแนบึราำรฐานที่ใช้ทดสอบึวัสดุนั น ๆ อย่างผรก็ำารวัสดุดังกล่าวอาจจะน้าผปใช้ใน
การก่อสร้างผด้ ก็ำ่อเรื่อผด้รับึอนุรัำจิากคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
 2. ดิน ่ิวหน้าดิน กรวด หิน ผร้และวัสดุอ่ืนๆ ที่ผด้จากการขุด การปรับึรื นที่และถางบึริเวุก่อสร้างจะ
ำกเป็นของู่้ว่าจ้างและู่้รับึจ้างจะำ้องผร่ขนย้ายออกจากบึริเวุก่อสร้างโดยริผด้รับึค้ายินยอรจากคุะกรรรการ
ำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ู่้รับึจ้างอาจใช้ำ้นผร้ที่ล้รลงในบึริเวุก่อสร้างและวัสดุอ่ืนๆ ที่ขุดขง นำารสัญญา
ว่าจ้างเร่ือการก่อสร้างเรื่อผด้รับึการอนุรัำิหรือค้าสั่งจากคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างแล้ว 
 3. ราำรฐานงานฝีรือจะำ้องรีคุุอารสูงสุดในงานก่อสร้างประเอทำ่างๆ วัสดุก่อสร้างทั งหรดที่ใช้ใน
การก่อสร้างจะำ้องรีคุุอารสูงสุดำารประเอทของงาน ซง่งระบึุหรืออธิบึายผว้ในรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรร  
แบึบึที่ใช้ในการก่อสร้างและใบึแจ้งปริราุงานและราคา นอกเสียจากจะผด้รีการระบึุผว้เป็นอย่างอ่ืนหรือผด้รับึ
อนุรัำิจากคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างอีกทั งจะำ้องเป็นผปำารราำรฐานที่อ้างถงงฉบึับึที่รี่ล
บึังคับึอยู่ในปัจจุบึัน หรือราำรฐานอ่ืนที่เทียบึเท่า ซง่งจะำ้องผด้รับึการอนุรัำิจากคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงาน
จ้างก่อสร้าง 
  4. รายการวัสดุก่อสร้างใดที่ผร่ผด้แสดงผว้ในใบึแจ้งปริราุงาน และราคาแำู่่้รับึจ้างำ้องน้าราใช้งาน  
ให้ถือว่ารวรอยู่ในราคาำ่อหน่วยของงานที่ำ้องใช้วัสดุก่อสร้างชนิดนั น ๆ โดยรวรถงงค่าขนส่งการจัดเก็บึการ
เคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างนั น ๆ ด้วย 

4. รายการส าคัญท่ีผู้รับจ้างต้องจัดท า 

          1. งานทีู่่้รับึจ้างจะำ้องด้าเนินการำารที่ระบึุในแบึบึรูปรายละเอียดรายการ รายละเอียดด้านวิศวกรรร 
และำารใบึแจ้งปริราุงานและราคาของสัญญานี ผด้แก่  

  1. งานเำรียรรื นที ่
 2. งานดิน 
 3. งานโครงสร้าง 
 4. งานป้องกันการกัดเซาะ 
 5. งานท่อและอุปกรุ ์
 ๖. งานอาคารประกอบึ 
 ๗. งานเบึ็ดเำล็ด 

2. งานอ่ืนๆ ำารที่คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นสรควร เร่ือท้าให้งานแล้วเสร็จ
ำารวัำถุประสงค์ของู่้ว่าจ้าง 
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                การวัดค้านวุปริราุงานเร่ือการจ่ายเงินของงานรายการำ่าง ๆ จะยงดถือำารที่ระบึุผว้ในรายการ
รายละเอียดด้านวิศวกรรรของงานรายการนั น ๆ หากงานรายการใดที่ริผด้ก้าหนดผว้ จะวัดค้านวุปริราุงานส่วนที่
ผด้จัดท้าเสร็จำารหน่วยที่ระบึุผว้ในรายการแจ้งปริราุงานและราคา โดยยงดถือวิธีการวัดค้านวุปริราุงานของ 
ู่้ว่าจ้างเป็นเกุฑ์ 

5. การด าเนินการ 

 1. การควบึคุรงานเร่ือก่อสร้างำารสัญญานี  ู่้ควบึคุรงานของู่้รับึจ้างำ้องอยู่ประจ้า  ุ ที่ท้าการ
ก่อสร้าง เร่ือควบึคุรงานำารสัญญา ถ้าู่้ควบึคุรงานของู่้รับึจ้างรีเหำุจ้าเป็นผร่สารารถอยู่ควบึคุรงานจะำ้องแจ้ง
ให้คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างทราบึล่วงหน้า รร้อรทั งแำ่งำั งู่้ปฏิบึัำิงานแทน เป็นลายลักษุ์
อักษรเสนอแก่คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุรัำิเสียก่อน ถ้าู่้ควบึคุรงานของู่้รับึจ้างผร่อยู่
ควบึคุรงานโดยผร่รีเหำุ่ลอันควร ู่้ว่าจ้างหรือคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือู่้ควบึคุรงาน
ของู่้ว่าจ้างรีสิทธิ์ สั่งหยุดงานทั งหรดหรือบึางส่วนผด้ทันทีและู่้รับึจ้างำ้องรับึ่ิดชอบึควารเสียหายใดๆ อัน
เนื่องจากการนี ทั งสิ น 
 ในกรุีที่งานก่อสร้างอยู่อายใำ้ข้อก้าหนดของรระราชบึัญญัำิวิศวกร ร.ศ. 2542 ู่้รับึจ้างจะำ้องใช้
วิศวกรำารรระราชบึัญญัำิวิชาชีรวิศวกรเป็นู่้ควบึคุรงาน 

 2. อายใน 15 วัน นับึถัดจากวันที่ผด้รับึหนังสือแจ้งให้เริ่รงาน ู่้รับึจ้างจะำ้องเสนอแ่นการปฏิบึัำิงาน
แ่นการใช้เครื่องจักร-เครื่องรือ และแ่น่ังบึุคลากรของู่้รับึจ้าง โดยแ่นปฏิบึัำิงานจะำ้องแสดงถงงขั นำอนการ
ท้างานที่ถูกำ้องำารสอารฤดูกาล และก้าหนดเวลาที่ำ้องใช้ในการท้างานหลักำ่างๆให้แล้วเสร็จให้คุะกรรรการ
ำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างริจารุาเห็นชอบึก่อนด้าเนินการ ู่้ควบึคุรงานก่อสร้างของู่้ว่าจ้างและ
คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะคอยำิดำารเร่งรัดงานให้เป็นผปำารแ่นปฏิบึัำิงานที่ก้าหนดผว้ 
ทั งนี เร่ือให้การก่อสร้างเป็นผป ด้วยควารเรียบึร้อยและแล้วเสร็จอายในก้าหนดระยะเวลาที่ระบึุผว้ในสัญญา ส้าหรับึ
แ่นปฏิบึัำิงานและแ่นการใช้เครื่องจักร-เครื่องรือที่ผด้รับึควารเห็นชอบึจากคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างแล้วนี ให้ถือว่าเป็นส่วนหนง่ง ของสัญญาด้วย 

 3. ู่้รับึจ้างำ้องำรวจสอบึแบึบึและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบึบึและรายละเอียดดังกล่าวรี
การขัดแย้งคลาดเคลื่อนหรือ่ิดรลาด ู่้รับึจ้างำ้องรายงานใหู้่้ควบึคุรงานของู่้ว่าจ้างทราบึทันที  ู่้ควบึคุรงาน
ของู่้ว่าจ้างและคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างและหรือู่้ว่าจ้างเป็นู่้ริจารุา และวินิจฉัยค้าของ
คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือู่้ว่าจ้างู่้รับึจ้างำ้องปฏิบึัำิำารโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุำิ 

 4. ในกรุีที่รีปัญหาเรื่องที่ดินอันเป็นเหำุใหู้่้รับึจ้างผร่สารารถเข้าปฏิบึัำิงานก่อสร้างำารสัญญาผด้ ู่้ว่าจ้าง
รีสิทธิ์ำัดงานส่วนนั นออกจากสัญญา โดยู่้รับึจ้างผร่รีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรรทรัรยากรน ้า 

 5. ู่้รับึจ้างำ้องท้าการส้ารวจระดับึดินเดิรและถ่ายอารก่อนด้าเนินการในรื นที่ก่อสร้างโครงการทั งหรด 
จัดท้ารูปำัดขวาง รูปำัดำารยาว และอ่ืนๆ ำารที่คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือู่้ควบึคุรงาน
ก่อสร้างของู่้ว่าจ้างก้าหนด โดยำ้องท้าการส้ารวจให้แล้วเสร็จอายใน 45 วัน (สี่สิบึห้าวัน) นับึถัดจากวันที่ผด้รับึ
หนังสือแจ้งให้เริ่รงาน การท้างานส้ารวจดังกล่าวของู่้รับึจ้างจะำ้องกระท้าอายใำ้การควบึคุรและำรวจสอบึของ
คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือู่้ควบึคุรงานก่อสร้างหรือู่้ควบึคุรงานก่อสร้าง หรือำัวแทน
ของู่้ว่าจ้างำลอดเวลาที่ท้าการส้ารวจ รูปำัดขวางผร่ควรห่างกันเกิน 25 เรำร ซง่งู่้รับึจ้างำ้องทยอยส่ง่ลการ
ส้ารวจรร้อรสรุดสนาร เร่ือให้คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างำรวจสอบึเสียก่อน ทั งนี  ู่้รับึจ้าง
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จะำ้องน้า่ลส้ารวจระดับึดินเดิรราท้าการค้านวุปริราุงาน ดินำัด-ดินถร ที่จะท้าเสร็จจริง เรื่อให้ทราบึปริราุ
งานที่แท้จริง เทียบึกับึปริราุงานที่ก้าหนดผว้ในสัญญาให้คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุรัำิ
ก่อนที่จะด้าเนินงานในขั นถัดผป  

    6. ู่้รับึจ้างำ้องปฏิบึัำิำารแนวทางลด่ลกระทบึสิ่งแวดล้อรด้านการก้ากับึดูแลในขุะด้าเนินการ
ก่อสร้างแล้วยื่นำ่อู่้ว่าจ้างหรือคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนการด้าเนินการก่อสร้างอายใน 
30 วัน (สารสิบึวัน) นับึถัดจากวันที่โดยลงนารในสัญญา 
 ให้รีการก้ากับึดูแล และการำรวจสอบึการรัฒนา (การขุดลอกในรื นที่ชุ่รน ้า) เร่ือป้องกันและลด
่ลกระทบึสิ่งแวดล้อรให้เป็นผปำารกรอบึของกฎหรายและำารรายงานการศงกษา่ลกระทบึสิ่งแวดล้อรเบึื องำ้น
ของกรรทรัรยากรน ้า โดยค้านงงถงงการรีส่วนร่วรของประชาชนและชุรชน ผด้แก่ แนวทางลด่ลกระทบึสิ่งแวดล้อร
ในช่วงการขุดลอก 
  ในการควบึคุรก้ากับึดูแลขุดลอกโดยู่้รับึจ้างำ้องปฏิบึัำิำารเงื่อนผขแนวทางลด่ลกระทบึสิ่งแวดล้อร ดังนี   

๑. ในการขุดลอกควรขงงำาข่ายจีโอเท็คทายน์หรือวัสดุอ่ืนๆที่สารารถป้องกันการฟุ้งกระจายของำะกอน 
ที่จะเกิดจากการขุดลอกำะกอนดิน 

๒. เครื่องจักรที่ ใช้ในการขุดลอกควรจะผร่ท้าให้เกิดการอัดแน่นของดินใำ้น ้า เช่น ควรำิดำั ง
เครื่องจักรบึนเรือหรือวัสดุลอยน ้าอื่นๆ เป็นำ้น 

๓. การขุดลอก ควรจะผร่ปรับึเปลี่ยน กรุีสัุฐานใำ้น ้า (Landform) หรือรื นท้องน ้าให้ยงดำารรูป
แบึบึเดิร 

๔. การขุดลอกรื นที่ชุ่รน ้าจะำ้องผร่ก่อให้เกิดการรังทลายหรืออันำรายำ่อำลิ่งหรือการคงสอาร  
ของเสถียรอารของำลิ่งการขุดลอกและบึริเวุขอบึรื นที่ชุ่รน ้า รวรทั งบึริเวุำ้นน ้าหรือท้ายน ้าที่
ำ่อเนื่องกับึบึริเวุท่ีขุดลอก 

๕. การขุดลอกรื นที่ชุ่รน ้า ผร่ควรท้าให้รูปำัดของรื นที่ชุ่รน ้าเปลี่ยนแปลงควารลาดชัน 
๖. ดินที่ผด้จากขุดลอกควรน้าผปทิ งในที่เหราะสร หากจะน้าผปทิ งริรคลองควรห่างจากรื นที่ริรำลิ่ง

ผร่น้อยกว่า 3 เรำร เร่ือป้องกันการผหลกลับึของดินที่ขุดลงสู่รื นที่ชุ่รน ้า  และจะผด้ผร่ส่ง่ล
กระทบึำ่อระบึบึนิเวศริรน ้า และสอารธรรรชาำิของรื นที่ชุ่รน ้าให้หรดสอารผป 

ขุะที่ท้าการก่อสร้าง หากเกิดควารเสียหายผร่ว่ากรุีใดๆ ให้เป็นหน้าที่ของู่้รับึจ้างเป็นู่้รับึ่ิดชอบึ
ในควารเสียหายนั นๆ 

6.  ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง    

 เร่ือให้เกิดควารปลอดอัยและสุขอารอนารัยในการท้างานแกู่่้ปฏิบึัำิงานในโครงการ ทั งของู่้ว่าจ้าง
และู่้รับึจ้าง จงงก้าหนดใหู้่้รับึจ้างด้าเนินการดังำ่อผปนี  

  1. ู่้รับึจ้างจะำ้องจัดท้าแ่นปฏิบึัำิงานควารปลอดอัยในการท้างานอย่างละเอียดและชัดเจนให้
สอดคล้องกับึระบึบึการจัดการควารปลอดอัยในการท้างานก่อสร้าง แล้วยื่นำ่อู่้ว่าจ้างหรือคุะกรรรการำรวจรับึ
รัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนด้าเนินการก่อสร้างอายใน 30 วันนับึถัดจากวันที่ผด้รับึหนังสือแจ้งจากกรรฯให้เริ่ร
ท้างาน ู่้รับึจ้างำ้องปฏิบึัำิงานำารแ่นปฏิบึัำิงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องกับึสัญญาว่าจ้างรร้อร
รายงาน่ลการด้าเนินงานำารแ่นการปฏิบึัำิงานควารปลอดอัยดังกล่าวใหู้่้ว่าจ้างทราบึอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั ง 
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 2. ู่้รับึจ้างำ้องเำรียรรวบึรวรข้อรูลรื นฐานที่จะำ้องราก้าหนดกระบึวนการของการวางแ่นให้สอดคล้อง
และครอบึคลุรหัวข้อหลัก ๆ ของระบึบึการจัดการควารปลอดอัยฯ ที่ก้าหนดผว้ำารเอกสารประกวดราคาข้อ 1.9 
หรือำารท่ีคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นู่้ก้าหนด 
 3. ู่้รับึจ้างำ้องศงกษากฎหรายและข้อก้าหนดำ่าง ๆ รวรทั งขั นำอนและวิธีการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
อย่างละเอียด เร่ือจัดท้าแ่นปฏิบึัำิงานควารปลอดอัยฯอย่างเป็นรูปธรรรและสารารถปฏิบึัำิผด้จริงยื่นำ่อู่้ว่าจ้าง 

 4. ู่้รับึจ้างำ้องจัดบึุคลากรที่รีควารรู้ควารเข้าใจเกี่ยวกับึการป้องกันอุบึัำิเหำุอันำรายที่อาจจะเกิดขง นให้
เรียงรอและเหราะสร เร่ือก้าหนดโครงสร้างและหน้าที่บึทบึาทของู่้เกี่ยวข้องด้านควารปลอดอัยฯ ให้ชัดเจน 

 5. ู่้รับึจ้างำ้องปฏิบึัำิำารระเบึียบึหรือเงื่อนผขสัญญาจ้างทีู่่้ว่าจ้างก้าหนดผว้อย่างเคร่งครัด 

 6. ู่้รับึจ้างำ้องปฏิบึัำิำารกฎหรายและข้อก้าหนดที่เกี่ยวกับึควารปลอดอัยและสุขอารอนารัยในการ
ท้างานอย่างเคร่งครัด 

 7. ู่้รับึจ้างำ้องำรวจสอบึำิดำารวิธีการท้างานและสอารการท้างานในหน่วยงานก่อสร้างให้เกิด ควาร
ปลอดอัยในการท้างานำารแ่นปฏิบึัำิงานควารปลอดอัยฯที่ก้าหนดผว้อย่างเคร่งครัด รร้อรปรับึปรุงแก้ผขให้
เหราะสรและสารารถปฏิบึัำิผด้อย่างรีประสิทธิอารและประสิทธิ่ล 

 8. ู่้รับึจ้างำ้องประเริน่ลควารส้าเร็จหรือควารล้รเหลวของกิจกรรรที่วางแ่นผว้เร่ือน้าราปรับึปรุง
แก้ผขในการบึริหารการจัดการในงานก่อสร้างให้ดีขง น 

 9. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเกี่ยวกับึระบึบึการจัดการควารปลอดอัยในการท้างานก่อสร้างทั งหรด ให้
คิดรวรอยู่ในค่าด้าเนินการของงานก่อสร้างำารที่ระบึุในใบึแจ้งปริราุงานและราคาของสัญญานี  

7. การส่งรายงาน 
 1. ู่้รับึจ้างำ้องส่งรายงานแสดงควารก้าวหน้าของงานใหู้่้ควบึคุรงานของู่้ว่าจ้างทราบึเป็นระยะทุกๆ 
30 วัน (สารสิบึวัน) ำารแบึบึฟอร์รทีู่่้ว่าจ้างจะเป็นู่้ก้าหนดให้ หากปรากฏว่าการท้างานล่าช้ากว่าแ่นที่ผด้เสนอ
ผว้ ู่้รับึจ้างำ้องชี แจงถงงสาเหำุที่ล่าช้า รวรทั งำ้องริจารุาเปลี่ยนแปลงแ่นเร่งรัดการท้างานให้แล้วเสร็จำารแ่น
ที่ก้าหนดผว้เดิร ู่้รับึจ้างำ้องส่งเล่รรายงานำารจ้านวนคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างและู่้
ควบึครุงาน 
 2. ู่้รับึจ้างจะำ้องส่งอารถ่ายให้คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซง่งประกอบึด้วยอารที่
คุุอารดีในส่วนการก่อสร้างที่ส้าคัญทั งหรด ผปรร้อรกับึรายงานควารก้าวหน้าประจ้าเดือนของแำ่ละเดือน การบึันทงก
ด้วยอารถ่ายประจ้าเดือนนี จะประกอบึด้วยรูปอารประราุ 30 วัน (สารสิบึวัน) รร้อรทั งค้าอธิบึายย่อๆ บึริเวุที่
ถ่ายอารและวันที่ถ่ายอาร 

3. รายงานประจ้าวันและประจ้าสัปดาห์ส้าหรับึวันที่เสนอจะท้าโดยเสนอแบึบึฟอร์รเร่ือ ให้คุะกรรรการำรวจรับึ
รัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุรัำิ รายงานดังกล่าวนี จะำ้องส่งให้คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างอายในเวลา 
09.00 น. ของวันถัดผปและในวันแรกของสัปดาห์ถัดผป 
 ู่้รับึจ้างำ้องส่งเล่รรายงานำารจ้านวนคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างและู่้ควบึคุรงาน 

8.  การส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 

 เรื่อู่้รับึจ้างประสงค์จะส่งรอบึงาน ู่้รับึจ้างำ้องจัดท้าใบึส่งรอบึงานที่แล้วเสร็จ รร้อรทั งอายถ่ายก่อนการ
ก่อสร้าง ขุะท้าการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง รร้อรรายละเอียดและราคาของงานที่จะส่งรอบึำารแบึบึฟอร์ร
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ทีู่่้ว่าจ้างจะเป็นู่้ก้าหนดให้เสนอำ่อู่้ควบึคุรงานของ ู่้ว่าจ้าง เร่ือใหู้่้ควบึคุรงานของู่้ว่าจ้างำรวจสอบึงานที่จะ
ส่งรอบึจะำ้องแล้วเสร็จถูกำ้องำารสัญญา 
  การส่งรอบึงานเร่ือเบึิกจ่ายค่าจ้าง ใหู้่้รับึจ้างส่งรอบึงานให้แกู่่้ว่าจ้างเป็นงวด งวดละ 1 ครั ง แำ่ละงวด ำ้อง
รีระยะเวลาผร่น้อยกว่า 30 วัน (สารสิบึวัน) ยกเว้นงวดสุดท้ายของการส่งรอบึ ู่้รับึจ้างสารารถส่งรอบึงานผด้
ทันทีเรื่องานแล้วเสร็จ การส่งรอบึงานแำ่ละงวดเรื่อรวรกับึ่ลงานำั งแำ่เริ่รสัญญาจนถงงสิ นงวด จะำ้องรีปริราุ
ผร่รากผปกว่า่ลงานำั งแำ่เริ่รสัญญาจนถงงรายงานครั งล่าสุดำารรายงานแสดงควารก้าวหน้าของงาน การวัด
ปริราุงานให้ยงดถือวิธีการและหลักเกุฑ์ของู่้ว่าจ้าง  
  การส่งรอบึงานงวดสุดท้าย (ครั งสุดท้าย) นอกจากู่้รับึจ้างจะำ้องท้าใบึส่งรอบึงานและใบึแจ้งหนี ส้าหรับึ
งานงวดสุดท้ายเช่นเดียวกับึงานงวดก่อนๆ ู่้รับึจ้างจะำ้องท้ารายงานใบึส่งรอบึงานทั งสัญญาแนบึราด้วย โดยงานที่
จะำ้องส่งรอบึรีลักษุะ ดังนี ำ่อผปนี  

 1. งานถากถาง ู่้รับึจ้างจะำ้องด้าเนินการอายในขอบึเขำที่ก้าหนดผว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบึร้อย 
คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะท้าการำรวจวัดปริราุงานที่ท้าจริงหน่วยเป็น “ำารางเรำร” 
โดยให้ยงดถือวิธีการำรวจวัดปริราุงานของคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกุฑ์ และจ่ายำาร
ราคาำ่อหน่วยที่ก้าหนดผว้ในสัญญา อัำราราคาำ่อหน่วยนี ให้รวรถงงค่าใช้จ่ายในการถางป่าขุดำอ ซง่งประกอบึด้วย 
ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรุ์ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เร่ือให้งานบึรรลุวัำถุประสงค์                                             

 2. งานขุดเปิดหน้าดิน ู่้รับึจ้างจะำ้องด้าเนินการอายในขอบึเขำที่ก้าหนดผว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบึร้อย 
คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะท้าการำรวจวัดปริราุงานที่ท้าจริงหน่วยเป็น”ลูกบึาศก์เรำร” 
โดยให้ยงดถือวิธีการำรวจวัดปริราุงานของคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกุฑ์ และจะจ่าย
ำารราคาำ่อหน่วยที่ก้าหนดผว้ในสัญญา อัำราราคาำ่อหน่วยนี ให้รวรถงงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรุ์
แรงงาน และค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการท้างานขุดเปิดหน้าดิน เร่ือให้งานบึรรลุวัำถุประสงค์ 

3. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร และ/หรือ งานดินขุดยาก ู่้รับึจ้างจะำ้องด้าเนินการอายในขอบึเขำที่
ก้าหนดผว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบึร้อย คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะท้าการำรวจวัดปริราุงานที่ท้า
จริงหน่วยเป็น “ลูกบึาศก์เรำร” โดยให้ยงดถือวิธีการำรวจวัดปริราุงานของคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างเป็นเกุฑ์ และจะจ่ายำารราคา ำ่อหน่วยที่ก้าหนดผว้ในสัญญา อัำราราคาำ่อหน่วยนี ให้รวรถงงค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรุ์ แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการท้างานดินขุด เร่ือให้งานบึรรลุวัำถุประสงค์ ส้าหรับึ
งานดินขุดในงานก่อสร้างอาคารใหู้่้รับึจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวรผว้ในราคางานของอาคารแำ่ละแห่ง งานขุดดินวัดเป็น
ปริราำรลูกบึาศก์เรำรทีู่่้รับึจ้างท้าการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จำารปริราุงานที่ก้าหนดผว้ในแบึบึหรือปริราุ
งานที่ท้าจริงอายในขอบึเขำทีู่่้ควบึคุรงานของู่้ว่าจ้างสั่งการ  การขุดดินหรือขุดหิน ำ้องขุดให้ผด้แนว  ระดับึและ
ขนาดำารท่ีก้าหนดผว้ในแบึบึ   

งานขุดดินวัดเป็นปริราำรลูกบึาศก์เรำร ทีู่่้รับึจ้างท้าการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จำารปริราุ
งานที่ก้าหนดผว้ในแบึบึหรือปริราุงานที่ท้าจริงอายในขอบึเขำทีู่่้ควบึคุรงานของู่้ว่าจ้างสั่งการ โดยให้ยงดถือ
วิธีการำรวจวัดปริราุงาน โดยวิธี Take Cross. ในบึริเวุทีู่่้รับึจ้างด้าเนินการ การขุดดินหรือขุดหิน ำ้องขุดให้
ผด้แนว ระดับึและขนาดำารท่ีก้าหนดผว้ในแบึบึ   

ก่อนเริ่รปฏิบึัำิการขุด ู่้รับึจ้างจะำ้องท้าการส้ารวจระดับึบึริเวุที่จะท้าการขุดและบึริเวุใกล้เคียง 
ที่อาจรี่ลกระทบึจากการขุด เร่ือให้สารารถเขียนแ่นที่แสดงเส้นชั นระดับึดินและรูปำัดำ่างๆ ผด้อย่างละเอียด
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ถูกำ้อง และเรื่อการขุดแล้วเสร็จู่้รับึจ้างจะำ้องท้าการส้ารวจระดับึเร่ือแสดงใหู้่้ควบึคุรงานของู่้ว่าจ้างเห็นว่าผด้
ด้าเนินการขุดำารรูปแบึบึที่แสดงผว้ในแบึบึก่อสร้าง และเร่ือประกอบึในการเบึิกจ่ายเงินด้วย 

การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินำารใบึแจ้งปริราุงานและราคางาน ทีู่่้รับึจ้างท้าการขุดขง นและขนย้ายแล้ว
เสร็จำารปริราุงานที่ท้าจริง โดยให้ยงดถือการำรวจวัดปริราุงานำารแบึบึแปลนและ  Cross Section ของ    
ู่้ว่าจ้างเป็นเกุฑ์ และให้รีหน่วยวัดเป็นลูกบึาศก์เรำรการจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้เป็นหน่วยอัำราำ่อลูกบึาศก์เรำร
ในใบึแจ้งปริราุงานและราคา ำารสัญญา ซง่งประกอบึด้วยด้วยการจัดหา เครื่องจักร เครื่องรือ วัสดุอุปกรุ์ 
แรงงาน การขุดดิน วัดเป็นปริราุลูกบึาศก์เรำร ำารทีู่่้รับึจ้างท้าการขุดขง นแล้วเสร็จำารปริราุงานที่ท้าจริงอายใน
ขอบึเขำทีู่่้ควบึคุรงานของู่้ว่าจ้างสั่งการ  โดยให้ยงดถือการำรวจวัดปริราุงานของู่้ว่าจ้างเป็นเกุฑ์ และู่้ว่า
จ้างจะผร่รีการวัดปริราุงานถรบึดอัดอันสืบึเนื่องราจากการทีู่่้รับึจ้างขุดเกินริำิขนาดำารแบึบึ 

4. งานดินถรบึดอัดแน่นจากดินขุด ู่้รับึจ้างจะำ้องด้าเนินการอายในขอบึเขำที่ก้าหนดผว้ในข้อ 4.1  ให้
เรียบึร้อย คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะท้าการำรวจวัดปริราุงานที่ท้าจริงหน่วยเป็น “ลูกบึาศก์
เรำร” โดยให้ยงดถือวิธีการำรวจวัดปริราุงานของคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกุฑ์ และ
จะจ่ายำารราคาำ่อหน่วยที่ก้าหนดผว้ในสัญญา อัำราราคาำ่อหน่วยนี เป็นค่าเฉลี่ยรวรระหว่างดินขุดอายในบึริเวุ
งานก่อสร้างกับึดินขุดจากแหล่งดินอายนอกและให้รวรถงงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรุ์ แรงงานและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการท้างานดินถรบึดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร เร่ือให้งานบึรรลุวัำถุประสงค์ ส้าหรับึงานดินถรบึด
อัดแน่นในงานก่อสร้างอาคาร ใหู้่้รับึจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวรผว้ในราคางานของอาคารแำ่ละแห่ง 

ปริราุงานถรดินบึดอัดดินแน่นและงานถรทรายบึดอัดแน่นนี ู่้ว่าจ้างจะท้าการำรวจวัดปริราุ
หน่วยเป็นลูกบึาศก์เรำรำารขอบึเขำท่ีก้าหนดในแบึบึหรือำารปริราุงานที่ท้าจริงอายในขอบึเขำทีู่่้ควบึคุรงาน
ของู่้ว่าจ้างก้าหนดโดยให้ยงดถือวิธีการวัดปริราุงานของู่้จ้างเป็นเกุฑ์และู่้ว่าจ้างจะผร่รีการวัดปริราุงานถร
บึดอัดอันสืบึเนื่องราจากการทีู่่้รับึจ้างขุดเกินริำิขนาดำารแบึบึและการทรุดำัวหดำัวของดินถร 

การจ่ายเงินจ่ายให้ในอัำราหน่วยำ่อลูกบึาศก์เรำร ในใบึแจ้งปริราุงานและราคาำารสัญญาซง่ง
ประกอบึด้วยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรุ์ แรงงาน รวรทั งงานอ่ืนที่จ้าเป็นเร่ือปฏิบึัำิงานนี ให้ส้าเร็จสรบึูรุ์ 

ปริราุงานถรดินบึดอัดดินแน่นและงานถรทรายนี  ู่้ว่าจ้างจะท้าการำรวจวัดปริราุงานหน่วยเป็น
ลูกบึาศก์เรำรำารขอบึเขำที่ก้าหนดในแบึบึหรือำารปริราุงานที่ท้าจริงอายในขอบึเขำทีู่่้ควบึคุรงานของ  ู่้ว่า
จ้างก้าหนดโดยให้ยงดถือวิธีการวัดปริราุของู่้ว่าจ้างเป็นเกุฑ์ 

 การจ่ายเงินให้ในอัำราหน่วยำ่อลูกบึาศก์เรำร ในใบึแจ้งปริราุงานและราคาำารสัญญาซง่ง
ประกอบึด้วยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรุ์ แรงงานรวรทั งงานอ่ืนที่จ้าเป็นเรื่อปฏิบึัำิงานนี ให้ส้าเร็จสรบึูรุ์ 

5. งานลูกรังบึดอัดแน่น ู่้รับึจ้างจะำ้องด้าเนินการอายในขอบึเขำที่ก้าหนดผว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบึร้อย  
คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะท้าการำรวจวัดปริราุงานที่ท้าจริงหน่วยเป็น “ ลูกบึาศก์เรำร” 
โดยให้ยงดถือวิธีการำรวจการวัดปริราุงานของคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกุฑ์ และจะ
จ่ายำารราคาำ่อหน่วยที่ก้าหนดผว้ในสัญญา อัำราราคาำ่อหน่วยนี ให้รวรถงงค่าใช้จ่ายในการหาวัสดุ อุปกรุ์ 
แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการท้างานดินลูกรังบึดอัดแน่นหลังคันคลองด้วยเครื่องจักร เร่ือให้งานบึรรลุ
วัำถุประสงค์ส้าหรับึงานดินลูกรังบึดอัดแน่นในงานก่อสร้างอาคารใหู้่้รับึจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวรผว้ในราคางานของ
อาคารแำ่ละแห่ง 

6. งานโครงสร้าง งานป้องกันการกัดและงานเบึ็ดเำล็ด ู่้รับึจ้างจะำ้องปฏิบึัำิำารที่ก้าหนดในข้อ 4.1 
ให้แล้วเสร็จเรียบึร้อย โดยู่้รับึจ้างจะำ้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสรบึูรุ์ถูกำ้องำารที่ก้าหนดในแบึบึและสัญญา 
รร้อรทั งท้าควารสะอาดบึริเวุก่อสร้างให้เรียบึร้อยำารที่คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างก้าหนด 
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โดยให้ยงดถือวิธีการำรวจวัดปริราุงานของคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกุฑ์ และจะจ่าย
ำารราคาำ่อหน่วยที่ก้าหนดผว้ในสัญญา อัำราราคาำ่อหน่วยนี ให้รวรถงงค่าใช้จ่ายในงานขุดดิน ถรดิน และงาน
อ่ืนๆ ในขอบึเขำอาคาร ซง่งประกอบึด้วย ค่าจัดหาวัสดุ  อุปกรุ์ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เร่ือให้งานบึรรลุ
วัำถุประสงค์ 

7. กรุีการวัดปริราุงานและการจ่ายเงินท่อ HDPE ให้วัดปริราุงานเป็นหน่วยำารที่ระบึุในำาราง
แสดงในใบึแจ้งปริราุและราคา ำารท่ีก้าหนดในแบึบึ และการจ่ายเงินให้ด้าเนินการ ดังนี  

    ๑) การจ่ายเงินให้ำารราคาำ่อหน่วยที่ำกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๔๐% ของราคาหลังจากู่้รับึจ้าง
ด้าเนินการน้าส่งท่อ HDPE เข้าราในบึริเวุก่อสร้างอายใำ้การอนุรัำิจากคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง 

    ๒) การจ่ายเงินจะจ่ายให้ำารราคาำ่อหน่วยที่ำกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๔๐% ของราคาหลังจากู่้
รับึจ้างด้าเนินการำิดำั งท่อ HDPE เรียบึร้อย อายใำ้การอนุรัำิจากคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๓) การจ่ายเงินจะจ่ายให้ำารราคาำ่อหน่วยที่ำกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคา
หลังจากู่้รับึจ้างด้าเนินการทดสอบึในสนาร และสารารถใช้งานผด้ำารวัำถุประสงค์ อายใำ้การอนุรัำิจาก
คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

๘. ู่้รับึจ้างจะำ้องส่งเอกสารำ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับึการด้าเนินการก่อสร้างโครงการเร่ือประกอบึการ
เบึิกจ่ายในงวดสุดท้าย ประกอบึด้วย 

1) เอกสารการคิดปริราุงานเร่ิรหรือลด ราคาำ่อหน่วย และเอกสารการคิดรูลค่างานส้าหรับึ
การเบึิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
  2) แบึบึแปลนก่อสร้างจริง (Asbuilt Drawing) 
  3) รายงานการประชุรรับึฟังควารคิดเห็น  
  4) อารถ่ายรุรสูงของโครงการ 
  5) แบึบึจ้าลอง Animation 2D 

9.  การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน 

 1. การำรวจสอบึ่ลงานเรื่อการจ่ายเงิน (แำ่ละงวด) 

 อายหลังที่ผด้รับึใบึส่งรอบึงานจากู่้รับึจ้างแล้ว ู่้ควบึคุรงานของู่้ว่าจ้างจะำรวจสอบึใบึส่งรอบึงานกับึ
งานในสนาร ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งรอบึนั น เสร็จเรียบึร้อยถูกำ้องำารรายการรายละเอียดและแบึบึ และรีปริราุ
งานำารที่ก้าหนดในใบึส่งรอบึแล้วจะเสนอำ่อคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างเร่ือท้าการำรวจ
่ลงานและคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะท้าการำรวจ่ลงานที่ส่งรอบึให้อายใน 3 (สาร) วัน 
ท้าการนับึแำ่วันที่ประธานคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างผด้รับึทราบึการส่งรอบึงานและจงง
ด้าเนินการเรื่องการเบึิกจ่ายเงินำ่อผป 
 การำรวจสอบึ่ลงานเช่นนี  ริผด้ท้าใหู้่้รับึจ้างหรดควารรับึ่ิดชอบึในควารช้ารุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่
ู่้รับึจ้างผด้ด้าเนินการก่อสร้างราแล้ว การส่งรอบึงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกำ้องครบึถ้วนำารสัญญาก็ำ่อเรื่อ ู่้ว่า
จ้างผด้รับึรอบึงานทั งหรดจนครบึถ้วนถูกำ้องทุกรายการจากู่้รับึจ้าง และสารารถใช้งานผด้สรเจำนารรุ์ของ  
ู่้ว่าจ้างทุกประการแล้ว 
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 2.การำรวจรับึงานำารสัญญา 

 เรื่อู่้รับึจ้างผด้จัดท้างานทั งหรด (งวดสุดท้าย) ครบึถ้วนำารสัญญาแล้ว และจัดท้าใบึส่งรอบึงานดังกล่าว
ให้แกู่่้ควบึคุรงานของู่้ ว่าจ้างหรือคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เร่ือท้าการำรวจรับึ 
คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะำรวจ่ลงานทีู่่้รับึจ้างส่งรอบึอายใน 5 (ห้า) วัน ท้าการ นับึแำ่
วันที่ประธานกรรรการำรวจการจ้างผด้รับึทราบึการส่งรอบึงานและจะท้าการำรวจรับึให้เสร็จสิ นผปโดยเร็วที่สุด ถ้า
ปรากฏว่างานที่ส่งรอบึนั นเสร็จเรียบึร้อยครบึถ้วน ถูกำ้องำารแบึบึรูปรายการรายละเอียดและข้อก้าหนดในสัญญา
และสารารถใช้งานผด้ สรำารเจำนารรุ์ของู่้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ให้ถือวันที่ผด้รับึใบึส่งรอบึงานดังกล่าวเป็น
วันส่งรอบึงาน แำ่ถ้างานที่ส่งรอบึทั งหรด หรืองวดใดก็ำารผร่เป็นผปำารแบึบึรูปรายการรายละเอียดและ
ข้อก้าหนดในสัญญา คุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างรีสิทธิ์ผร่ำรวจรับึงาน และสั่งการใหู้่้รับึจ้างท้า
การซ่อรแซรแก้ผขเร่ิรเำิรให้ถูกำ้องครบึถ้วนำารแบึบึรูปรายการละเอียดและข้อก้าหนดในสัญญา ซง่งู่้ว่าจ้างำ้อง
ปฏิบึัำิำาร ในระหว่างที่ยังรีการซ่อรแซรแก้ผขเร่ิรเำิรำารที่กล่าวข้างำ้น ให้ถือว่ายังผร่รีการส่งรอบึงาน 
 หลังจากที่ผด้ท้าการซ่อรแซรแก้ผขเร่ิรเำิรเป็นที่เรียบึร้อยแล้ว ู่้รับึจ้างำ้องแจ้งใหู้่้ควบึคุรงานของ    
ู่้ว่าจ้างหรือคุะกรรรการำรวจรับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างทราบึ เรื่อท้าการำรวจ่ลงานใหร่ คุะกรรรการำรวจ
รับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะำรวจ่ลงานให้อายใน 5 (ห้า) วันท้าการนับึแำ่วันที่ประธานกรรรการำรวจการจ้าง
ผด้รับึทราบึและจะท้าการำรวจรับึให้เสร็จสิ นโดยเร็วที่สุด  ถ้า่ลการำรวจสอบึปรากฏว่าู่้รับึจ้างผด้ท้าการ
ซ่อรแซรแก้ผขเร่ิรเำิรถูกำ้องำารแบึบึรูป รายการรายละเอียดและข้อก้าหนดในสัญญาแล้วจะด้าเนินการำาร
ขั นำอนำ่อผป และให้ถือวันที่ผด้รับึแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งรอบึงาน 
 การส่งรอบึงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกำ้องครบึถ้วนำารสัญญา ก็ำ่อเรื่อู่้ว่าจ้างผด้รับึรอบึงานทั งหรด
ครบึถ้วน ถูกำ้องทุกรายการจากู่้รับึจ้างและสารารถใช้งานผด้สรเจำนารรุ์ ของู่้ว่าจ้างทุกประการแล้ว 

10.  ก าหนดระยะเวลาส่งมอบงาน 

 งานรายนี ทั งหรดู่้รับึจ้างจะำ้องจัดท้าให้เสร็จเรียบึร้อยถูกำ้องำารสัญญาและส่งรอบึให้แกู่่้ว่าจ้างผด้
อายใน 330 วัน (สารร้อยสารสิบึวัน) นับึถัดจากวันที่ผด้รับึหนังสือแจ้งให้เริ่รงาน 

11.  หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือ 

 เรื่อกรรผด้คัดเลือกู่้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นู่้รับึจ้างและผด้ำกลงจ้างก่อสร้างำารประกาศนี แล้ว  
ู่้ยื่นข้อเสนอจะำ้องำกลงว่าในการปฏิบึัำิงานก่อสร้างดังกล่าว ู่้ยื่นข้อเสนอจะำ้องรีและใชู้่้่่านการทดสอบึ
ราำรฐานฝีรือช่างจาก สถาบึันของทางราชการ หรือู่้รีวุฒิบึัำรระดับึ ปวช . ปวส. ปวท. และปริญญาำรีหรือ
เทียบึเท่าจากสถาบึันการศงกษาที่ ก.ร. รับึรองให้เข้ารับึราชการผด้ ในอัำราผร่ำ่้ากว่าร้อยละ 10 ของแำ่ละสาขา
ช่าง แำ่จะำ้องรีจ้านวนช่างอย่างน้อย 1 คน ในแำ่ละสาขาช่างดังำ่อผปนี  
  1. วิศวกรโยธา     
  2. ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา     

12.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านวิศวกรรมที่ไม่ชัดเจน 

 รายละเอียดคุุลักษุะเฉราะด้านวิศวกรรร(Technical Specification) อ่ืนๆ ที่ผร่ผด้ระบึุหรือผร่ชัดเจนผว้
ในที่นี  ให้ปฏิบึัำิำารรายละเอียดเฉราะที่ระบึุผว้ในแบึบึ (Drawing) ำ่าง ๆ หรือหากริผด้ระบึุให้คุะกรรรการำรวจ
รับึรัสดุในงานจ้างก่อสร้างใช้ดุลรินิจริจารุาแก้ผขปัญหานั น ๆ  
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รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม 
1. รายการทั่วไป 

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Specifications) ที่จะต้องใช้ควบคู่กับเงื่อนไขของสัญญา 
(Conditions of Contract) แบบก่อสร้าง (Construction Drawings) ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of 
Quantities, BOQ) และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุในเอกสารสัญญาและตามค้าแนะน้าของผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องทราบสภาพของบริเวณก่อสร้างและขอบเขตของงานก่อสร้างเป็นอย่างดี และจะต้อง
ท้าการก่อสร้างตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม แบบก่อสร้าง และค้าแนะน้าของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมนี้แสดงมาตรฐานต่้าสุดที่ต้องการส้าหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้ 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดและภาระผูกพันต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาและ

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม ในทางตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายส้าหรับการท้างาน ตามภาระผูกพันพ้นต่างๆ  เช่น
การโยกย้ายเครื่องจักรก่อสร้างเข้าปฏิบัติงาน ค่าด้าเนินการ ก้าไร ฯลฯ จะรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่าย (Pay Item) 
ที่เหมาะสมของรายการในใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ 

2. มาตรฐาน 
ในรายการรายละเอียดนี้จะมีการอ้างถึงมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย  มอก. ด้วย

เลขที่ที่เหมาะสม ในกรณีนี้การอ้าง มอก. จะรวมถึงข้อความว่า “หรือมาตรฐานเทียบเท่าซึ่งจะต้องขออนุมัติจากผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง”  

ในกรณีที่ผู้รับจ้างเสนอที่จะส่งมาตรฐานอื่นเพ่ือรับการพิจารณาจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้อง
ให้เวลาผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพียงพอในการตรวจสอบมาตรฐานนั้น ๆ และในการท้าการตามค้าสั่งของผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพ่ือยืนยันว่าวัสดุที่ส่งมาตามมาตรฐานอ่ืนนั้นเป็นที่ยอมรับได้ ผู้รับต้องส่งมอบมาตรฐาน
เป็นภาษาไทย หรือค้าแปลจากภาษาอังกฤษ ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ใช้ระหว่างก่อสร้างรวม 2 (สอง) ชุด 

ผู้รับจ้างจะไม่เบิกค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของงานก่อสร้าง เนื่องจากการทดสอบใด ๆ ถือว่า
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดเวลาไว้อย่างเพียงพอส้าหรับการทดสอบวัสดุต่าง ๆ  ที่จ้าเป็นส้าหรับก่อสร้าง 

รายชื่อต่อไปนี้คือมาตรฐานที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ค้าย่อที่ได้แสดงไว้ส้าหรับมาตรฐานอย่าง
เป็นการใช้ค้าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจส้าหรับมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
 TIS - Thai Industrial Standards (มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย, มอก.) 
 JIS - Japanese Industrial Standards 
 AASHTO - American Association of State Highway and Transportation  
                                                  Officials 
 ACI - American Concrete Institute 
 AGA - American Gas Association 
 AIJ - Architectural Institute of Japan 
 AGMA - American Gear Manufacturers Association 
 AISC - American Institute of Steel Construction 
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 AISI - American Iron & Steel Institute 
 ANSI - American National Standards Institute 
 API - American Petroleum Institute 
 ARI - Airconditioning and Refrigeration Institute 
 ASCE - American Society of Civil Engineers 
 ASME - American Society of Mechanical Engineers 
 ASTM - American Society for Testing and Materials 
 AWS - American Welding Society 
 AWWA - American Water Works Association 
 BS - British Standard  
 CIPRA - Cast Iron Pipe Research Association 
 CISPI - Cast Iron Soil Pipe Institute 
 CP - British Standards Institution (Code of Practice) 
 DEMA - Diesel Engine Manufacturers Association 
 DIN - German Standards  
 Fed.Spec - United States of America Federal Specification 
 IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 
 ISO - International Organization  for Standardization 
 JEC - Standard of Japanese Electrical Committee 
 JEM - Standard of Japanese Electrical Manufacturers Association 
 JRS - Japanese Railway Standard 
 JSCE - Japanese Society of Civil Engineering 
 JWWA - Japanese Water Works Association 
 NEMA - National Electrical Manufactures’ Association 
 PWA - Provincial Water Works Authority 
 PEA - Provincial Electricity Authority  
 SSPC - Steel Structures Painting Council  

3. วัสดุก่อสร้างและมาตรฐานงานฝีมือ 
วัสดุก่อสร้างหลักท่ีน้ามาใช้ก่อสร้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างรายชื่อแหล่งส่งวัสดุ และ หรือผู้ผลิตให้กับผู้ควบคุมงาน

ของผู้ว่าจ้าง เพ่ือขออนุมัติภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน วัสดุก่อสร้าง
หลักที่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อน ได้แก่ ซีเมนต์ กรวด หรือหินผสม ทรายและน้้า ส้าหรับ ผสมคอนกรีต วัสดุ
ส้าหรับหินเรียง (Riprap)  เหล็กเสริมและเหล็กก่อสร้าง 

 2. กรณีที่มีรายการซึ่งมิได้ระบุในใบแจ้งปริมาณและราคาและเอกสารประกอบส้าหรับวัสดุก่อสร้าง
ใด ๆ  ที่จะต้องจัดหาโดยผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ขนส่ง เก็บรักษา และจัดการวัสดุคิดเป็นราคาต่อหน่วย 
หรือราคางานตามปริมาณของวัสดุที่ต้องการ 
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 3.  มาตรฐานงานฝีมือจะต้องมีคุณภาพสูงสุดในงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการ
ก่อสร้างจะต้องมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซึ่งระบุหรืออธิบายไว้ในรายการรายละเอียดวิศวกรรม แบบที่
ใช้ในการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกเสียจาก จะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือได้รับอนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอีกท้ังจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างถึงฉบับที่มีผลเป็นปัจจุบัน หรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเท่า ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผลงาน
ของผู้ว่าจ้างและการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างเสนอแผนปฏิบัติงานตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก้าหนดให้ต่อผู้
ว่าจ้างภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานและให้ผู้รับจ้างด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ผู้
ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้วจนสุดความสามารถเพ่ือให้การก่อสร้างส้าเร็จเรียบร้อยภายในก้าหนด
แห่งสัญญานี้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติงานอย่างไรก็ได้
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของงานนี้เป็นส้าคัญผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผู้ว่าจ้างได้สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพ่ิมเติมดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 

4. งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 
                        4.1  ค้าจ้ากัดความ/ความหมาย เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และเตรียมงาน
เบื้องต้นก่อนที่จะด้าเนินการก่อสร้างอาคารหลักต่างๆดังนี้ 
    4.1.1  การเตรียมพ้ืนที่หมายถึงการก้าหนดพ้ืนที่เพ่ือท้าการก่อสร้างอาคารส้านักงาน
โรงงานคลังพัสดุและอาคารชั่วคราวอื่นๆ รวมทั้งสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆท่ีจ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงาน 
    4.1.2  การตรวจสอบและวางผังหมายถึงการตรวจสอบหมุดหลักฐานต่างๆและส้ารวจวาง
ผังการก่อสร้างอาคารตามท่ีก้าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
                            4.1.3  ทางล้าลองชั่วคราวทางเบี่ยงหมายถึงการก้าหนดเส้นทางคมนาคมในการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างจากเส้นทางสายหลักถึงบริเวณโครงการ 
    4.1.4  การจัดหาวัสดุหมายถึงการจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุหลักไป
ทดสอบคุณสมบัติและหรือจัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตของวัสดุหลัก 
    4.1.5   การถางป่าและปรับพ้ืนที่หมายถึงการถางป่าขุดตอขุดรากไม้และปรับพ้ืนที่บริเวณ
ที่จะก่อสร้างอาคารและหรือตามแนวหรือขอบเขตท่ีก้าหนดไว้ในแบบก่อสร้างรวมทั้งการขนย้ายสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
ออกนอกบริเวณก่อสร้าง 
    4.1.6  การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมหมายถึงสิ่งก่อสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้าง
หรือตามท่ีก้าหนดในแบบแปลนต้องรื้อถอนต้องก้าจัดและขนย้ายออกให้พ้นบริเวณก่อสร้าง 
    4.1.7  การก้าจัดน้้าออกจากบริเวณก่อสร้างหมายถึงการท้าเขื่อนกั้นน้้าชั่วคราวการขุดร่อง
หรือท้ารางเปลี่ยนทางน้้าการใช้เครื่องสูบน้้าเพื่อป้องกันและก้าจัดน้้าออกจากบริเวณก่อสร้าง 
                       4.2 ข้อก้าหนด/คุณสมบัติ 
 4.2.1 การเตรียมพ้ืนที่   
      1)  ที่ตั้งอาคารส้านักงานจะต้องอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณหัวงานโดยมีขนาดและพ้ืนที่
ใช้สอยตามที่ก้าหนดไว้ในแบบพ้ืนส้านักงานจะต้องอยู่สูงกว่าพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 0.30 เมตรมีระบบระบายน้้าและ
ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 
      2)  ที่ตั้งอาคารโรงงานคลังพัสดุและบ้านพักคนงานจะต้องไม่สร้างบนพ้ืนที่กีด
ขวางทางสัญจรและบริเวณก่อสร้างจะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยมีระบบสุขาภิบาล 
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           4.2.2 การตรวจสอบและวางผัง 
                               1)  ก่อนด้าเนินการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบกับสภาพ                

ภูมิประเทศโดยการวางแนวถ่ายระดับวางผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดกรณีตรวจพบความคลาดเคลื่อนหรือมี
ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้างให้รีบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
                                     2)  หมุดหลักฐานต่างๆที่ก้าหนดและได้จัดท้าขึ้นจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 4.2.3 การท้าทางล้าลองชั่วคราว 
                                     1)  ทางล้าลองทางเบี่ยงทางเข้าหมู่บ้าน/อาคารและอ่ืนๆทั้งที่อยู่ภายในและนอก
บริเวณก่อสร้างจะต้องให้สามารถเชื่อมเข้าถึงกันได้ตลอด 
                                     2)  จะต้องดูแลบ้ารุงรักษาเส้นทางให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวมทั้งมีมาตรการ
ป้องกันฝุ่นโคลนตมตลอดอายุสัญญาก่อสร้าง  
 4.2.4 การจัดหาวัสดุ   
                                     1)  วัสดุหลักที่จะต้องท้าการทดสอบคุณสมบัติตามข้อก้าหนดของแต่ละประเภท
งานเช่นหิน กรวด ทราย เหล็กเสริมเป็นต้น จะต้องสุ่มจัดเก็บตัวอย่างและควบคุมไปทดสอบยังหน่วยงานที่เชื่อถือ
ได้และน้าผลการทดสอบคุณสมบัติให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนน้ามาใช้งาน 
                                     2)  วัสดุหลักที่จะต้องมีเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตตามแบบ 
และข้อก้าหนดของแต่ละประเภทงานเช่นท่อและอุปกรณ์ประกอบแผ่นใยสังเคราะห์ประตูน้้าเป็ นต้นให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนน้ามาใช้งาน 
                                     3)  จะต้องก้าหนดมาตรการดูแลป้องกันรักษาจัดเก็บวัสดุให้อยู่ในสภาพที่ดี 
 4.2.5 การถางป่าและปรับพ้ืนที่ 
                                     1)  พ้ืนที่ก่อสร้างที่ก้าหนดในแบบจะต้องมีการถางป่าและปรับพ้ืนที่ให้เรียบร้อย
ปราศจากต้นไม ้ตอไม ้รากไม้และสิ่งกีดขวางต่างๆโดยมีอาณาเขตห่างจากตัวอาคารก่อสร้างประมาณ  5  เมตร 
                                     2)  วัสดุที่ถางออกและขุดออกจะต้องขนย้ายออกพ้นพ้ืนที่ก่อสร้างและ/หรือท้าลาย
โดยวิธีเผาฝังกลบหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อน 
      3)  ต้นไม้ทุกชนิดที่จะโค่นจะต้องมีตราประทับหรือสีป้ายที่ล้าต้นโดยช่างควบคุมงาน
หรือพนักงานป่าไม้และจะต้องท้าโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้อ่ืนๆหรือทรัพย์สินอ่ืนใดบริเวณใกล้เคียง 
 4.2.6 การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม 
                                        1)  สิ่งปลูกสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างตามที่ก้าหนดในแบบต้องรื้อถอน
ออกและก้าจัดให้หมดส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ให้น้ามาเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ก้าหนด 
                                          2)  เศษขยะหรือดินหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ต้องการจะต้องขนย้ายออกพ้นพ้ืนที่ก่อสร้างและ
หรือท้าลายโดยวิธีเผาฝังกลบหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างก่อน 
 4.2.7  การก้าจัดน้้าออกจากบริเวณก่อสร้าง 
                                      1) บริเวณก่อสร้างที่มีน้้าขังอันเนื่องจากน้้าใต้ดินและน้้าที่ไหลมาจากผิวดินจะต้อง
ก้าจัดออกให้หมดตลอดเวลาก่อสร้างโดยการท้าเขื่อนกั้นน้้าชั่วคราวการขุดร่องหรือท้ารางเปลี่ยนทางน้้าและการใช้
เครื่องสูบน้้าเป็นต้น 
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                                      2) การท้าเขื่อนกั้นน้้าชั่วคราวจะต้องเสนอแบบรวมทั้งวิธีการก่อสร้างและรื้อย้าย
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน 
                                      3) การขุดร่องหรือท้ารางเปลี่ยนทางน้้าจะต้องเสนอข้อมูลด้านอุทกวิทยาและการ
ออกแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน 
                                      4) การใช้เครื่องสูบน้้าจะต้องออกแบบและวางแผนติดตั้งเครื่องมือตลอดจน
ควบคุมดูแลบ้ารุงรักษาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน 

5. งานขุด 
 5.1 ค้าจ้ากัดความและความหมายประเภทของการขุดสามารถแยกตามชนิดของวัสดุและ
ลักษณะการขุดออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
                            5.1.1 งานขุดลอกหน้าดินหมายถึงการขุดลอกผิวหน้าดินเดิมเพ่ือเตรียมฐานรากของงานถม
ประกอบด้วยการขุดรากไม้เศษขยะเศษหินอินทรีย์วัตถุดินอ่อนและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อ่ืนๆออกให้หมดภายใน
ขอบเขตและบริเวณที่ก้าหนดไว้ในแบบวัสดุที่ได้จากการขุดลอกหน้าดินห้ามน้าไปใช้ในงานถมเป็นอันขาด 
                            5.1.2 งานดินขุดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
                               1)  งานดินขุดทั่วไปหมายถึงการขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลและขนเกลี่ย
ทิ้งบริเวณข้างๆพ้ืนที่ก่อสร้าง 
                               2) งานดินขุดขนทิ้งหมายถึงการขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลและต้องขนทิ้ง
โดยตักข้ึนใส่รถบรรทุกน้าไปทิ้งยังที่ก้าหนด 
                                3)  งานดินขุดเหลวหมายถึงการขุดดินที่มีน้้าท่วมขังมีสภาพเหลวสามารถขุดออกด้วย
เครื่องจักรกลขุดมากองผึ่งให้แห้งแล้วขนทิ้งโดยตักดินใส่รถบรรทุกน้าไปยังที่ก้าหนด 
     5.1.3 งานขุดหินผุหมายถึงการขุดหินผุดินดานดินลูกรัง หินก้อนที่มีขนาดไม่โตกว่า 0.7 
ลูกบาศก์เมตรหรือวัสดุอ่ืนที่ไม่สามารถขุดออกได้ด้วยเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือขุดธรรมดาต้องใช้คราด  (Ripper) 
ช่วยขุดท้าให้หลวมก่อนแล้วขุดออกด้วยเครื่องจักรกลหรือขนทิ้งโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกน้าไปทิ้งยังที่ก้าหนด 
    5.1.4 งานขุดหินแข็ง หมายถึงการขุดหินชั้นหินพืดหรือหินก้อนที่มีขนาดโตกว่า 0.7         
ลูกบาศก์เมตรไม่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลหรือใช้คราด  (Ripper) ต้องใช้วัตถุระเบิดท้าการระเบิดหินให้
แตกก่อนและขนทิ้งโดยตักข้ึนใส่รถบรรทุกน้าไปทิ้งยังที่ก้าหนด 

    5.1.5 การวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน 
   งานขุดดินวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตร ที่ผู้รับจ้างท้าการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จ

ตามปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในแบบหรือปริมาณงานที่ท้าจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  
โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ โดยวิธี Take Cross.ในบริเวณที่ผู้รับจ้างด้าเนินการ  
การขุดดินหรือขุดหิน ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามที่ก้าหนดไว้ในแบบ 

   การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินตามใบแจ้งปริมาณงานและราคางาน ที่ผู้รับจ้างท้าการขุดขึ้นและ
ท้าลายแลว้เสร็จตามปริมาณงานที่ท้าจริง โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section 
ของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ และให้มีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์เมตร 

  5.1.6 การส้ารวจ 
   ก่อนเริ่มปฏิบัติการขุดผู้รับจ้างจะต้องท้าการส้ารวจระดับบริเวณที่จะท้าการขุดและบริเวณ 

ใกล้เคียงที่อาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือให้สามารถเขียนแผนที่แสดงเส้นชั้นระดับดินและรูปตัดต่างๆ ได้อย่าง
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ละเอียดถูกต้อง และเมื่อการขุดแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องท้าการส้ารวจระดับเพ่ือแสดงให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็น
ว่าได้ด้าเนินการขุดตามรูปแบบที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง และเพ่ือประกอบในการเบิกจ่ายเงินด้วย 

  5.1.7 การทิ้งดิน 
   ดินที่ขุดขึ้นมาโดยทั่วไปจะถูกน้าไปใช้ถมบริเวณหรือจุดทิ้งดินที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

ก้าหนดวิธีการน้าดินไปทิ้งจะก้าหนดโดยผู้รับจ้างและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน 
  5.2   ข้อก้าหนด/คุณสมบัติ 
 การขุดดินหรือขุดหินเพ่ือให้ได้ขนาดตามรูปแบบการขุดลอกหน้าดินและร่องแกนเพ่ือเตรียมฐาน
รากก่อสร้างท้านบดิน/ เขื่อนดินและการขุดบ่อก่อสร้างเพ่ืองานก่อสร้างอาคารมีข้อก้าหนดดังนี้ 
  5.2.1  ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามท่ีก้าหนดไว้ในแบบ การขุดต้องกระท้าด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องมีมาตรการควบคุมให้วัตถุท่ีอยู่นอกขอบเขตแนวการขุดยังคงอยู่ในสภาพเดิมเท่าที่จะท้าได้ 
  5.2.2  ในกรณีที่แบบไม่ได้ระบุแนวเส้นขอบเขตการขุดไว้ถ้าเป็นการขุดดินควรใช้ลาด 
(Slope) 1 : 1.5  และถ้าเป็นการขุดหินควรใช้ลาด (Slope) 1 : 0.5 ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จา้งก่อสร้างก้าหนด 
  5.2.3  การขุดเพ่ือก่อสร้างฐานรากของอาคารโครงสร้างใดๆจะต้องขุดเผื่อออกไปจากที่ก้าหนดไว้ 
ข้างละ 30 เซนติเมตรเพ่ือความสะดวกในการตั้งไม้แบบ  
  5.2.4  ในกรณีที่เป็นหินการขุดจะต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ือรักษาแนวให้ได้ตามที่แบบก้าหนด
ไว้ส่วนของหินที่ยื่นออกมาจากแนวที่ก้าหนดไว้ในแบบอาจยอมให้มีได้ไม่เกิน  15 เซนติเมตรหรือเป็นอย่างอ่ืนที่
เหมาะสมตามสภาพ 
  5.2.5  ในกรณีที่ขุดผิดพลาดไปจากแนวที่ก้าหนดในแบบความเสียหายการพังทลายที่เกิด
จากการระเบิดหรือโพรงหินที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังในขณะที่ด้าเนินการขุดของผู้รับจ้างและความผิดพลาดไม่
ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและต้องซ่อมแซมแก้ไขตามค้าแนะน้าของวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นของผู้รับจ้าง 
                        5.2.6  การขุดพ้ืนฐานรากและลาดด้านข้างที่ติดกับงานคอนกรีตต้องตกแต่งให้ เรียบร้อยพ้ืน
ผิวหน้าต้องเตรียมการปรับแต่งให้มีความมั่นคงพอที่จะรับอาคารคอนกรีตได้ 
                        5.2.7  การขุดดินร่องแกนเขื่อนจะต้องขุดให้มีขนาดความกว้างลาดด้านข้างตามแบบส้าหรับ
ความลึกให้ขุดลงไปจนถึงระดับชั้นดินหรือหินที่ก้าหนดในแบบเมื่อขุดร่องแกนเสร็จจะต้องได้รับการตรวจสอบและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนจึงจะด้าเนินการขั้นต่อไปได้ 
                        5.2.8  วัสดุที่ได้จากการขุดถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุญาตให้
น้าไปใช้ เช่น ถมท้าท้านบดินเขื่อนดินก็สามารถให้น้าไปใช้ได้ ส่วนวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือเหลือใช้จะต้องขนไปไว้ยัง
สถานทีก่องวัสดุซ่ึงสถานที่กองวัสดุที่ระบุไว้ในแบบเป็นเพียงจุดแนะน้า ผู้รับจ้างสามารถจัดหาที่กองวัสดุเพ่ิมเติมได้
ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยจะต้องเป็นพ้ืนที่ของหน่วยราชการหรือที่สาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ใช้เป็นสถานที่กองวัสดุให้อยู่ในดุลพินิจและความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างที่จะต้องตรวจสอบพ้ืนที่ต้าแหน่งที่กองวัสดุและต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างฯ ก่อน โดยสถานที่กองวัสดุเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารที่ได้รับอนุญาตหรือเอกสารยินยอมให้
กองวัสดุ และยินยอมให้ขนย้ายวัสดุดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งแนบ
แผนที่แสดงต้าแหน่งของจุดที่กองวัสดุที่ได้จากการขุดอย่างละเอียด พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
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อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ โดยผู้ว่าจ้างจะยึดเกณฑ์ราคาค่างานขนย้ายวัสดุตามใบ
แจ้งปริมาณงานและราคา เป็นส้าคัญ 
                   5.2.9  สถานทีก่องวัสดุจะต้องไม่กีดขวางการท้างานและขวางทางน้้าการกองวัสดุจะต้องกอง
ให้อยู่ในขอบเขตและจะต้องเกลี่ยปรับระดับของกองวัสดุให้เหมาะสม 

หมายเหตุ   
 งานดินขุดขนทิ้งผู้ว่าจ้าง จะคิดราคาต่อหน่วยตามระยะทางที่ระบุไว้ตามแบบ โดยอัตราการจ่ายจะเป็นไปตาม
ตารางปริมาณงานที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องบริหารงานขนย้ายมูลดินให้สอดคล้องกับจุดแนะน้าใน
การทิ้งดินตามแบบ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทิ้งดิน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผ่านช่างควบคุมงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้ความเห็นชอบโดยราคาค่าขนทิ้งดินจะเป็นไปตามตารางปริมาณ
งานที่ผู้รับจ้าง เสนอไว้ 

6. งานถมและบดอัด 
 6.1   ค้าจ้ากัดความ/ความหมายประเภทของการถมสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานและ
ชนิดของวัสดุแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
                         6.1.1 ดินถมมีลักษณะการใช้งานดังนี้ 
   1)  เป็นท้านบดินหรือเขื่อนดินเพ่ือปิดกั้นทางน้้าไหลผ่านวัสดุที่ใช้ถมเป็นดินทึบน้้าเช่น
ดินเหนียวดินเหนียวปนกรวดดินเหนียวปนทรายและดินเหนียวปนดินตะกอนหรือตามที่ก้าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
จะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
                                2)  เป็นคันทางเพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตรวัสดุที่ใช้ถมเป็นดินที่
รับน้้าหนักบรรทุกได้ดีตามข้อก้าหนดจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
                                3)  เป็นดินถมกลับส้าหรับอาคารและโครงสร้างวัสดุที่ใช้ถมถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนจะ
เป็นดินส่วนที่ขุดน้ากลับมาถมคืนจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
      6.1.2  ลูกรังใช้ถมหลังคันดินหรือเข่ือนดินป้องกันการกัดเซาะของน้้าฝนและใช้เป็นผิวจราจร
ส้าหรับงานทาง 
                         6.1.3  หินถมเป็นวัสดุถมเปลือกนอกของตัวเขื่อนดินท้าหน้าที่เสริมความมั่นคงไม่ให้เกิดการ
เลื่อนไถลวัสดุที่ใช้ถมเป็นหินหรือกรวดผสมทรายและตะกอนที่มีคุณสมบัติตามที่ก้าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
                 6.2  ข้อก้าหนด/คุณสมบัติ 
                         6.2.1   วัสดุที่ใช้ถมจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชใดปนและมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                 1)   ดินถมท้านบดินหรือเขื่อนดินจะต้องเป็นดินทึบน้้าซึ่งจ้าแนกดินตามวิธี  Unified 
Soil Classification ดังนี้ 

สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม ชนิดของดิน 
GC กรวดผสมดินเหนียวกรวดมีขนาดไม่คละกันผสมทรายและดินเหนียว 
SC ทรายผสมดินเหนียวทรายมีขนาดไม่คละกันผสมดินเหนียว 
CL ดินเหนียวที่มีความเหนียวน้อยถึงปานกลางอาจจะปนกรวดทรายและ

ตะกอน 
CH ดินเหนียวล้วนที่มีความเหนียวมากไม่มีอินทรีย์วัตถุ 
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                                  2)  ดินถมคันทางเป็นดินถมท่ัวๆไปที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุจะต้องมีค่าก้าลังแบกทานโดยวิธี
วัดเปรียบเทียบความต้านทานแรงเฉือนของดิน  (CBR)  มากกว่าหรือเท่ากับ 6%  
                                  3) ลูกรังเป็นดินเหนียวผสมเม็ดลูกรังมีค่า Liquid Limit ไม่สูงกว่า 35% Plastic 
Index มีค่าอยู่ระหว่าง 6-12 และมีขนาดสัดส่วนคละที่ดีโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันตามเกรดใดเกรด
หนึ่งดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐาน
อเมริกัน 

% ผ่านตะแกรงโดยน้้าหนัก 
เกรดซี เกรดดี เกรดอี เกรดเอฟ 

1 นิ้ว 100 100 100 100 
3/8 นิ้ว 50-85 60-100 - - 
เบอร์ 4 35-65 50-85 55-100 70-100 

เบอร์ 10 25-50 40-70 40-100 55-100 
เบอร์ 40 15-30 25-45 20-50 30-70 

เบอร์ 200 5-15 8-15 6-15 8-15 
                                   4)    หินถมเป็นวัสดุถมเปลือกนอกของเขื่อนมีคุณสมบัติน้้าซึมผ่านได้ซึ่งจ้าแนกดินตาม
วิธี Unified Soil Classification ดังนี้ 

สัญลักษณ์ทาง 
วิศวกรรม ชนิดของดิน 

GW กรวดมีขนาดใหญ่คละกันกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 
GP กรวดมีขนาดสม่้าเสมอกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 

SW (ถ้ามีกรวด) ทรายมีขนาดใหญ่คละกันทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 
SP  (ถ้ามีกรวด) ทรายมีขนาดสม่้าเสมอทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 

 6.2.2 การบดอัด 
 1)  ดินถมเพ่ือให้ดินมีความแน่นเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดปราศจากการปูด โค้ง โพรง การ
เป็นแผ่น การถมบดอัดต้องปฏิบัติดังนี้ 
                                   1.1) น้าดินที่จะใช้บดอัดโรยเกลี่ยให้เป็นชั้นในแนวรอบความหนาของดินแต่ละชั้น
เมื่อบดอัดได้ที่แล้วต้องไม่มากกว่า 0.20 เมตรหรือไม่มากกว่า  2  ใน  3  ของความยาวของตีนแกละที่ใช้บด 
                                   1.2)  ดินที่ใช้บดอัดต้องผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีและต้องมีความชื้นไม่มากกว่าหรือ
น้อยกว่า  3%  ของความชื้นที่พอเหมาะที่ให้ความแน่นสูงสุด  (Optimum  Moisture  Content)  
                                   1.3)  ความลาดชันตรงจุดต่อไม่ควรเกิน 1 : 3 ผิวสัมผัสของรอยต่อทุกแห่งจะต้อง
ขุดตัดออกให้เป็นรอยใหม่ต้องเก็บกวาดส่วนที่หลุดหลวมออกให้หมดและไถคราดท้าให้ผิวขรุขระการบดอัดจะต้อง
ท้าการบดอัดเลยลึกเข้าไปในเขตท่ีบดอัดแล้วตลอดแนวรอยต่อเป็นระยะไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร     
 1.4)   บดอัดแน่นไม่ต่้ากว่า 95% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธีการ
ทดลอง  Standard Proctor 
 2)  ลูกรังการถมบดอัดเหมือนดินถม 
                                    2.1) บดอัดแน่นไม่ต่้ากว่า 95% ของความหนาแน่นสูงสุดของลูกรังแห้งตามวิธีการ
ทดลอง  Modified AASHTO 
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 3) หินถมก่อนถมต้องเตรียมฐานรากให้ได้ตามแบบที่ก้าหนดก่อนการถมบดอัดต้องปฏิบัติ
ดังนี้ 
                                    3.1) การเทหินจะต้องกระท้าเป็นชั้นๆความหนาแต่ละชั้นไม่เกิน  0.50  เมตรและ
ต้องบดอัดโดยใช้รถบดล้อเหล็กบดทับไปมาอย่างน้อย 4 เทีย่ว 
                                    3.2) บดอัดแน่นมีค่าความแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density Test) ไม่ต่้ากว่า 75% 
และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 90% 
 4)  ดินถมหรือหินถมกลับส้าหรับอาคารและโครงสร้าง 
                                    4.1) จะต้องถมเป็นชั้นๆตามแนวราบแต่ละชั้นหนาไม่เกิน 0.50 เมตรในกรณีของ
การวางท่อจะถมกลับจากหลังท่อหนาชั้นละ  0.15  เมตร 
                                    4.2)   กรณีเป็นดินถมกลับการบดอัดเหมือนดินถมส่วนกรณีเป็นหินถมกลับการบด
อัดเหมือนหินถม 
 5)  ในกรณีที่การบดอัดผลทดสอบไม่ได้ตามข้อก้าหนดจะต้องท้าการรื้อออกและบดอัดใหม่
จนผลทดสอบผ่านตามข้อก้าหนดจึงจะด้าเนินการถมและบดอัดในชั้นต่อไปได้ 
 6.2.3 การทดสอบวัสดุและรายงาน 

 1) การทดสอบความแน่นในสนาม (Field Density) ตามวิธี Sand Cone เพ่ือพิจารณา
ค่าเปอร์เซ็นต์ของความแน่นสูงสุดในห้องปฏิบัติการโดยท้าการทดสอบไม่น้อยกว่า 3 จุดต่อการทดสอบ 1 ครั้ง ดังนี้ 

1.1) ดินถมให้ท้าการทดสอบ 1 ครั้งต่อพ้ืนที่การบดอัด 700 ตารางเมตร
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

1.2) ลูกรังให้ท้าการทดสอบ 1 ครั้งต่อพ้ืนที่บดอัด 500 ตารางเมตรหรือ
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
 2) การรายงานผลให้รายงานผลการทดสอบความแน่นพร้อมระบุต้าแหน่งและระดับ
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

7. งานลูกรัง 
 7.1  ค้าจ้ากัดความและความหมาย 
  งานลูกรังหมายถึงดินซึ่งมีส่วนหยาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตรมากกว่าร้อยละ 
35 โดยปริมาตร และมีอนุภาคดินที่พอจะแทรกอยู่ในช่องว่างที่มีขนาดโตกว่า 1 มิลลิเมตรลักษณะของดินลูกรัง 
จัดอยู่ใน Skeletal soils ได้แก่ ดินที่มีเศษหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าอยู่ในดินเป็น
ปริมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่าโดยปริมาตรที่มีความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นได้ท้ังดินทราย 
ดินร่วน และ ดินเหนียว ซึงเกิดได้ทุกสภาพพ้ืนที่  

  7.2   การควบคุมคุณภาพและการทดสอบวัสดุ 
  การที่จะควบคุมคุณภาพของงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่องานสูงสุด ควบคุมงาน
จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการทดสอบวัสดุ ดังนี้ 
  7.2.1  การทดสอบการเรียงเม็ด Sieve Analysis 
    วิธีการทดลองนี้ ส้าหรับหาขนาดการเรียงเม็ด (Particle Size Distribution) ของวัสดุ
ประเภท ดิน ลูกรัง ทราย และหินย่อย ทั้งชนิดเม็ดละเอียดและหยาบ โดยให้ผ่านตระแกรงจากขนาดใหญ่จนถึง
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ขนาดเล็กทีม่ีขนาดร่องผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ขนาด Ø 0.075 มิลลิเมตร แล้วเปรียบเทียบมวลของตัวอย่างที่ผ่าน
หรือค้างตะแกรงขนาดต่าง ๆ จากมวลทั้งหมดของตัวอย่าง วิธีการทดลองนี้ได้ปรับปรุงจาก AASHTO T27-70 
  7.2.2  วัสดุคัดเลือกขนาดวัสดุใหญ่ที่สุดไม่โตกว่า 5 ซม. ขนาดวัสดุผ่านตะแกรง เบอร์ 200   
ไม่มากกว่าร้อยละ 25 โดยน้้าหนัก ถ้าเป็นทรายขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกว่าร้อยละ 20 โดยน้้าหนัก 
  7.2.2.1 งานชั้นรองพ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรัง วัสดุที่ได้จะต้องมีการเรียงขนาดคละ

จากหยาบไปหาละเอียดอย่างสม่้าเสมอเพ่ือท้าการทดสอบแล้วจะต้องเป็นไป
ตามเกรด A , B , C 
- มวลรวมหยาบที่ค้างตะแกรงเบอร์ 10  จะต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนที่
แข็งแรงทนทานและสะอาด 
- มวลรวมละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 10  จะต้องประกอบด้วยทรายธรรม 
ชาติหรือทรายที่ได้จากการโม่และส่วนของวัสดุที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 
จะต้องมีไม่มากกว่า 2 ใน 3 ของวัสดุที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 40 

   7.2.2.2 งานชั้นพ้ืนทางมีข้อก้าหนด เหมือนข้อ 2 แต่ต้องเป็นไปตามเกรด A , B หรือ C  เท่านั้น 
ตารางที่ 1   ขนาดและของวัสดุมวลรวม 

ขนาดตะแกรง ร้อยละท่ีผ่านตะแกรงโดยน้้าหนัก 
มิลลิเมตร (นิ้ว) เกรด A เกรด B เกรด C เกรด D เกรด E 

50.000 (2) 100 100 - - - 
25.000 (1) - 75-95 100 100 100 
9.500 (3/8) 30-65 40-75 50-85 60-100 - 
4.750 (เบอร์ 4) 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 
2.000 (เบอร์ 10) 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 
0.425 (เบอร์ 40) 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 
0.075 (เบอร์ 200) 2-8 5-20 5-15 5-20 6-20 

7.3 การทดสอบหาพิกัดความข้นเหลว (Atterberg Limits Test) : AASHTO T90. T91 
   เป็นการหาดัชนีของน้้าที่มีอยู่ในมวลดินจากค่า Liquid Limit (L.L) และค่า Plastic Limits 
(P.L) ซึ่งค่า L.L ของดิน คือ ปริมาณของน้้าที่มีอยู่พอดีในดิน ที่ท้าให้ดินเปลี่ยนสภาพจาก Plastic มาเป็น Liquid  
คิดเทียบเป็นร้อยละของมวลดินอบแห้งหาได้โดยน้าดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 40 (0.425 มิลลิเมตร) มาผสมกับน้้า
ค่า Liquid Limits คือปริมาณของน้้า คิดเป็นร้อยละที่ท้าให้ดินในเครื่องมือทดสอบ (Liquid Limits Device)  
เหลวมาชนกันยาว 0.5 นิ้ว เมื่อเครื่องมือทดสอบซึ่งมีจุดตกกระทบสูง 10 มิลลิเมตร จ้านวน 25 ครั้ง 
  ส้าหรับค่า Liquid Limits(P.L.) คือจ้านวนน้้าต่้าสุดในดินเมื่อดินนั้นยังอยู่ในสภาพ Plastic  โดย
การน้าดินมาคลึงเป็นเส้นให้แตกลายงาที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 1/8 นิ้ว 
  ค่าพิกัดความข้นเหลว  Atterberg  Limits  (P.I) = L.L – P.L 
 7.3.1 วัสดุคัดเลือก – ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) รากไม้หรือวัชพืชอ่ืน ๆ 

- L.L  ไม่มากกว่า 40 % 
- P.I   ไม่มากกว่า 20 % 

 7.3.2  ชั้นรองพ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรัง 
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 การก่อสร้างชั้นรองพ้ืนทางส้าหรับทางหลวงชนบทชั้นที่ 1  ชั้นที่ 2  ชั้นที่ 3  ชั้นที่ 4  และ ชั้นที่ 5 
  - L.L   ไม่มากกว่า 40 % 
  -     P.I    มีค่า 4-12 % 
ลูกรังส้าหรับงานพัฒนาแหล่งน้้า 
  -     L.L   ไม่มากกว่า 40 % 
  -    P.I    มีค่า 6-12 % 

  7.3.3  ชั้นพื้นทาง 
  -    L.L   ไม่มากกว่า 25 % 
  -    P.I    มีค่า 6 % 

7.4 การทดสอบการบดอัด (Compaction Test) 
   การบดอัดดิน คือ วิธีการที่ท้าให้ดินแน่นโดยการใช้เครื่องมือที่มีน้้าหนักและใช้แรงอัดกด 
กระแทก หรือสั่งสะเทือน (Dynamic Compaction) ให้เม็ดดินเคลื่อนเข้าชิดกันให้มากที่สุดการทดสอบนี้                  
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
   - หาความสัมพันธ์ปริมาณน้้าในดินต่อความแน่นของดิน 
   - หาความแน่นสูงสุดของดินแห้ง (Max. Dry Density) เมื่อใช้พลังงานการบดอัดต่าง ๆ กัน 
   - หาปริมาณน้้าในดิน (Water Content) ที่ท้าให้ดินมีความแน่นมากที่สุด ซึ่งเรียกว่า Optimum 
Moisture Content หรือ OMC. 
   การทดสอบการบดอัดนี้มีประโยชน์ในการหาค่าความแน่นของดินเมื่อบดอัดด้วยพลังงานจ้านวน
หนึ่ง ซึ่งหมายถึงการหาความแข็งแรงของดินที่จะน้ามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง โดยถือว่าความแน่นสูงสุดที่หาได้จาก
การทดลองในห้องทดลองว่าเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเข้าเทียบกับความแน่นของดินที่บดอัดในสนาม 
   การทดสอบความแน่นที่นิยมใช้กันทั่วไปในการก่อสร้างทาง, เขื่อน หรือสนามบิน มี 2 วิธี คือ 

(ก) Standard Compaction Test หรือ  Standard AASHTO Compaction Test 
(ข) Modified Compaction Test หรือ  Modified AASHTO Compaction Test 
7.4.1 การถมดินและบดอัดตรงส่วนที่เป็นท่อระบายน้้าความแน่นของชั้นดินที่ถมชั้นแรก จะต้อง

เปลี่ยนให้สม่้าเสมอตลอดท่อมีความหนา 30 เซนติเมตร ชั้นต่อไปให้ด้าเนินการบดอัดตามข้อ 5.3 
7.4.2 วัสดุคัดเลือกเกลี่ยทีละครึ่งของความกว้างผิวจราจรทีละชั้น ความหนาหลังการบดอัดต้อง

ไม่มากกว่า 15 เซนติเมตร  ขึ้นรูปให้ได้ความลาดผิว 3 % หรือตาม แบบราดน้้า และบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า 
95 %Modified AASHTO แล้วเสร็จให้บดอัดอีกชั้นหนึ่งและขั้นตอนต่อไปตามข้ันตอนดังกล่าวทุกประการ เพ่ือให้
ได้ความแน่นตามต้องการ 

7.4.3 ชั้นรองพ้ืนทางหรืองานผิวจราจรลูกรัง ถ้าเป็นชั้นพ้ืนทางเดิมผู้รับจ้างจะต้องรื้อชั้นรองพ้ืน
ทางหรือผิวจราจรลูกรังเดิมด้วยฟันขุดคุ้ยหน้ารถเกลี่ยดินขึ้น แล้วขึ้นรูป ให้มีความลาดตามขวาง 3 % หรือตามที่
ก้าหนดในแบบแล้วบดอัดดินคันทางให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า 90 %Modified AASHTO การก่อสร้างชั้นรองพ้ืน
ทางหรือผิวจราจรลูกรังเมื่อบดอัด และตบแต่งชั้นดินค้นทางหรือชั้นวัสดุคัดเลือกได้ตามรูปแบบและข้อก้าหนดแล้ว 
หากผิวดินคันทางหรือชั้นวัสดุคัดเลือกแห้งให้ราดน้้าจนมีความชื้นใกล้เคียงกับความชื้นที่ให้มีความแน่นสูงสุด 
(Optimum Moisture Content) เพ่ือป้องกันมิให้ดินคันทาง หรือชั้นวัสดุตัดเลือกดูดน้้าจากชั้นผิวจราจรลูกรังที่
จะต้องบดอัดในชั้นต่อไป ซึ่งอาจท้าให้การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามข้อก้าหนดนี้ หลักจากนั้นให้เกลี่ยลูกรังที่ละ
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ครึ่งความกว้างของผิวจราจรที่ละชั้น ความหนาหลังบดอัดต้องไม่มากกว่า 15 ซม. ขึ้นรูปให้ได้ความลาดผิว 4 % 
หรือตามแบบราดน้้า และบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า 95 %Modified AASHTO เสร็จแล้วให้บดอัดอีก
ชั้นหนึ่งที่เหลือ ตามข้ันตอนดังกล่าวทุกประการ 

7.5 การทดสอบการรับน้้าหนัก CBR 
 วิธีการทดลอง CBR  วิธีนี้เป็นวิธีการทดสอบที่ก้าหนดขึ้นเพ่ือหาค่าเปรียบเทียบ Bearing Value  

ของวัสดุตัวอย่างกับวัสดุหินมาตรฐานเพ่ือท้าการบดอัดวัสดุตัวอย่างนั้น โดยใช้ค้อนบดอัดทับในแบบ (Mold) ที่ 
Optimum moisture Content หรือปริมาตรน้้าในดินใด ๆ เพ่ือน้ามาใช้ออกแบบโครงสร้างของถนนและใช้
ควบคุมงานในการบดทับให้ได้ความแน่นและความชิ้นตามต้องการ 
    การทดลอง CBR. อาจท้าได้ 2 วิธีคือ 
    ก.  การทดลองแบบแช่น้้า (Soaked) 
    ข.  การทดลองแบบไม่แช่น้้า (Unsoaked) 
    ถ้าไม่ระบุวิธีใด ให้ใช้ “วิธี ก.” 

7.5.1 วัสดุคัดเลือกใช้ในกรณีที่  CBR  ของชั้นดินคันทางน้อยกว่า 6 % 
7.5.2 วัสดุคัดเลือกค่า CBR ต้องไม่น้อยกว่า 6 % 
7.5.3 ชั้นรองพ้ืนทางและ/หรือชั้นผิวจราจรผิวลูกรัง วัสดุที่ใช้จะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า 25 % 
7.5.4 ชั้นพื้นทางวัสดุจะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า 80% 
7.6 การทดสอบความสึกหรอของวัสดุ (Abrasion) 

    เป็นการหาเปอร์เซ็นต์ของวัสดุทดสอบโดยการน้าวัสดุไปขัดสีกับลูกตุ้มในเครื่องมือทดสอบ 
Los Angeles Machine วัสดุที่ผ่านการสึกหรอ Abrasion Test น้ามาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 12 หาเปอร์เซ็นต์
ผ่านตะแกรงของวัสดุที่ถูกขัดสีโดยลูกตุ้มเหล็ก เพ่ือค้านวณหาเปอร์เซ็นต์การสึกหรอ 

7.6.1 ชั้นรองพ้ืนทางและ/หรือชั้นผิวจราจรลูกรังเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ 100 รอบไม่
มากกว่า 20 % ที่ 500 ไม่มากกว่า 50 % 

7.6.2 ชั้นพ้ืนทางหินคลุกเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอไม่มากกว่า 10 % ที่ 500 รอบไม่มากกว่า 40% 
หินหรือกรวดผสมคอนกรีตเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ 10 รอบไม่มากกว่า10 % ที่ 500 รอบไม่มากกว่า 40% 

7.6.3  หินย่อย หรือหินกรวดผสมคอนกรีตงานแหล่งน้้าเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ 500รอบ            
ไม่มากกว่า 6 % ด้วยเครื่องมืดทดสอบและมี 10 % จากการทดลองความแกร่ง (Soundness Test) โดยใช้แช่ใน
น้้ายาโซเดียมซัลเฟต 6 รอบ 

8. งานคอนกรีต 
  8.1  ค้าจ้ากัดความและความหมาย 
 งานคอนกรีตหมายถึงการประกอบและติดตั้งแบบการผสมคอนกรีตการเทคอนกรีตการซ่อม
คอนกรีตการท้าผิวและตกแต่งคอนกรีตการบ่มคอนกรีตส้าหรับงานอาคารต่างๆ 
 คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์หินย่อยหรือกรวดทรายน้้าและหรือสารเคมีผสมเพ่ิม
ส่วนผสมทั้งหมดจะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดีและให้ความเหลวของคอนกรีตที่เหมาะสม 
 คอนกรีตต้องมีเนื้อสม่้าเสมอและเมื่อแข็งตัวต้องมีเนื้อแน่นมีความคงทนถาวรมีคุณสมบัติ กันซึม
ทนต่อการขัดสีได้ดีและมีก้าลังรับน้้าหนักท่ีมากระท้า 
 8.2   ข้อก้าหนด/คุณสมบัติ 



14 

                   
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
 
     

 8.2.1 วัสดุผสมคอนกรีต 
                              1)  ปูนซีเมนต์ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นของใหม่ไม่เสื่อมคุณภาพและจับตัวเป็น
ก้อนมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 15 เล่ม 1-2532 ถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 
                             2)  ทรายต้องเป็นทรายหยาบน้้าจืดมีเม็ดแน่นแข็งแกร่งสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและมี
สัดส่วนคละกันที่ดีโดยต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1) ทดสอบสิ่งเจือปนโดยใส่น้้ายาโซเดียมไฮดรอกไซด์และเทียบกับสีมาตรฐาน 
 2.2)ทดสอบความแข็งแกร่งโดยแช่น้้ายาโซเดียมซัลเฟต 5 รอบมีค่าสึกหรอไม่เกิน 10%  
 2.3) ทดสอบส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้้าหนัก 
3/8 นิ้ว 100 
เบอร์ 4 95 – 100 
เบอร์ 8 80 – 100 

เบอร์ 16 50 – 85 
เบอร์ 30 25 – 60 
เบอร์ 50 10 – 30 

เบอร์ 100 2 – 10 
  3) หินย่อยหรือกรวดหินย่อยเป็นหินโม่ด้วยเครื่องจักรกรวดต้องเป็นกรวดน้้าจืดซึ่งเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติมีขนาดตั้งแต่ 4-76 มิลลิเมตร (3/16 - 3 นิ้ว) ซึ่งจะต้องมีขนาดส่วนคละลดหลั่นกันไปอย่าง
เหมาะสมมีความแข็งแกร่งทนทานปราศจากสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการมีรูปร่างลักษณะเหลี่ยมค่อนข้างกลมมีส่วนเรียว
แบนน้อยก่อนน้ามาใช้ต้องผ่านเกณฑ์การดังนี้ 
    3.1)  ทดสอบความแข็งแกร่งโดยแช่น้้ายาโซเดียมซัลเฟต 6 รอบมีความสึกหรอไม่เกิน 10% 
    3.2)  ทดสอบการขัดสีโดยเครื่อง Los Angeles Machine 500 รอบ มีค่าทนต่อการ
ขัดสีไม่น้อยกว่า 60% 
    3.3) ทดสอบสัดส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันซึ่งแบ่งเป็นขนาดเกิน
เบอร์ 1 มีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ¾ นิ้วใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาไม่เกิน 0.20 เมตรและหินเบอร์ 2  มี
ขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน 1 ½ นิ้วใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาเกิน 0.20 เมตรดังนี้ 

ขนาด 
หินย่อย 

% ผ่านตะแกรงโดยน้้าหนัก 
2 ” 1 ½ ” 1 ” ¾ ” ½ ” ⅜ ” No.4 No.8 

หินเบอร์ 1 - - 100 90 – 
100 

- 20 – 
55 

0 – 
10 

0 - 5 

หินเบอร์ 2 100 90 – 
100 

20 – 
55 

0 – 
15 

- 0 – 5 - - 

  4) น้้าต้องเป็นน้้าจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะท้าให้คอนกรีตสูญเสียความ
แข็งแรงเช่นกรดด่างสารอินทรีย์ฯลฯ 
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 5) สารผสมเพ่ิม (Admixture)เป็นสารเคมีที่ใส่เพ่ิมเข้าไปในส่วนผสมคอนกรีตเพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงแข็งแรงและสะดวกในการใช้งานก่อนน้ามาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการ                 
จ้างก่อน 
   8.2.2 แบบหล่อคอนกรีต 
          1) วัสดุที่ใช้ท้าแบบหล่อเช่นไม้ไม้อัดแผ่นเหล็กจะต้องทดต่อการบิดงอซึ่งเกิดจากการเทหรือการ
กระทุ้งท้าให้คอนกรีตแน่นโดยคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้มีดังนี้ 
              1.1)  ไม้แบบไม้ที่จะน้ามาท้าแบบจะต้องหนาไม่ต่้ากว่า 1 นิ้วและกว้างไม่เกิน 9 นิ้วยึดโยง
ติดกันให้แข็งแรงไม่โยกคลอน 
              1.2)  ไม้อัดจะต้องเป็นไม้อัดที่ท้าด้วยกาวชนิดพิเศษสามารถกันน้้าได้ไม่เสียรูปเมื่อถูกน้้าหนา
ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
 1.3)  ไมเ้คร่าและไม้ส้าหรับค้้ายันมีขนาดไม่เล็กกว่า 1 ½ x 3 นิ้ว 
          2)  การเตรียมพื้นผิวฐานรองรับคอนกรีตพื้นผิวฐานที่รองรับคอนกรีตผิวหน้าจะต้องไม่มีน้้าขังไม่มี
โคลนตมและเศษสิ่งของต่างๆหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เคลือบติดอยู่กรณีพ้ืนผิวที่ดูดซึมน้้าจะต้องท้าให้ชื้นโดยทั่วเพ่ือ
ป้องกันมิให้พื้นผิวดูดน้้าออกจากคอนกรีตใหม่ 
   3)  แบบหล่อเมื่อได้ประกอบแล้วต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและได้ต้าแหน่งแนวระดับขนาดและรูปร่าง
ถูกต้องตามระบุไว้ในแบบ 
   4)  ก่อนเทคอนกรีตต้องท้าความสะอาดแบบหล่ออุดรูรั่วให้เรียบร้อยทาแบบด้วยน้้ามันทาแบบที่
อนุญาตให้ใช้เท่านั้นเพ่ือป้องกันมิให้คอนกรีตติดแบบและมีรอยเปื้อน 
   5)  กรณีต้องยึดแบบด้วยเหล็กเส้นหรือโลหะเส้นอย่างอ่ืนที่จะต้องฝังทิ้งไว้ในคอนกรีตโดยการดัด
เหล็กหรือโลหะเส้นที่จุดห่างลึกจากผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 
           6)  กรณีที่ใช้ยึดปลายเหล็กเส้นยึดแบบชนิดถอดเก็บได้ให้ปล่อยรูคอนกรีตที่ปลายเหล็กเส้นที่ยึด
แบบนี้ไว้ส้าหรับคว้านให้ใหญ่เพ่ือจัดการซ่อมรูคอนกรีตด้วยซีเมนต์ผสมทรายอัตราส่วน 1 : 1 โดยน้้าหนักภายใน 12 
ชั่วโมงหลังจากถอดแบบ 
 8.2.3 การผสมและการเทคอนกรีต 
   1) ส่วนผสมคอนกรีตเป็นการหาส่วนผสมของซีเมนต์หินย่อยหรือกรวดทรายและน้้าผสมโดยน้้าหนัก
จากการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยถือเอาความแข็งแรงของคอนกรีตที่ต้องการความเหมาะสมในการผสมและใน
การหล่อคอนกรีตเป็นเกณฑ์โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    1.1)  มีความสามารถรับแรงกดใน 28 วันได้ไม่ต่้ากว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
    1.2)  การทดสอบก้าลังในการรับแรงกดสามารถกระท้าได้ 2 วิธีคือ Cylinder Test 
สามารถรับแรงกดใน 28 วันได้ไม่ต่้ากว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและ Cube Test สามารถรับแรงกด
ใน 28 วันได้ไม่ต่้ากว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
    1.3)  การทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Consistency) เป็นการทดสอบหาค่าการ
ยุบตัว (Slump Test) ก่อนที่จะน้าไปเทในแบบหล่อให้ใช้ค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง 5-10 เซนติเมตร 
   2) วิธีการผสมคอนกรีตต้องใช้วิธีผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีตที่ได้รับความเห็นชอบจาก            
ช่างควบคุมงานก่อสร้างก่อนคอนกรีตต้องผสมเข้ากันอย่างทั่วถึงจนเป็นสีเดียวกันในการผสมครั้งหนึ่งๆต้องใช้เวลา
ผสมไม่น้อยกว่า 2 นาท ี



16 

                   
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
 
     

   3) คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้เปลี่ยนแปลง           
ได้บ้างขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตก่อนที่จะน้ามาใช้ได้ต้องส่งรายการค้านวณออกแบบส่วนผสมและผลทดสอบจากการ
ผสมจริงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อน 
   3.1) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของปริมาณส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆจะถูกชั่งตวงให้อยู่ในขอบเขตที่
ก้าหนดดังแสดงในตาราง 

วัตถุดิบ ความคลาดเคลื่อน 

ปูนซีเมนต์ น้อยกว่า 200 กก. + 2% 
มากกว่า 200 กก. + 1% 

มวลรวม น้อยกว่า 500 กก. + 3% 
มากกว่า 500 กก. + 2% 

วัตถุดิบ ความคลาดเคลื่อน 
น้้าและส่วนผสมเพิ่ม + 3% 

 3.2) การผสม (Mixing) ให้ใช้วิธีข้อใดข้อหนึ่ง 
 3.2.1)  การผสมกับที่ (Central Mixing) หมายถึงการผสมคอนกรีตซึ่งเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์จากโรงงานเวลาขั้นต่้าในการผสมดังแสดงในตาราง 

ความจุเครื่องผสม (ลบ.ม) เวลาขั้นต่้าในการผสม (นาที) 
0.75 
1.50 
2.25 
3.0 

3.75 
4.50 

1 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 

    3.2.2) การผสม 2 ตอน (Shrink Mixing) หมายถึงการผสมคอนกรีต 2 ตอนโดยตอนแรกผสม
จากโรงงานและตอนหลังเป็นการผสมให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยรถผสม(Truck Mixer)  
               3.2.3) การผสมโดยรถ (Truck Mixer) หมายถึงการผสมคอนกรีตซึ่งผสมเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ในรถผสม (Truck Mixer) การผสมคอนกรีตต้องมีการหมุนไม่น้อยกว่า 70 รอบและไม่เกิน 100 รอบตาม
ความเร็วของการผสม (Mixing – Speed) ที่ก้าหนดของเครื่อง 
    3.3)  การขนส่งจ้าแนกออกเป็น 3 ประเภทมีหลักเกณฑ์ขึ้นอยู่กับลักษณะการผสม (Mixing) 
ดังนี้ 
                3.3.1) รถผสม (Truck Mixer) ถ้าใช้ขนส่งคอนกรีตจาก 
     การผสมกับที่ (Central Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน 80% ของปริมาตรทั้งหมด 
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การผสม 2 ตอน (Shrink Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน 70 % ของปริมาตรทั้งหมด 
                             การผสมโดยรถ (Truck Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน 65 % ของปริมาตรทั้งหมด 
               3.3.2) ทั้งนี้การขนส่งโดยรถผสมต้องถ่ายคอนกรีต (Discharge) ออกจากโม่ให้หมดภายใน
เวลา 1 ½ ชม. หลังจากเริ่มผสม 
               3.3.3) รถขนส่ง (Truck) ใช้ขนส่งระยะสั้นๆและจะต้องถ่ายคอนกรีตออกให้หมดภายในเวลา 
30 นาทีหลังจากเริ่มผสม 

ความหมาย 
- รถผสม (Truck Mixer) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตและภายในรถประเภทนี้จะมีใบ

ผสมซึ่งสามารถใช้ผสมคอนกรีตได้ 
- รถกวน (Truck Agitation) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งและกวนคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อย    

สมบูรณ์แล้วจากโรงงานไปยังหน่วยงานซึ่งโม่จะหมุนระหว่างการเดินทางด้วย 
- รถขนส่ง (Truck) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วและต้อง

ป้องกันน้้ารั่วได้ 
- เวลาที่เริ่มผสมให้นับจากวันเวลาที่เริ่มใส่น้้า 
-   เวลาที่ก้าหนดไม่ใช้กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 

    4)  การเทคอนกรีตจะกระท้าได้หลังจากช่างควบคุมงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบ
หล่อการผูกเหล็กการวางเหล็กและสิ่งที่ฝังในคอนกรีตโดยปฏิบัติดังนี้  
    4.1) คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วต้องเทลงในแบบหล่อให้ใช้หมดภายในเวลา 30 นาท ี
    4.2) การเทคอนกรีตจากที่สูงต้องมีรางหรือท่อส่งคอนกรีตต้องให้ปลายท่อด้านล่างจมอยู่ใน
คอนกรีตที่เทใหม่ห้ามเทคอนกรีตในระยะสูงกว่า 1.50 เมตรจากพ้ืนที่เทหรือจากกรณีใดๆที่ท้าให้มวลรวมแยกตัว
ออกจากกัน 
    4.3) การหล่อคอนกรีตที่เชื่อมเข้ากันกับคอนกรีตเดิมให้กะเทาะผิวหน้าคอนกรีตเดิมเสียก่อนราด
ด้วยน้้าปูนแล้วจึงเทของใหม่ทับลงไป 
    4.4) การเทแต่ละครั้งความหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตรและต้องกระทุ้งให้คอนกรีตเนื้อแน่นด้วย
เครื่องสั่น (Vibrator)  
    4.5) ในระหว่างที่ฝนตกต้องระงับการเทโดยก่อนหยุดให้กระทุ้งคอนกรีตส่วนเทให้แน่นและ
แต่งหน้าตัดให้ขรุขระไว้เป็นรอยต่อส้าหรับงานก่อสร้าง 
    4.6) ขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องระวังไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือนและต้อง
ป้องกันการสูญเสียน้้าจากแสงแดดและลมด้วย 
    5) รอยต่อคอนกรีต 
    5.1) รอยต่อคอนกรีตจะท้าตามต้าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างทุกแห่งการเทคอนกรีตต้องท้า
ให้เสร็จเป็นช่วงๆโดยยึดถือเอารอยต่อนี้เป็นเกณฑ์ดังนี้ 

 5.1.1) รอยต่อส้าหรับงานก่อสร้าง (Construction Joint) ก่อนเทคอนกรีตติดต่อกับช่วง
เก่าต้องมีการขัดถูล้างสิ่งสกปรกออกเสียก่อนแล้วจึงท้าการเทคอนกรีตส่วนต่อไปได้ 
     5.1.2) รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint) ผิวหน้าของรอยต่อด้านหนึ่งที่เกิดจากด้านติด
กับแบบหล่อจะต้องรอให้คอนกรีตแข็งตัวเสียก่อนแล้วจึงถอดแบบเพ่ือเทคอนกรีตในอีกด้านหนึ่งผิวคอนกรีตที่
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แข็งตัวแล้วจะต้องทาด้วยน้้ายาเคลือบผิวชนิดใดชนิดหนึ่งก่อนที่จะเทคอนกรีตในช่วงต่อไป 
     5.1.3) รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) ช่องว่างระหว่างการเทคอนกรีตครั้งแรกและ
ครั้งที่สองให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เซนติเมตรและให้ใส่ช่องว่างระหว่างผิวคอนกรีตด้วยวัสดุประเภท Elastic 
Filler และอุดรอยต่อด้วยวัสดุประเภท Joint Sealant 
    5.2) แผ่นใยใส่รอยต่อ (Elastic Filler) ประกอบด้วยแผ่นชานอ้อยหรือเส้นใยอ่ืนๆที่เหมาะสมอัด
เป็นแผ่นและอาบด้วยยางมะตอยชนิดเหลว 
    5.3) วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Sealant) เป็นยางมะตอยผสมทรายอัตราส่วน 1 : 3 รอยต่อเผื่อ
ขยายบริเวณใกล้ถึงผิวคอนกรีต 
    5.4) วัสดุกันน้้า (Water Stop) มีลักษณะขนาดและคุณสมบัติดังนี้ 

รายการ Rubber Water Stop PVC. Water Stop 
หน่วยแรงยืดอย่างน้อย 2,500 P.S.I. 2,000 P.S.I. 
ความถ่วงจ้าเพาะไม่เกิน 1.20 1.50 

ความแข็งน้อยที่สุดวัดโดยShore Durometer Type A 60 80 
ความดูดน้้าไม่เกิน 5% 0.30% 

ยืดจนขาดอย่างน้อย 450% 400% 
ทนแรงกดได้มากท่ีสุด 30% 20% 

 8.2.4 การถอดแบบและการบ่มคอนกรีต 
 1) แบบหล่อคอนกรีตจะต้องปล่อยไว้จนกว่าจะครบก้าหนดเวลาถอดแบบและการถอดแบบจะต้อง
กระท้าด้วยความระมัดระวังเพ่ือมิให้คอนกรีตเกิดความเสียหายระยะเวลาที่ถอดแบบได้ตามความแข็งแรงของ
คอนกรีตนับจากวันที่เทคอนกรีตก้าหนดโดยประมาณดังนี้ 
     1.1) แบบด้านข้างเสาคานก้าแพงตอม่อ 2 วัน 
                     1.2) แบบท้องคานใต้แผ่นพื้น 21 วัน 
  2) การบ่มคอนกรีตจะต้องกระท้าทันทีที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัวและต้องบ่มอย่างน้อย  7 วันวิธีการบ่มมี
หลายวิธีดังนี้ 
              2.1) ใช้กระสอบชุบน้้าคลุมแล้วคอยรดน้้าให้เปียกอยู่เสมอ 
                     2.2) ใช้ฉีดน้้าให้คอนกรีตเปียกชื้นอยู่เสมอ 
                     2.3) ใช้วิธีขังน้้าไว้บนผิวคอนกรีต 
                              2.4) ใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต 
   8.2.5 การซ่อมผิวคอนกรีต 
  1) ห้ามซ่อมผิวคอนกรีตที่ถอดแบบแล้วจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากช่างควบคุมงาน 
  2) ผิวคอนกรีตที่มีรูพรุนหรือมีส่วนบกพร่องเล็กน้อยไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นแข็งแรงของ
โครงสร้างให้ท้าการสกัดคอนกรีตที่เกาะกันอย่างหลวมๆบริเวณนั้นออกให้หมดแล้วอุดฉาบด้วยปูนทรายอัตรา
ส่วนผสมปูนซีเมนต์ : ทราย 1 : 1 โดยน้้าหนัก 
   8.2.6 การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 

 1) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 
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  1.1) สุ่มเก็บตัวอย่างหินย่อยหรือกรวดและทรายจ้านวนอย่างละ  50 กิโลกรัมเพ่ือทดสอบความ
แข็งแกร่งการขัดสีสิ่งเจือปนสัดส่วนคละและออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 
  1.2) เก็บตัวอย่างหล่อลูกบาศก์คอนกรีตอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งๆละ 3 ตัวอย่างหรือความเห็นชอบของ
ช่างควบคุมการก่อสร้างและให้เขียนวันเดือนปีกับค่ายุบตัวของคอนกรีตลงบนแท่งตัวอย่างเพ่ือทดสอบก้าลังรับ
แรงอัดของคอนกรีต 
                         2) การรายงานผล 
  2.1) ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินย่อย/กรวดทรายและการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนน้าไปใช้งาน 
  2.2) ผลการทดสอบก้าลังรับแรงอัดของตัวอย่างหล่อลูกบาศก์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างเห็นชอบก่อนตรวจรับงาน (หากจะให้มีการตรวจรับงานก่อนอายุคอนกรีตครบ 28 วัน ให้ท้าการทดสอบ
แท่งคอนกรีตตัวอย่างที่อายุ 7 วันและมีความสามารถรับแรงกดได้ไม่ต่้ากว่า ร้อยละ 75 ของก้าลังอัดประลัย
คอนกรีตอายุ 28 วัน) 

9. งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
9.1  ค้าจ้ากัดความและความหมาย 

งานเหล็กเสริมคอนกรีตหมายถึงเหล็กกลมเหล็กข้ออ้อยและเหล็กโดรงสร้างอ่ืนที่ปรากฏในแบบ
ก่อสร้างซึ่งต้องห่อหุ้มด้วยคอนกรีต 

9.2 ข้อก้าหนด/คุณสมบัติ 
  9.2.1 เหล็กเสริมต้องเป็นเหล็กใหม่ปราศจากสนิมคราบน้้ามันมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังนี้ 
    1)  เหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR 24 มาตรฐานมอก. 20-2543 มีก้าลังดึงที่ขีดยืดไม่ต่้า
กว่า 2,400 กก./ตร.ซม. มีก้าลังดึงประลัยไม่ต่้ากว่า 3,900  กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ในช่วงความยาว 0.20 เมตร 
    2) เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD 30 มาตรฐานมอก. 24-2548 มีก้าลังดึงที่ขีดยืดไม่ต่้า
กว่า 3,000 กก./ตร.ซม. มีก้าลังดึงประลัยไม่ต่้ากว่า 4,900 กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 16 
ในช่วงความยาว 0.20 เมตร 
   9.2.2 การวางเหล็กเสริม 
   1)  เหล็กเสริมที่ตัดได้ขนาดรูปร่างแล้วต้องงอปลายทั้งสองข้างและวางตามที่แสดงใน
แบบก่อสร้างการวัดระยะห่างเหล็กให้วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเหล็ก 
   2)  เหล็กเสริมจะต้องวางห่างจากผิวคอนกรีตโดยวัดระยะจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็ก
ตามเกณฑ์ดังนี ้
   2.1) กรณีเหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอ่ืนให้วางตรงก่ึงกลางความหนา 
  2.2) กรณีเหล็กเสริม 2 ชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตทีติดกับแบบไม่น้อยกว่า 2.50 
เซนติเมตรและถ้าติดกับดินหรือหินให้ใช้ 7.50 เซนติเมตรนอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   3) เหล็กเสริมต้องวางและผูกให้แน่นเพ่ือมิให้เคลื่อนไหวระหว่างเทคอนกรีตและ
ในขณะกระทุ้งหรือการสั่นคอนกรีต 
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   4)  เหล็กเดือย (Dowel Bars) ต้องมีขนาดและอยู่ในต้าแหน่งตามแบบก่อนน้าไปวาง
ปลายด้านหนึ่งจะต้องทาด้วยยางมะตอยให้ทั่ว 
   5)  ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวห้ามมิให้กระทบกระเทือนที่ปลายเหล็กที่คอนกรีตยัง
ไม่ได้รับการห่อหุ้ม 

   9.2.3 การต่อเหล็กเสริมจะต้องต่อโดยวิธีทาบกันและรอยต่อของเหล็กแต่ละเส้นต้องสลับกันห้าม
ต่อเหล็กตรงจุดที่รับแรงมากที่สุดในคานดังนี้ 
   1) เหล็กเส้นกลมให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลาย
ต้องงอขอมาตรฐานหรือ 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน 
   2) เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางโดยปลายไม่งอขอ
มาตรฐาน 
   9.2.4 การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
   1) การเก็บตัวอย่างทดสอบเหล็กทุกขนาดๆละ 3 ท่อนโดยไม่ซ้้าเส้นมีความยาว ท่อนละ 
0.60 เมตร 
   2) การรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเส้นแต่ละขนาดให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนน้าไปใช้งาน 

10. งานหิน 
 10.1   ค้าจ้ากัดความและความหมาย 
   งานหินที่ใช้ในงานแหล่งน้้าส่วนใหญ่จะเป็นหินใหญ่ใช้ป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้้าที่กระท้า

กับตลิ่งของล้าน้้าอาคารที่ขวางทางน้้าเป็นต้นแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้.- 
 10.1.1 หินทิ้งหมายถึงหินขนาดเล็กใหญ่มีขนาดคละกันน้าไปปูหรือทิ้งด้วยเครื่องจักรหรือแรงคน
และตบแต่งผิวหน้าครั้งสุดท้ายให้มองดูเรียบร้อยด้วยแรงคน 
  10.1.2  หินเรียงหมายถึงหินที่มีขนาดประมาณ 0.20 - 0.25 เมตรน้ามาเรียงให้ได้รูปร่างและ
ขนาดตามแบบก่อนเรียงต้องท้าการบดอัดพ้ืนให้แน่นแล้วน้าหินใหญ่มาเรียงให้ชิดที่สุดโดยให้หินก้อนใหญ่กว่าอยู่
บนหินก้อนเล็กพร้อมทั้งแต่งผิวหน้าเรียบเสมอกันกับหินก้อนข้างเคียงด้วยแรงคนและถมช่องว่างระหว่างหินด้วย
หินย่อยและหินฝุ่นให้แน่น 
  10.1.3  หินเรียงยาแนวหมายถึงหินเรียงตามข้อ 10.1.2 และยาแนวผิวหน้าตามช่องว่าง
ระหว่างหินด้วยปูนก่อ 
  10.1.4  หินก่อหมายถึงหินที่มีคอนกรีตหยาบแทรกตามช่องว่างระหว่างหินก้อนใหญ่ 

10.1.5 หินเรียงในกล่องลวดตาข่าย  
 1)  หินเรียงในกล่องลวดตาข่ายแบบ  GABION หมายถึง หินเรียงขนาดประมาณ 

0.15 - 0.25 เมตร 
 2)  หินเรียงในกล่องลวดตาข่าย  MATTRESS หมายถึง หินเรียงขนาดประมาณ 

0.075 - 0.15 เมตร 
 10.2   ข้อก้าหนดและคุณสมบัติ 
  10.2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1) หินใหญ่ 
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 1.1) มีความแข็งแกร่งไม่ผุกร่อนและทนต่อการขัดสี  (Abrasion) ทดสอบโดยวิธี            
Los Angeies Abrasion Test แล้วส่วนที่สึกหรอสูญหายไม่เกิน 40% 

1.2) มีความคงทน (Soundness) เมื่อทดสอบด้วยวิธี Sodium Sulphate แล้วส่วนสูญ
หายต้องไม่เกิน 12% โดยน้้าหนัก 

1.3) มีความถ่วงจ้าเพาะไม่ต่้ากว่า 2.6 และเป็นหินมาจากแหล่งโรงโม่หิน 
1.4) มีสัดส่วนคละท่ีดีโดยขึ้นอยู่กับความหนาของหินดังนี้ 

                      1.4.1) หินทิ้งหนา 0.90 เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน 0.40  เมตร 
น้้าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แตล่ะขนาดโดยน้้าหนัก 

50-100 0.325-0.400 มากกว่า 40 
10-50 0.200 – 0.325 50-60 
ต่้ากว่า 5 ต่้ากว่า 0.150 น้อยกว่า 10 

น้้าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้้าหนัก 
หินย่อยและหินฝุ่น หินย่อยและหินฝุ่น น้อยกว่า 5 

            1.4.2) หินทิ้งหนา 0.60 เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน 0.37 เมตร 

น้้าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้้าหนัก 
25 – 75 0.270 – 0.370 มากกว่า 40 
5 – 25 0.150 – 0.270 20 – 60 
ต่้ากว่า 5 ต่้ากว่า 0.150 น้อยกว่า 20 

หินย่อยและหินฝุ่น หินย่อยและหินฝุ่น น้อยกว่า 5 

                                         1.4.3) หินทิ้งหนา 0.45 เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน 0.27 เมตร 

น้้าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้้าหนัก 
10 –25 0.200 – 0.270 มากกว่า 55 
5 – 10 0.150 – 0.200 35 -45 
ต่้ากว่า 5 ต่้ากว่า 0.150 ต่้ากว่า 10 

หินย่อยและหินฝุ่น หินย่อยและหินฝุ่น น้อยกว่า 5 

 2) กล่องลวดตาข่าย 
  2.1) เป็นชนิดเคลือบสังกะสี (Hot dip galvanized) ประกอบขึ้นจากลวดตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยม
ชนิดพันเกลียว 3 รอบมี 2 แบบคือ 
  2.2.1) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาดช่องตาข่ายจากระยะ
พันเกลียว “D” ไม่มากกว่า 10 x 13 เซนติเมตร 
  2.2.2) กล่องลวดตาข่าย MATTRESS มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาดช่องตาข่ายจากระยะ
พันเกลียว “D” ไม่มากกว่า 6 x 8 เซนติเมตร 
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  2.2) การขึ้นโครงรูปกล่องเป็นสี่เหลี่ยมโดยเครื่องจักรให้ได้ขนาดและสัดส่วนตามแบบและมีผนังกั้น
ภายในทุก 1 เมตรมีฝาปิด – เปิดได ้
  2.3) คุณลักษณะของลวด (Wire) ที่ใช้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายจะต้องมีค่าความต้านทานแรงดึง 
(Tensile Strength) ไม่น้อยกว่า 38 กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบมอก.71 “ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี” และมี
ขนาดลวดและการเคลือบสังกะสีดังนี้ 

   2.3.1) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION 
ชนิดของลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) น้้าหนักข้ันต่้าของสังกะสีที่เคลือบ       

(กรัม/ตร.ม.) 
ลวดโครง 3.5 275 
ลวดถัก 2.7 260 
ลวดพัน 2.2 240 

   2.3.2) กล่องลวดตาข่ายแบบ MATTRESS 

ชนิดของลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) น้้าหนักข้ันต่้าของสังกะสีที่เคลือบ       
(กรัม/ตร.ม.) 

ลวดโครง 2.7 260 
ลวดถัก 2.2 240 
ลวดพัน 2.2 240 

  2.4) การยึดและพันกล่องระหว่างกล่องตาข่ายและฝาปิดกล่องให้ใช้ลวดพันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.2 
มิลลิเมตร พันยึดกับลวดโครงกล่องโดยพันเกลียว 3 รอบและ 1 รอบสลับกันในแต่ละช่วงตาข่าย 
  2.5) ลวดโครงกล่องต้องหุ้มด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมและพิมพ์ชื่อผู้ผลิตบนลวดโครงกล่องโดยให้เห็นเด่นชัด
ทุกด้าน 

   10.2.2 การวางเรียงหิน 
   1) ท้าการปรับระดับบริเวณที่จะวางเรียงหินใหญ่หรือกล่องลวดตาข่ายให้เรียบปราศจากวัชพืช
และปูวัสดุรองพ้ืนประเภทกรวดหรือกรวดผสมทรายหรือแผ่นใยสังเคราะห์ให้ได้ขนาดความหนาตามแบบ 
   2) การวางเรียงหินจะต้องท้าด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดการแยกตัวโดยมีก้อนขนาดเดียวกัน
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและต้องวางเรียงให้ผิวหน้ามองดูเรียบและความหนาเฉลี่ยเท่ากับท่ีก้าหนดในแบบ 
   3) ในขณะวางกล่องลวดตาข่ายลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ท้าให้เกิดการฉีกขาดหรือเกิดการ
เคลื่อนตัวของแผ่นใยสังเคราะห์ด้านมุมของการปูแผ่นใยสังเคราะห์ให้พับขึ้นครึ่งเท่าของความหนาของกล่องลวด
ตาข่าย 
   4) วางกล่องลวดตาข่ายท้าการโยงยึดให้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมและบรรจุหินลงในกล่องลวดตาข่าย
ต้องวางเรียงให้คละกันอย่างหนาแน่นเหลี่ยมมุมต้องเข้ากันและมีความสวยงาม 

10.2.3 การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
 1) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 
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  1.1)  สุ่มเก็บตัวอย่างหินใหญ่จ้านวน 100 กิโลกรัมเพ่ือทดสอบความแข็งแกร่งความคงทนความ
ถ่วงจ้าเพาะและสัดส่วนคละ 
  1.2)  จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่าย
ตามข้อก้าหนดในแบบ 
 2) การรายงานผล 
  2.1)  ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินใหญ่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบ
ก่อนน้าไปใช้งาน 
  2.2) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่ายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
เห็นชอบก่อนน้าไปใช้งาน 

11. งานปลูกหญ้า 
11.1   ค้าจ้ากัดความ/ความหมาย 

 งานปลูกหญ้าหมายถึงการปลูกหญ้าปกคลุมผิวดินเพ่ือป้องกันการกัดเซาะจากน้้าบริเวณเชิงลาดของคันเดิน
เชิงลาดตลิ่งบริเวณอาคารเป็นต้น 

11.2   ข้อก้าหนด/คุณสมบัติ 
 11.2.1)ชนิดหญ้าที่ใช้ปลูกจะต้องเป็นพันธ์หญ้าที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมีลักษณะรากกระจายออกเป็นวง
กว้างสามารถยึดเกาะกับเนื้อดินได้เป็นอย่างดีและเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในท้องถิ่นนั้น 
 11.2.2) ก่อนปลูกหญ้าจะต้องจัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณปลูกหญ้าโดยน้าหน้าดิน (Top Soil) มาถมและบด
อัดให้มีความหนาประมาณ 0.10 เมตร 
 11.2.3) หญ้าที่น้ามาปลูกหรือปูจะต้องเป็นหญ้าที่ยังไม่ตายและก้าลังเจริญเติบโตเป็นแผ่นหนาปราศจาก
วัชพืชหินก้อนโตรากไม้ติดมากับหญ้า 
 11.2.4) แผ่นหญ้าที่น้ามาปลูกจะต้องมีดินติดหญ้าหนาไม่เกิน 0.05 เมตรและต้นหญ้าสูงไม่เกิน 0.12 
เมตรเมื่อขุดหญ้ามาแล้วต้องรีบปลูกภายใน 24 ชั่วโมงพร้อมบดอัดให้แน่นกับพ้ืนเพ่ือมิให้มีโพรงอากาศช่องต่อ
ระหว่างแผ่นหญ้ากลบด้วยดินให้เรียบ 
 11.2.5) ต้องมีการดูแลบ้ารุงรักษาหญ้าบริเวณที่ปลูกจนกว่าหญ้าเจริญงอกงามและแพร่กระจายคลุม
พ้ืนที่โดยสม่้าเสมอและจะต้องขุดและก้าจัดวัชพืชอ่ืนๆที่ไม่ต้องการออกจากบริเวณที่ปลูกหญ้า 

12. งานวัสดุกรอง 
12.1   ค้าจ้ากัดความ / ความหมาย 

  วัสดุกรองหมายถึงวัสดุคัดเลือกท่ีเป็นกรวดคละอย่างดีหรือกรวดผสมทรายคละกันอย่างดีโดยปราศจาก
เศษดินและสารที่เป็นอันตรายเจือปนหรือเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ท้าหน้าที่กรองและระบายน้้าที่ซึมผ่านชั้นดินโดยมิ
ยอมให้เศษมวลดินไหลผ่านออกมาเพ่ือป้องกันการชะล้างและการกัดเซาะ 

12.2   ข้อก้าหนด/คุณสมบัติ 
 12.2.1) วัสดุกรอง 
   1) กรวดผสมทรายแบ่งตามประเภทการใช้งานเป็น 2 ชนิด 
   1.1) ชนิดที่ 1 ใช้รองพ้ืนระหว่างดินกับหินใหญ่มีขนาดคละกันดังนี้ 
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ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้้าหนัก 
3 นิ้ว 100 

1 ½ นิ้ว 80-100 
¾ นิ้ว 45-75 

3/8 นิ้ว 35-45 
เบอร์ 8 25-35 

เบอร์ 40 15-25 
เบอร์ 100 0-20 
เบอร์ 200 0-5 

 
1.2) ชนิดที่ 2 ใช้เป็นวัสดุกรองมีขนาดคละกันดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้้าหนัก 

1 ½ นิ้ว 100 
¾ นิ้ว 70-85 

3/8 นิ้ว 65-75 
เบอร์ 4 60-70 

เบอร์ 30 35-50 
เบอร์ 50 25-40 

เบอร์ 100 0-30 
เบอร์ 200 0-5 

   
   2) กรวดใช้เป็นวัสดุกรองในการท้า Toe Drain มีขนาดคละกันดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้้าหนัก 

3 นิ้ว 100 
1 ½ นิ้ว 75-95 
¾ นิ้ว 55-75 

3/8 นิ้ว 0-55 
เบอร์ 4 0 

           3) แผ่นใยสังเคราะห์ต้องเป็นชนิด Non-Woven ที่มีกรรมวิธีการผลิตแบบ Needlepunch ที่
ผลิตจากเส้นใย Polypropylene ที่มีความยาวต่อเนื่องกันทั้งผืน (Continuous Filament) ความยาวของเส้นใย
โดยเฉลี่ยจะยาวกว่า  8 ซม. หรือแบบ Thermally Bonded ซึ่งใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดแบ่งตามประเภทการ
ใช้งานเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
 



25 

                   
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
 
     

   3.1)  ชนิดที ่1 ใช้กับงานปูคลุมวัสดุกรอง 
คุณสมบัติ ข้อก้าหนด 

ค่า CBR.PUNCTURE 
(EN ISO 12236,BS 6906 : PART 4, ASTM D 6241) 

ไม่น้อยกว่า 1450 N 

ค่า MASS PER UNIT AREA ไม่น้อยกว่า 130 g/m2 
ค่า WATER FLOW RATE 
(BN 6906 : PART 3, ASTM D 4491) 

ไม่น้อยกว่า 85 I/m2 sec 
(10 cm-head) 

ค่า TENSILE STRENGTH 
(EN ISO 10319, BS 6906 : PART 1, ASTM D 4595) 

ไม่น้อยกว่า 7.5 K N/m. 
(WIDTH) 

ค่า PORE SIZE  O90wหรือ O90d 
(ASTM D 4751, BS 6906 PART 2 AOS 090) 

ไม่น้อยกว่า 110 µm. 

               3.2) ชนิดที่ 2 ใช้รองพ้ืนหินใหญ่ 

คุณสมบัติ ข้อก้าหนด 
ค่า CBR. PUNCTURE 
(EN ISO 12236, BS 6906 : PART 4, ASTM D 6241) 

ไม่น้อยกว่า 2200 N 

ค่า MASS PER UNIT AREA ไม่น้อยกว่า 180 g/m2 
ค่า WATER FLOW RATE 
(BS 6906 : PART 3, ASTM D 4491) 

ไม่น้อยกว่า 50 I/m.2 sec 
(10 cm-head) 

ค่า TENSILE STRENGTH 
(EN ISO 10319, BS 6906 : PART 1, ASTM D 4595) 

ไม่น้อยกว่า 12.5 K N/m. 
(WIDTH) 

ค่า PORE SIZE  O90wหรือ O90d 
(ASTM D 4751, BS 6906 PART 2 AOS 090 

ไม่มากกว่า 90 µm. 

 12.2.2 การปูวัสดุกรอง 
 1) กรวดผสมทรายหรือกรวด 
 1.1)ก่อนปูวัสดุกรองต้องเตรียมฐานรากรองพ้ืนโดยขุดปรับแต่งให้มีความลาดและขอบเขตตามที่
ก้าหนดไว้ในแบบถ้าขุดเกินไปจะต้องใช้วัสดุรองพ้ืนใส่ลงไปให้เต็ม 
 1.2) กรวดใช้ท้าวัสดุกรอง Toe Drain การถมบดอัดจะต้องท้าเป็นชั้นๆความหนาชั้นละไม่เกิน 
0.50 เมตรบดอัดโดยใช้รถบดอัดล้อเหล็กบดทับไม่มาอย่างน้อย 4 เที่ยวบดอัดแน่นมีความหนาแน่นสัมพัทธ์
(Relative Density ) ไม่ต่้ากว่า 75% และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 90 % 
 1.3)ในกรณีท่ีหยุดการถมวัสดุกรองเป็นเวลานานและเริ่มถมใหม่ให้ท้าการขุดผิวหน้าเดิมให้ขรุขระ
แล้วบดอัดก่อนหลังจากนั้นจึงลงวัสดุที่จะถมขึ้นใหม่ต่อไป 
 2) แผ่นใยสังเคราะห์ 
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 2.1) ขณะวางหินลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ท้าให้เกิดการฉีกขาดหรือเกิดการเคลื่อนตัวของ
แผ่นใยสังเคราะห์จนท้าให้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณที่ต้องการระบุด้านมุมของการปูแผ่นใยให้พับข้ึนครึ่งเท่าของ
ความหนาหินหรือคานคสล.  
 2.2) ไม่อนุญาตให้สิ่งขับเคลื่อนทุกชนิดผ่านไปบนแผ่นใยสังเคราะห์หลังจากการเรียงหินแล้ว 
 2.3) ก่อนวางหินบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องตอกหมุดยึดให้แน่นและเรียงหินเริ่มจากบริเวณที่อยู่
ด้านล่างก่อน 
 2.4) การเรียงหินห้ามยกก้อนหินสูงกว่า 0.50 ม. ถ้าหากมีการปูหินด้วยเครี่องจักรโดยตรงจะมีหิน
ก้อนเล็กปูรองรับหนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 
 2.5) การต่อเชื่อมแผ่นใยสังเคราะห์ท้าได้ 2 วิธีดังนี ้
  2.5.1)การต่อโดยการให้แผ่นเหลื่อมกัน (Overlapping) ระยะทาบของแผ่นใยไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. 
  2.5.2) การเย็บ (Sewing) ให้ท้าการเย็บแบบต่อเนื่องโดยใช้ด้าย Polyester หรือ Nylon ท้า
การเย็บแบบต่อเนื่อง 
 12.2.3 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
 1) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 
    1.1) สุ่มเก็บตัวอย่างกรวดหรือกรวดผสมทรายจ้านวน 50 กิโลกรัมเพ่ือทดสอบสัดส่วนคละ 
 1.2)จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นใย
สังเคราะห์ตามข้อก้าหนดในแบบ 
 2) รายงานผล 
  2.1) ผลการทดสอบคุณสมบัติของกรวดและหรือกรวดผสมทรายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนน้าไปใช้งาน 
  2.2) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างเห็นชอบก่อนน้าไปใช้งาน 

13. งานตอกเสาเข็ม 
        13.1  ค้าจ้ากัดความ/ความหมาย 

เสาเข็มคอนกรีตจะต้องไม่น้าไปตอกจนกว่าคอนกรีตจะรับก้าลังกดที่น้อยที่สุดตามที่ระบุไว้ได้ จะต้อง
มีการระมัดระวังในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเข็ม ตัวเข็มจะต้องไม่ถูกแรงดึงหรืองอหรือแรงกระท้าที่
ท้าให้คอนกรีตถูกกระแทกและแตกแยกออกจากกัน ห้ามมิให้ตอกเข็มภายในรัศมี 30 เมตร ของโครงสร้างที่เป็น 
Structural Concrete จนกว่าสิ่งก่อสร้างดังกล่าวนั้นจะมีอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน การตอกเข็มทุกครั้งจะต้องมีผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอยู่เสมอไป 

 13.1.1  การก้าหนดต้าแหน่ง จะต้องตรวจสอบต้าแหน่งและระยะห่างของเสาเข็มให้ถูกต้องตาม
แบบอย่างระมัดระวังก่อนที่จะท้าการตอกเสาเข็มลงไป 

 13.1.2  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ  ในกรณีที่เป็นการตอกเสาเข็มตรง แกนเสาเข็มจะเบนออกจาก
แนวดิ่งได้ไม่เกิน ¼ นิ้ว  ต่อความยาวของเสาเข็ม 1 ฟุต (6 ม.ม. ต่อความยาวของเสาเข็ม 30 ซม.)  ในกรณีที่เป็น
การตอกเสาเข็มเอียง แกนของเสาเข็มจะเบนออกจากแนวเอียงที่ก้าหนดให้ไม่เกิน ½ นิ้ว ต่อความยาวของเสาเข็ม 1 



27 

                   
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
 
     

ฟุต (12.5 ม.ม. ต่อความยาวของเสาเข็ม 30 ซม.) ในกรณีใดๆ ก็ตามจุดศูนย์กลางของหัวเสาเข็มจะต้องไม่
เบี่ยงเบนออกจากจุดที่ก้าหนดไว้ในแบบเกินกว่า 4 นิ้ว (10 ซม.) 

13.1.3  การตอกเข็มต่อเนื่องกัน  การตอกเข็มแต่ละต้นจะต้องให้ลูกตุ้มตอกติดต่อกัน ไปตั้งแต่การตอก
ครั้งแรก   โดยปราศจากการหยุด จนเสาเข็มจมดินได้ระดับที่ถูกต้อง นอกจาจะมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น   การตอกให้ตอก
จากกึ่งกลางของฐานรากออกไปทั้งสองข้าง หากมีการลอยตัวของเสาเข็ม ให้กดเสาเข็มให้จมดินจนได้ระดับที่
ถูกต้อง 

13.1.4  ความลึกของเข็มที่ตอกลงไป  เสาเข็มจะต้องตอกลงไปให้ลึกจนถึงระดับที่ได้ก้าหนดไว้  ใน
กรณีที่ตอกเสาเข็มตอกลึกลงไปถึงระดับที่ก้าหนดไว้แล้ว แต่ไม่สามารถรับน้้าหนักตามที่ต้องการที่ก้าหนดไว้ได้นั้น 
จะต้องด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้คือ 

ก.  จะต้องต่อความยาวของเสาเข็มเพ่ิมขึ้นให้ติดต่อ และต้องตอกลงไปอีกภายหลังจากพ้นระยะการ
บ่มคอนกรีตและคอนกรีตสามารถรับก้าลังกดได้ตามที่ก้าหนดไว้แล้ว จนกระทั้งเสาเข็มนั้นรับน้้าหนักตามที่ก้าหนด
ไว้ได้หรือ 

ข. จะต้องเพ่ิมจ้านวนเสาเข็มตามผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
13.1.5  ข้อระมัดระวังเกี่ยวกับเสาเข็มแบบยาวเรียว  การเคลื่อนย้ายและการตอกเข็มที่มีการยาวมาก 

(High Slenderness Ratio) จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่อง Overstress หรือแนวเข็มที่เบี่ยงเบนออก
จากแนวดิ่งที่ถูกต้อง 

13.1.6  อัตราการรับน้้าหนักบรรทุกปลอดภัยที่น้อยที่สุดของเสาเข็ม  ผู้รับจ้างจะต้องท้าการค้านวณ
อัตราการรับน้้าหนักบรรทุกปลอดภัยน้อยที่สุดของเสาเข็มโดยให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและตามที่ผู้ควบคุมงานของ
ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ 

ในกรณีที่อัตราการรับน้้าหนักบรรทุกปลอดภัยที่น้อยที่สุดของเสาเข็มที่ค้านวณจากสูตรดังกล่าว
ข้างต้น อยู่ภายใต้อัตราการรับน้้าหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่ก้าหนดไว้ในแบบ แต่หากผู้ควบคุมงาน....
ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรจะต้องตรวจสอบโดยการทดลองน้้าหนักบรรทุกบนเสาเข็มอีกเพ่ือให้แน่ใจ ผู้รับจ้างต้อง
จัดท้าให้โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเท่าที่ได้จ่ายไปจริงๆ เท่านั้น 

13.1.7  การตัดเสาเข็ม  จะต้องตัดให้ผิวหน้าของเสาเข็มตั้งฉากกับความยาวของเสาเข็ม การตัดจะใช้  
Pneumatic ...สกัด  เลื่อย  หรือเครื่องมืออ่ืนที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ห้ามมิให้ตัด
เสาเข็มโดย...ระเบิดเป็นอันขาด 

13.1.8  เศษและวัสดุที่ต้องตัดออกมาจากเสาเข็ม  ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมและเป็นผู้น้าไปทิ้งยังที่ที่ผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก้าหนดให้ 

13.1.9   หัวเข็มที่ตอกผิดต้าแหน่ง  ห้ามมิให้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ใดๆ ดึงหรือดันให้เข้าสู่ต้าแหน่งตามที่
ก้าหนดไว้ 

13.1.10  เครื่องบังคับเสาเข็ม  ในการตอกเสาเข็มจะต้องมีเครื่องบังคับหรือเครื่องมือใดๆ ที่เหมาะสม 
เพ่ือมิให้เข็มเคลื่อนทางด้านข้างจากต้าแหน่งที่ก้าหนดไว้ 

13.1.11  การถอนเข็มกลับของเสาเข็ม ในกรณีที่ตอกเข็มอยู่เป็นกลุ่มหรือมีระยะใกล้กัน จะต้องมีการ
ตรวจสอบดูการถอนกลับหรือเคลื่อนย้ายจากต้าแหน่งเดิมของเสาเข็ม ถ้าเสาเข็มมีการถอนกลับหรือเคลื่อนย้ายจาก
ต้าแหน่งเดิมเกิดขึ้น จะต้องท้าการแก้ไขให้เสาเข็นเหล่านั้นอยู่ในต้าแหน่งและระดับเดิมหรือสามารถรับน้้าหนัก
บรรทุกของเสาเข็มได้ตามท่ีก้าหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง 
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      13.2  การถอนเสาเข็มส้าหรับการตรวจสอบ 
ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่ จะท้าให้ผู้ รับจ้างท้าการถอนเสาเข็มที่มีความสงสัยออก             

เพ่ือตรวจสอบสภาพของเสาเข็ม เสาเข็มนั้นเมื่อถอนขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะมีความเสียหายหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเข็มที่ใช้
ไม่ได้แล้ว 

13.3  เสาเข็มที่ช้ารุดในระหว่างการตอก หรือไม่อยู่ในต้าแหน่งตามที่ระบุไว้ 
เสาเข็มที่ช้ารุดหรือไม่อยู่ในต้าแหน่งตามที่ระบุไว้ในแบบจะต้องถอนออก และตอกเสาเข็มใหม่แทน 

หรือจะตัดทิ้งแล้วตอกเสาเข็มใหม่ลงไปแทนจุดใกล้เคียง โดยมีขนาดของหัวเข็มใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตามที่จะก้าหนด 
โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

13.4  ระดับของหัวเข็ม 
ระดับของหัวเข็มทุกๆ ต้นที่ครอบด้วย Pile-cap จะต้องยื่นเข้าไปใน Pile-cap ตามที่ก้าหนดไว้ใน

แบบ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดับของเสาเข็มและแสดงแบบของระดับของช่วงห่างของหัวเข็มด้วย ถ้าปรากฏว่า
มีความคลาดเคลื่อนเกินกว่า 0.10 เมตร จะต้องท้าการแก้ไขตามค้าแนะน้าของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

13.5  บันทึกการตอกเสาเข็ม 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าบันทึกแสดงการตอกเสาเข็มทุกต้นโดยสมบูรณ์ รายงานบันทึกการตอกเสาเข็ม

จะต้องประกอกด้วยขนาด ต้าแหน่ง และระดับของปลายเสาเข็มทั้งก่อนและหลังการตอกเสาเข็ม ในบันทึกจะต้อง
รวมถึงระยะการจมของเสาเข็มโดยเฉลี่ยแต่ละต้นเมื่อท้าการตอกสิบครั้งสุดท้าย การเก็บบันทึกการตอกเสาเข็มของ
หมู่หรือกลุ่มใดๆ ก็ตามจะต้องท้าติดต่อกันตั้งแต่เริ่มจนกระทั้งตอกเสาเข็มเสร็จ ในกรณีท่ีท้าการตอกในสถานที่ที่ได้
ทดสอบไว้แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะการจมของเสาเข็ม ในการตอกแต่ละครั้งการเก็บระยะการจมของ
เสาเข็มในระหว่างการตอกจะต้องกระท้าตลอดความยาวของเสาเข็ม 

13.6  การจัดท้าผังเสาเข็มที่ได้ตอกไปแล้ว 
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ หรือภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากการเปิดหน้าดินจนถึง

หัวเสาเข็มแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าผังแสดงต้าแหน่งเสาเข็มที่ได้ตอกไปแล้วทุกต้น โดยมีความละเอียดถึง 0.10 ม. 
13.7  การทดลองน้้าหนักบรรทุกบนเสาเข็ม 

13.7.1 ผู้รับจ้างต้องท้าการทดลองน้้าหนักบรรทุกเสาเข็มตามวิธีการในข้อ 13.7.4  และผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก้าหนดต้าแหน่งของเข็มที่จะท้าการทดลองให้ 

ในกรณีที่ไม่ได้ระบุความต้องการให้ท้าการทดลองน้้าหนักบรรทุกบนเสาเข็มไว้ก่อน แต่ในระหว่างการ
ก่อสร้างได้ด้าเนินไป หากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ที่จะได้มีการทดลองน้้าหนักบรรทุกของเข็ม ผู้รับจ้าง
จะต้องด้าเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น โดยใช้วิธี ดังนี้ 
                13.7.2 จ้านวนและต้าแหน่งของเข็มที่จะท้าการทดลอง ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้
ก้าหนดจ้านวนและต้าแหน่งของเข็มที่จะท้าการทดลองให้ 

13.7.๓  เครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง จะต้องเหมาะสมที่จะน้ามาใช้งานและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน 

13.7.4   วิธีการทดลอง (Load Test) 
      ก.  Seismic Test การทดสอบเสาเข็มโดยวิธี Seismic Test เป็นการทดสอบเพ่ือประเมินสภาพ

ความสมบูรณ์ตลอดความยาวของเสาเข็ม การทดสอบวิธีนี้เป็นการการทดสอบที่สะดวก รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายต้่า 
จึงเป็นที่นิยมใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มในขั้นต้น การทดสอบนี้สามารถด้าเนินการได้ทั้งใน 
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เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และเสาเข็มเจาะหล่อกับที่ โดยทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตามมาตรฐาน ASTM 
D5882-07 

13.7.5  การรายงานผลการทดลองเข็ม ในรายงานผลการทดลองเข็ม จะต้องประกอบด้วยหัวข้อ 
ต่อไปนี้ 

ก.   ลักษณะของดิน ณ จุดที่ท้าการทดลอง 
ข.   ลักษณะของเสาเข็มที่ท้าการตอกทดลอง และรายงานผลการตอกเข็ม ซึ่งประกอบด้วยจ้านวน 

Blows Per Foot ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั้งถึงการจมของเสาเข็มที่ท้าการตอก 10 ครั้งสุดท้ายที่ เสาเข็มจะจมถึง
ระดับตามที่ก้าหนด 

ค.   ลักษณะของลูกตุ้มท่ีใช้ในการตอกเข็ม และระยะเวลาทั้งหมดท่ีใช้ในการตอกเสาเข็มทดลอง 
ง.   จัดท้าตารางแสดงน้้าหนักบรรทุกเป็นเมตริกตัน และผลการอ่านค่า Settlement ละเอียดถึง 

0.001 นิ้ว ตลอดระยะเวลาที่ใส่น้้าหนักบรรทุกและใส่น้้าหนักบรรทุก 
จ.  จัดท้า Graph แสดงผลการทดลองในรูปของ Time – Load , Settlement  
ฉ.  ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปรกติเกิดขึ้นในระหว่างการตอกเสาเข็มทดลองหรือในระหว่างท้าการทดลอง 

ให้ระบุไว้ในหมายเหตุด้วยว่าเกิดข้ึนอย่างไร 
ช.  เมื่อท้าการทดลองเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว การก้าหนดความยาวของเสาเข็มที่จะใช้ก่อสร้าง

จริง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อน 
1๔. งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

14.1 แผงเซลล์อาทิตย์ 
        มาตรฐานที่อ้างอิง  

     วสท. EIT2001 มาตรฐานกาตติดตั้งไฟฟ้าส้าหรับประเทศไทย 
มอก. 2580 เล่ม๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ เล่ม ๑ ข้อก้าหนดส้าหรับการสร้าง 
มอก. ๒๕๘๐ เล่ม ๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ เล่ม ๒ ข้อก้าหนดส้าหรับการสร้าง 
มอก. ๑๘๔๓  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนส้าเร็จรูปแรงดันเนื่องจากพลังงานแสงภาคพ้ืนดิน

แบบผลึกซิลิคอน-คุณลักษณะการออกแบบและการรองรับแบบ 
มอก. ๒๒๑๐ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนส้าเร็จรูปแรงดันเนื่องจากพลังงานแสงภาคพื้นดิน

แบบฟิล์มบาง-คุณลักษณะการออกแบบและการรองรับแบบ 
มอก. ๕๑๓ มาตรฐานอุตสาหกรรม ระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า(รหัส IP) 
AS/NZS 5033  Installation and safety requirements for photoltaic(PV) arrays 
IEC 62648 Photovoltaic (PV)arrays – Design requirements 

      14.2 การด้าเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
๑. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ้านวนไม่น้อยกว่า 64 แผง และเป็นชนิดผลึกรวม 

(Poly Crystalline)หรือดีกว่า มีพิกัดก้าลังไฟฟ้า Output ไม่น้อยกว่า 310 วัตต์./แผง ที่เงื่อนไขการทดสอบตาม
มาตรฐาน SCT (Standard Test Condition)ที่พลังงานแสงแดด (Irradiance condition) 1,000 วัตต์/ตาราง
เมตร อุณหภูมิโดยรอบ 25 องศา และที่ค่าสเปคตรัมของแสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศหนา 1.5 เท่า (Air mass=1.5) 
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และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1842-2553 และ มอก.2580 เล่ม 2-2555 หรือดีกว่า 
ที่มาจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 ,ISO14001, Tis18001 และ OHSAS18001 และต้องยื่น
เอกสารการได้รับมาตรฐานดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอ้านาจของโรงงานผู้ผลิตและประทับตรารับรองพร้อมหนังสือ
รับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน ๖ เดือน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างพิจารณาอนุมัติก่อน
น้าไปใช้งาน 

2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องเป็นชนิด Crystalline silicon ตามมาตรฐาน UL/JIS/IEC หรือดีกว่า และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกชุดที่เสนอราคา ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน รุ่นการผลิตเดียวกัน 
และมีค่าก้าลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกันทุกแผง โดยโรงงานผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคล
ภายใต้กฎหมายไทย สถานที่ผลิตต้องอยู่ในประเทศไทย 

๓. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายในต้องมีการผนึกด้วยด้วยสารกันชื้น (Ethylen Vinyl Acetate(EVA) 
หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่าด้านหน้าแผงเซลล์ฯปิดทับด้วยกระจกนิรภัยแบบใส Temperatured glass หรือ
วัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติดีกว่าและทนต่อแสง UV ได้ตลอดอายุการใช้งานของแผง ทั้งนี้ต้องยื่นหนังสือรับประกันการ
การใช้งานทนต่อแสง UV เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างพิจารณาอนุมัติก่อนน้าไปใช้งาน 

4. แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพในการท้างาน(Module efficiency)ต้องไม่น้อยกว่า 17% ที่ 
Standard test condition และด้านหลังของแผงเซลล์ฯติดตั้งกล่องรวมสายไฟ (Junction box) ที่มั่นคงแข็งแรง
ทนต่อสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมได้ดีและป้องกันการซึมของน้้าด้วยมาตรฐานป้องกัน IP67 ทนต่อสภาวะ
การใช้งานภายนอกอาคาร และ อายุการใช้งานยาวเทียบเท่าแผงและผลิตพร้ อมมาจากโรงงานผู้ผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยการประกอบขั่วต่อสายกล่องรวมสายไฟ (Junction Box)ต้องมีการประกอบภายในขบวนการ 
ผลิตเดียวกันกับแผงฯตั้งแต่ต้นจนจบถึงขั้นตอนบรรจุหีบห่อเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีค่า Maximum 
system voltage ไม่น้อยกว่า 1,000 VDC และมี  Integrated Bypass Diode ต่ออยู่ ในกล่องรวมสายไฟ
(Junction Box or Terminal Box) เพ่ือช่วยในการไหลเวียนของกระแสไฟตามปกติ กรณีเกิดเงาบังทับเซลล์ใด
เซลล์หนึ่ ง (Hot spot)กรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องท้าจากวัสดุที่ท้าจากโลหะปลอดสนิม  (Anodixed 
Aluminum) ความสูงขอบเฟรมไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร และทุกแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ต้องแสดงชื่อ         
"กรมทรัพยากรน้้า" สลักบนกรอบด้านบนซ้ายและด้านล่างขวาของแผงฯ และต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพแผง
เซลล์ฯไม่น้อยกว่า 10 ปี (Product Warranty)  และมีหนังสือยืนยันการรับประกันก้าลังผลิตไฟฟ้าจะต้องไม่น้อย
กว่า 80 (Linear performance warranty) ในช่วงเวลา 25 ปี โดยโรงงานผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างพิจารณาอนุมัติก่อนน้าไปใช้งาน 

๕. กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุ
แสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่ก้าหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้้าจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของ
งานแต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจ้านวน
โดยประมาณเท่านั้น จ้านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ้านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้
แตกต่างไปจากที่ก้าหนดไว้ในสัญญา ดังนี้ 



31 

                   
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
 
     

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ 5๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

๑๕. ชุดเครื่องสูบน ้า ( PUMP)  

1. เครื่องสูบน้้าจะต้องเป็นชนิดเพลาตั้งแบบ Vertical Turbine Motor Pump เหมาะส้าหรับท้างาน
หนักต่อเนื่องไม่เกิดความเสียหายขณะสูบน้้ากรณีมอเตอร์หมุนกลับทิศทาง ผู้จ้าหน่ายจะต้องตรวจสอบเครื่องสูบ
น้้าและ  Accessories ในส่วนที่เหลือให้ได้ตามมาตรฐานที่ถูกต้อง ก่อนการก่อสร้างโรงสูบน้้าผู้รับจ้างจะต้องเสนอ
เอกสารรายละเอียดของเครื่องสูบน้้าพร้อมแบบการติดตั้งเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้า งหรือผู้
ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง  ตามรายละเอียดในข้อ 2. 

2. คุณสมบัติเครื่องสูบน้้า 
 

เครื่องสูบน้้าจะต้องตรงกับความต้องการดังต่อไปนี้ 
วัตถุประสงค์ สูบน้้า 
ชนิดเพลาขับแบบ Vertical  Turbine Motor  Pump 
จ้านวน Stage ไม่น้อยกว่า 2 
จ้านวน  6 ชุด 
อัตราการสูบ ไม่น้อยกว่า 0.016 ลบ./วินาที  ที่ Head 25 เมตร 
ความเร็วรอบ ไม่เกิน 1,500 รอบ/นาท ี
ประสิทธิภาพ ณ จุดท้างาน ไม่น้อยกว่า 75 % 
วิธีขับเคลื่อน ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ Vertical 
 Hollow Shaft ต่อตรงเครื่องสูบน้้ าเท่ านั้น  ไม่

อนุญาตให้ใช้แบบ Vertical solid shaft เพ่ือยืด
อายุการใช้งานในระยะยาว 

NPSHR ที่ขุดใช้งานต้องไม่เกิน 2.25 เมตร เพื่อยืดอายุการใช้งานในระยะยาว 
ความยาวคอลัมน์ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
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3. โครงสร้างและวัสดุ 
ชิ้นส่วนหลักของเครื่องสูบน้้าจะต้องเป็นดังต่อไปนี้ 

3.1  เรือนเครื่องสูบน้้า (Discharge Head) 
เหล็กหล่อเหนียว (Ductile  Iron) A-536 GR . 65-45-12 หรือเหล็กหล่อ ( CAST IRON : A48 

CLASS 30) 
3.2  ใบพัด (Impeller) 

เป็นสแตนเลสเกรด 316 ( SS GR. 316) ชนิดใบพัดแบบปิดหรือเปิด 
3.3 ตะแกงกัน สิ่ งสกปรก (Basket Strainer ) เป็ น สแตน เลส  304 (SS GR.304) หรือ 

ทองเหลือง bronze) 
3.4  เพลาปั้ม (Shaft Pump) 

เป็นสแตนเลสเกรด 416 ( SS A-582 GR.416)  เพ่ือยืดอายุการใช้งาน 
3.5  Bearing Line Shaft 

Bearings Line Shaft  เป็นยาง NEOPRENE เท่านั้นเพื่อยืดอายุการใช้งาน 
กรณีที่คุณสมบัติของเครื่องสูบน้้าที่ระบุในแบบแปลนกับข้อก้าหนดรายละเอียดข้อก้าหนดทาง

วิศวกรรมนี้ขัดแย้งกัน  ให้ยึดตามรายละเอียดข้อก้าหนดทางวิศวกรรมนี้ 
มาตรฐานของเครื่องสูบน้้าต้องเป็นที่ยอมรับ และเครื่องสูบน้้าต้องมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ยุโรป เพ่ือยืดอายุการใช้งานในระยะยาว 
4. คุณสมบัติมอเตอร์ไฟฟ้าส้าหรับเครื่องสูบน้้า 
 

มอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องตรงกับความต้องการดังต่อไปนี้ 
ชนิด Vertical  TEFC Three  Phase Squirrel- 

Vertical Hollow Shaft  ไม่อนุญาตให้ใช้แบบ 
Solid shaft เพ่ือยืดอายุการใช้งานระยะยาว 

จ้านวน  6 ชุด 
Motor Rated Output ไม่น้อยกว่า 7.5 KW, 1500 RPM 
แหล่งจ่ายไฟ 380V/50Hz/3 Phase 
ความเร็วรอบ ไม่นอ้ยกว่า 1500 RPM 
ประสิทธิภาพ ไม่ต่้ากว่า 70% 
Enclosure TEFC, IP55 ตามมาตรฐาน IECหรือเทียบเท่า 
โครงสร้าง เหล็กหล่อ (Cast- Iron Frame) 
การหุ้มฉนวน Class F 
Ratings Continuous 
Service Factor 1.10 
การติดตั้ง Vertical Hollow Shaft ต่อตรงกับเครื่องสูบน้้า

เทา่นั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ Vertical Solid Shaft เพ่ือ
ยืดอายุการใช้งานในระยะยาว 
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ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาเลือกขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะไม่ท้าให้เกิด Overload เมื่อเครื่องสูบน้้า
ท้างานที่จุดใดๆ บน Characteristic Curve เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างของผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาตัดสินใจ 

กรณีที่คุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ระบุในแบบแปลนกับข้อก้าหนดรายละเอียดข้อก้าหนดทาง
วิศวกรรมนี้ขัดแย้งกัน  ให้ยึดตามรายละเอียดข้อก้าหนดทางวิศวกรรมนี้ 

มาตรฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องเป็นที่ยอมรับ และมอเตอร์ต้องมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ยุโรป เพ่ือยืดอายุการใช้งานในระยะยาว 

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดเครื่องสูบน้้า ( PUMP) ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่
ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่ก้าหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้้าจะจ่ายค่าจ้างต่อ
หน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็น
จ้านวนโดยประมาณเท่านั้น จ้านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม ่
เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ้านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้
แตกต่างไปจากที่ก้าหนดไว้ในสัญญา ดังนี้ 

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ 5๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการน้าชุดเครื่องสูบน้้า ( PUMP) เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการติดตั้งชุดเครื่องสูบน้้า ( PUMP) เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้
รับจ้างด้าเนินการทดสอบชุดเครื่องสูบน้้า ( PUMP) และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

๑๖. ชุดควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้า (Solar Pump Inverter)  

เครื่องแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) ใช้กับเครื่องสูบน้้าแบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แบบ  
3 เฟส ที่แรงดันระหว่าง 380 ถึง 415 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 กิโลวัตต์ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
คุณ ภาพตามมารตรฐาน  ISO 9001 - 2015  และได้ รับ เครื่องหมาย CE หรือ  UL หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเท่าที่ได้มาตรฐานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถพิจารณาเข้า
ตรวจสอบโรงงานที่ผลิตได้ก่อนน้าไปใช้งาน ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารต้นฉบับพร้อมส้าเนาเอกสารแสดงการ
เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ้าหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมส้าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ้านาจกระท้าการ
ของนิติบุคคล พร้อมหนังสือรับรอง โดยชุดควบคุมต้องมีระบบฟังก์ชั่นแบบ MPPT (Maximum power point 
tacking) สามารถท้างานได้อัตโนมัติ เมื่อมีพลังงานจากแผงเซลล์อาทิตย์และสามารถรับพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ
แบบ 3 เฟส ที่แรงดันระหว่าง 380 ถึง 415 โวลต์ ได้มีระดับกันฝุ่นและน้้า IP55 พร้อมแนบส้าเนาผลการ
ทดสอบจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากส้านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)  มีฟังก์ชันควบคุม (voltage 
limits) ไม่ให้แรงดันสูงหรือต่้ากว่าที่ก้าหนด (over voltage/under voltage) ป้องกันความเสียหายสูงเกินค่า
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ก้าหนด และมีระบบป้องกันกรณีน้้าไม่ให้ไหลเข้าปั๊ม (Dry run protection) เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานก่อสร้างพิจารณาอนุมัติก่อนน้าไปใช้งาน สามารถใช้งานได้กับมอเตอร์ไฟฟ้าตามชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ตามแบบ 

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน้้า ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วย
ตามที่ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่ก้าหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้้าจะจ่ายค่าจ้าง
ต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็น
จ้านวนโดยประมาณเท่านั้น จ้านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่ 
เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ้านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้
แตกต่างไปจากที่ก้าหนดไว้ในสัญญา ดังนี้ 

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ 5๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการน้าชุดควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน้้า (Solar Pump Inverter) เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการติดตั้งชุดควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน้้า (Solar Pump Inverter) เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการทดสอบชุดควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน้้า (Solar Pump Inverter) และสามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

๑๗. ชุดตู้ควบคุมระบบสูบน ้า 

เป็นตู้โลหะ ท้าจากแผ่นโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ทาสีและพ่นสีพ้ืนกันสนิมเป็นสีเทาหรือโทน
อ่อน ด้านหลังตู้เป็นโครงเหล็กเจาะรูส้าหรับยึดติดตั้งกันผนัง ด้านหน้าตู้เป็นฝาเปิด-ปิด ด้านเดียว มีตัวล๊อคฝาปิด
เป็นแบบกดปุ่ม พื้นฝาตัดเป็นช่องมีสัดส่วนเหมาะสม ติดกรอบยางหรือวัสดุอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า 
และสามารถป้องกันน้้าได้พร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (ดูดเข้า/ดูดออก)ขนาด 6 นิ้ว จ้านวน 2 ตัว ภายในตู้
ประกอบด้วย เบรกเกอร์ชนิดกระแสตรง (AC) สามารถรับแรงดันไฟฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 
และตัดต่อรับกระแสตรงได้ 16 แอมป์ และมีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากลIEC 
หรือ CE หรือ UL มอก. อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชก (Surge protection) ฝั่ง DC เป็นชนิดที่ใช้กับระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรง และป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระแสกระโชกแบบ Transient และแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน้าในสายตัวน้า
เนื่องจากฟ้าผ่า ที่กระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 40 KA. และมีคุณสมบัติป้องกันหรือระบุ Mode of protection 
ที่ ป้ องกัน  Phase กับ  Ground (L-G) , Neutral กับ  Ground (N-G) , Phase กับ  Neutral (L-N) และเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ  หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EEE หรือมาตรฐานเทียบเท่าเป็นเบรกเกอร์ชนิด 
กระแสสลับ (AC) สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ระหว่าง 380 ถึง 415 โวลต์ได้ และเบรกเกอร์
สามารถรับกระแสสลับได้ไม่น้อยกว่า 25A. และมีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล 
IEC หรือ CE หรือ UL หรือ มอก. หรือดีกว่า 

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้้า ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุ
แสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่ก้าหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้้าจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของ
งานแต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจ้านวน
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โดยประมาณเท่านั้น จ้านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ้านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้
แตกต่างไปจากที่ก้าหนดไว้ในสัญญา ดังนี้ 

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ 5๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการน้าชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้้า เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการติดตั้งชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้้า เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการทดสอบชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้้า และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

1๘. งานท่อ 
18.1   ค้าจ้ากัดความ/ความหมาย 

 งานท่อหมายถึงงานท่อระบายน้้าที่รับแรงดันน้้าต่้าเช่นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  และงานท่อส่งน้้าที่รับ
แรงดันน้้าสูงเช่นท่อเหล็ก ท่อซีเมนต์ใยหิน ท่อ HDPE เป็นต้น 

18.2   ข้อก้าหนดและคุณสมบัติ 
 18.2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 1) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  1.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 128-2549 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนใช้
ชั้น 3 การต่อแบบเข้าลิ้น 
   1.2) ไม่มีรอยแตกร้าวรอยแตกลึกและผิวหยาบ 
 2) ท่อเหล็ก 
  2.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 427-2531 “ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า
ส้าหรับส่งน้้า” ชั้นคุณภาพไม่ต่้ากว่าชั้นทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกะปาสคาลชนิดปลายหน้าจาน 
   2.2) การเคลือบผิวท่อให้ปฏิบัติดังนี้ 
     2.2.1) การเคลือบผิวภายในให้เคลือบด้วย Cement-mortar ตามมาตรฐานของ AWWA C-205 
หรือ Liquid Epoxy ตามมาตรฐานของ AWWA C-210 
     2.2.2) การเคลือบผิวภายนอกท่อบนดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel ตามมาตรฐาน AWWA 
C-203 หรือ Polyurethane (PU) ตามมาตรฐาน AWWA C-222 
     2.2.3) การเคลือบผิวภายนอกท่อใต้ดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel  ตามมาตรฐานของ 
AWWA C-203  หรือ Polyurethane (PU) ตามมาตรฐาน AWWA C-222 
 2.3) อุปกรณ์ข้อต่อท่อ 
     2.3.1) ข้อต่อเหล็กท่อเทาชนิดปลายหน้าจานมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
มอก.918-2535 
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     2.3.2) หน้าจานเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.381-2543 และ
สลักเกลียวหมุดเกลียวและสลักหมุดมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.171-2530 
 3) ท่อซีเมนต์ใยหิน 
  3.1) ท่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.81-2548 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้
ใช้ชั้นคุณภาพ PP 15 ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 1.5 เมกะปาสคาล 
  3.2) ข้อต่อตรงมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก .126-2548 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืนให้ใช้ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ 
  3.3) แหวนยางกันซึมมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.237-2552 
  3.4) ข้อต่อเหล็กหล่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.918 -2535 
 4) ท่อ HDPE (High Density Polyethylene)  
 4.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.982-2556 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้
ใช้ชั้นคุณภาพ PN 6 ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 0.6 เมกะปาสคาล 
 4.2) การเชื่อมต่อท่อ ใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบ Butt Fusion Welding โดยใช้เครื่องเชื่อมต่อแบบบัตต์ 
(Butt Fusion Machine) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ ฐานรากและที่ยึด,แผ่น
ความร้อน, ชุดไฮโดรลิคส์ ส้าหรับเลื่อนแบบบีบท่อ และเครื่องปาดผิว ขั้นตอนการเชื่อมให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติ
ของเครื่องเชื่อมนั้น ๆ 
 4.3) อุปกรณ์ประกอบท่อ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน อุปกรณ์ประกอบท่อต้องท้าด้วยวัสดุเช่นเดียวกับ
ท่อ HDPE และความหนาท่อเป็นไปตามแบบของผู้ผลิต แต่ต้องหนาไม่น้อยกว่าความหนาของท่อ 
 5) ท่อ PVC (Polyvinyl Choride Pipe)  
 5.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17-2532 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้
ใช้ชั้นคุณภาพ 13.5 ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 1.35 เมกะปาสคาล ชนิดปลายธรรมดา 
 5.2) ข้อต่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1131-2535 ชนิดต่อ
ด้วยน้้ายา ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ 
 5.3) น้้ายาประสานท่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1032-2534 
 6) ท่อเหล็กอาบสังกะสี 
 6.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.277-2532 ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ใช้
ประเภทที่ 2 (สีน้้าเงิน) ขนาดและมิติของท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.276-2532  
ประเภท 2 

18.2.2 การวางท่อ 
 1) ก่อนท้าการวางท่อจะต้องปรับพื้นร่องดินให้แน่นและมีผิวหน้าเรียบตลอดความยาวท่อถ้าพ้ืนร่องดินไม่ดี
ต้องขุดออกให้หมดลึกอย่างน้อย 0.30 เมตรแล้วน้าวัสดุอ่ืนที่คุณภาพดีมาใส่แทน 
 2)  วางท่อในแนวที่ก้าหนดให้ด้วยความลาดที่สม่้าเสมอโดยหลีกเลี่ยงการยกท่อขึ้นหรือกดท่อลงกะทันหัน
และต้องให้ระดับท่อและความลึกของดินถมหลังท่อไม่น้อยกว่าที่ก้าหนดไว้ในแบบ 
 3) การยกท่อลงร่องดินจะต้องใช้ปั้นจั่นรอกเชือกสลิงหรือเครื่องมืออ่ืนที่เหมาะสมห้ามทิ้งท่อลงในร่องดิน
และต้องระมัดระวังมิให้ผิวท่อที่ได้รับการเคลือบเสียหายจากการเสียดสี 
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 4) จะต้องไม่ปล่อยให้น้้าขังอยู่ในท้องร่องซึ่งจะท้าให้ดินข้างๆร่วงพังหรือยุบตัวและไม่สะดวกในการวางท่อ
จะต้องก้าจัดน้้าออกให้แห้งก่อนท้าการวางท่อ 
 5) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  5.1) ทิศทางการวางจะต้องวางจากต่้าไปหาสูงโดยที่ลิ้นและปลายลิ้นและร่องของท่อชี้ไปทางตามน้้าไหล 
  5.2) การต่อท่อแบบเข้าลิ้นจะต้องตกแต่งให้เข้าร่องได้สนิทและมีช่องว่างที่สม่้าเสมอกันตลอดแล้วยา
แนวด้วยปูนฉาบทั้งภายในและภายนอก 
 6)  ท่อเหล็ก 
  6.1) การต่อท่อให้ข้อต่อท่อแบบหน้าจานและการต่อท่อกับท่อชนิดอ่ืนให้เป็นไปตามแบบ 
  6.2) ในกรณีที่จ้าเป็นต้องตัดท่อในสนามจะต้องกระท้าโดยใช้เครื่องมือที่ท้าให้รอยต่อเรียบเป็นเส้นตรง
และได้ฉากกับแกนท่อและเชื่อมต่อท่อเป็นแบบต่อชน (Welded Butt Joint) ดังนี้ 
  6.2.1) ก่อนน้าท่อเหล็กมาเชื่อมต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ 35-40 องศาโดยการกลึงก่อนการลบ
ปลาย 
  6.2.2)  ก่อนการเชื่อมจะต้องท้าความสะอาดส่วนปลายที่จะน้ามาเชื่อมโดยตั้งปลายท่อให้เป็นแนวตรง
เว้นช่องว่างระหว่างท่อที่จะน้ามาเชื่อมเพ่ือป้องกันการบิดระหว่างการน้ามาเชื่อม 
  6.2.3) การเชื่อมด้วยไฟฟ้าต้องเป็นไปอย่างสม่้าเสมอโลหะที่น้ามาเชื่อมละลายเข้าหากันอย่าง
ทั่วถึงโดยท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ตั้งแต่ 0.60 เมตรขึ้นไปให้เชื่อมเต็มตลอดแนวทั้งภายในและภายนอก 
 7) ท่อ HDPE การเชื่อมต่อโดยวิธีต่อชน (Butt Welding) โดยการน้าปลายท่อทั้งสองให้ความร้อนจนถึง
จุดหลอมเหลวแล้วน้ามาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยแรงดันการให้ความร้อนและแรงดันแก่ท่อจะต้องปรับให้เข้ากับ
ขนาดและความหนาของท่อโดยให้ปฏิบัติตามคู่มือของเครื่องเชื่อม 

 18.2.3 การขุดและถมกลบแนวท่อ 
  1) ต้องขุดร่องดินวางท่อให้ลึกไม่น้อยกว่าที่ก้าหนดโดยเฉพาะจุดที่ตั้งข้อต่อท่อจะต้องปรับความลึกของ
ร่องดินให้มากขึ้นกว่าปกติเพ่ือป้องกันมิให้ข้อต่อท่อเป็นจุดค้้า (Support) ของท่อ 
  2) การขุดร่องดินถ้ามีการขุดผ่านถนนหรือผ่านหมู่บ้านซึ่งมีการใช้รถเข้าออกจะต้องท้าสะพานชั่วคราวหรือ
ใช้แผ่นเหล็กขนาดหนาพอที่รถยนต์แล่นผ่านโดยไม่เป็นอันตราย 
  3) หากปรากฏว่าชั้นดินที่ขุดได้ความลึกตามท่ีก้าหนดแล้วเป็นชั้นดินอ่อนไม่สามารถรับน้้าหนักได้ดีให้ท้า
การรื้อชั้นดินนั้นออกอย่างน้อยลึก 0.30 เมตรแล้วน้าดินที่มีคุณภาพดีมาถมอัดแน่นแทนหรือใช้วิธีอ่ืนที่เหมาะสม 
  4) เมื่อได้ทดลองความดันน้้าแล้วและไม่ปรากฏรอยรั่วซึมและท่อไม่แตกหรือช้ารุดให้ท้าการกลบดินให้
เรียบร้อยโดยอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่อ 
  5) การขุดดินส้าหรับวางท่อบางช่วงจะต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกรุกันดินพังเพ่ือป้องกันการ
เสียหายต่อพ้ืนผิวถนนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆท่ีอยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง 
  6) ในการกลบดินจะต้องบดอัดหรือกระทุ้งให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้วิธีการ
บดอัดให้ใช้ตามค้าแนะน้าในงานดินถม 
 18.2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
  1) การท้าเครื่องหมายท่อทุกท่อนและอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องแสดงคุณลักษณะของท่อเช่นชั้นคุณภาพ
ขนาดและความยาวท่อปีที่ผลิตเครื่องหมายการค้าเป็นต้น 
   2) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ท่อทุกชนิดและอุปกรณ์ท่อต้องแสดงเอกสารดังนี้.- 
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              2.1) แคตตาล็อกของท่อจากบริษัทผู้ผลิต 
                       2.2) ส้าเนาหนังสือการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ้าหน่าย 
              2.3) ส้าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ 
         2.4) หนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ้าหน่าย 

19. ถังเก็บน ้าท้าจากวัสดุไฟเบอร์กลาสผสมเรซินหรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100,000 ลิตร 

 1. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งคลังเก็บน้้าขนาดความจุต่อถัง ไม่น้อยกว่า 100,000 ลิตรต่อถัง ความสูงของถัง
วัดจากก้นถังถึงถังด้านบนสุดไม่น้อยกว่า 11 เมตร จ้านวน 6 ถังต่อชุด วัสดุที่ใช้ท้าจากวัสดุใยแก้วเสริมแรงหรือ
ดีกว่าและมีฉนวนป้องกันไฟฟ้าหรือดีกว่า โดยโรงงานผู้ผลิตถังจะต้องได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:2015 หรือดีกว่า 

 2. ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลทดสอบคลังเก็บน้้า ฯ ด้วยวิธี Vacuum Test หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า และต้อง
ส่งผลการทดสอบความทนทานแรงดันน้้า Hydraulic Pressure Testมากกว่าเท่ากับ 1.3 เท่าของแรงดันใช้งาน 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างพิจารณาอนุมัติก่อนน้าไปใช้งาน  

3. การยึดท่อเติมน้้าเข้าถัง (ท่อ GSP) กับถังเก็บน้้า ให้หล่อยึดท่อจากโรงงานผู้ผลิต ห้ามท้าการเจาะยึด
ที่หน้างาน และข้อต่อที่ออกจากถังเก็บน้้าให้ใช้วัสดุชนิดที่ป้องกันสนิมและหล่อยึดจากโรงงานผู้ผลิต 

๔. กรณีการวัดปริมาณงาน และการจ่ายเงินถังเก็บน้้า ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุ แสดงในใบ
แจ้งปริมาณและราคาตามที่ก้าหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้้าจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละ
รายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจ้านวนโดยประมาณ
เท่านั้น จ้านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตาม
ราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อ
หน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ้านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่
ก้าหนดไว้ในสัญญา ดังนี้ 

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ 5๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการน้าถังเก็บน้้าไฟเบอร์กลาสฯ เข้ามาในบริเวณก่อสร้าง และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการติดตั้งถังเก็บน้้า เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด้าเนินการทดสอบถังเก็บน้้า และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
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 ๑9.1 มีการตรวจสอบคุณสมบัติทางกลของไฟเบอร์กลาส ดังนี้ 
รายละเอียด เกณฑ ์ วิธีตรวจสอบ 

ความต้านทานแรงดึงที่จุดขาด ≥ 62      เมกะปาสคาล ASTM-D 638 
ความต้านแรงโค้ง ≥ 110    เมกะปาสคาล ASTM-D 790 
โมดูลัสโค้งงอของความยืดหยุ่น ≥ 4,228 เมกะปาสคาล ASTM-D 790 
โมดูลัสแรงดึง ≥ 5,863  เมกะปาสคาล ASTM-D 638 
ปริมาณใยแก้ว ≥ 25%    เมกะปาสคาล JIS-K  7052 
ความแข็งบาร์คอล         ≥ 35        ASTM-D 790 
อัตราการดูดซึมน้้าในเวลส ๒๔ ชั่วโมง         ≤ 1% ของปริมาตร ASTM-D 570 

20. งานเหล็ก 
 20.1 ค้าจ้ากัดความ/ความหมาย 
 งานเหล็ก หมายถึง การจัดหา ประกอบ และติดตั้ง ประตูน้้า บานระบาย ตะแกรงกันสวะราว
ลูกกรง เหล็กโครงสร้าง และอ่ืนๆ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ในแบบแปลน 
 20.2 ข้อก้าหนด/คุณสมบัติ 
  20.2.1 ประตูน้้า (Valve) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1) ประตูน้้าแบบลิ้นเกต (Gate Valves)  
   1.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.256-2540 “ประตูน้้าเหล็กหล่อ
ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะส้าหรับงานประปา” ชนิดก้านไม่ยก 
   1.2) เป็นชนิดลิ้นเดียว ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกะปาสคาล 
   1.3) กรณีเป็นแบบบนดิน ต้องมพีวงมาลัยปิดเปิด 
   1.4) กรณีเป็นแบบใต้ดิน ต้องมีหลอดกันดิน ฝาครอบพร้อมฝาปิดครบชุด  
   2) ประตูน้้าแบบลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valves)  
   2.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.382-2531 “ประตูน้้าเหล็กหล่อ  
ลิ้นปีกผีเสื้อ” 
   2.2) เป็นประเภทปิดสนิท ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกะปาสคาล 
   3) ประตูน้้ากันกลับ (Check Valves)  
   3.1)  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.383-2529 “ประตูน้้า
เหล็กหล่อลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง” 
   3.2 ) เป็นประเภทปิดสนิท ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0  เมกะปาสคาล 
   4) ประตูระบายอากาศ (Air Valves)  
   4.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1368-2539 “ประตู
ระบายอากาศส้าหรับงานประปา” 
   4.2) แบบลูกลอยคู่ ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกะปาสคาล 
หรือที่ตามก้าหนดในแบบรูปรายละเอียด 
    20.2.2 บานระบาย ตะแกรงกันสวะ เสา ราวลูกกรง เหล็กโครงสร้าง และงานอื่นๆ 
   1) วัสดุที่ใช้ 
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   1.1) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.116-2529 
   1.2) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
มอก.1227-2558 

   1.3) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
มอก.1228-2558 
   1.4) เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ส้าหรับงานโครงสร้างทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1479-2558 
   1.5)  เหล็กแผ่น มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A-246 
   1.6)  เหล็กหล่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A 48-83 
   1.7)  ทองบรอนช์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation B 22-85 
   1.8)  เหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM 276-86a, 
ASTM A 167-86 type 304 and 316 
   1.9)  สลักเกลียว มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A 307-86a 
   1.10) ท่อเหล็กกล้า มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.276-2532 
ประเภท 2 การประกอบใช้เชื่อมทั้งหมด 
   1.11) ท่อเหล็กอาบสังกะสี  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.277-2532 ประเภท 2 การประกอบให้ใช้ข้อต่อ 

 - การเชื่อม จะต้องจัดท้าโดยวิธี Electric Shied and Welding Process 
พ้ืนที่ผิวที่ต้องการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสนิม สี สิ่งสกปรกอ่ืน ๆ รอย
เชื่อมจะต้องสม่้าเสมอไม่เป็นตามดหรือรูโพรง 

 - การยึดด้วย Bolt การเจาะรูเพ่ืองานยึดด้วย Bolt จะต้องสะอาด และทาสี
กันสนิมการสอดใส่ Bolt จะต้องท้าด้วยความระมัดระวังห้ามใช้ค้อนเคาะ
และใช้แหวนรองตามความเหมาะสม 

  20.2.3 การติดตั้ง 
   1) ประตูน้้า บานระบาย ตะแกรงกันสวะ ท่อเหล็ก และงานเหล็กอ่ืน ๆ จะต้องประกอบ
และติดตั้งให้ตรงต้าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ และก่อนการติดตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในการก่อสร้าง 
   2) การติด การเชื่อม การกลึง และการเจาะรูเพ่ือติดตั้งงานเหล็ก จะต้องท้าด้วยความประณีต 
ชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวให้ท้าการปรับให้เคลื่อนไหวได้สะดวกและให้การหล่อลื่นแก่ส่วนที่เคลื่อนไหว 
   3) การท้าสี งานเหล็กทุกประเภทต้องได้รับการท้าสีกันสนิม จากโรงงานหรือจากการประกอบ
แล้วเสร็จ และเม่ือน้ามาติดตั้งแล้วจะต้องซ่อมสีรองพ้ืนที่ได้รับความเสียหายและทาสีทับอีกอย่างน้อย 2 ชั้น 
      20.2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
   1) การท้าเครื่องหมาย ประตูน้้าทุกชนิดจะต้องแสดงคุณลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันตัวเรือน
เช่น ขนาด ชั้นคุณภาพ ลูกศรแสดงทิศทางการไหล/ จ้านวนรอบการหมุน ปีที่ผลิต เครื่องหมายการค้า เป็นต้น 
   2) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ ประตูน้้าทุกชนิด ต้องแสดงเอกสาร  ดังนี้.- 
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   2.1) แคตตาล็อตของประตูน้้าจากบริษัทผู้ผลิต 
   2.2) ส้าเนาหนังสือการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ้าหน่าย 
   2.3) ส้าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
   2.4) หนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ้าหน่าย 
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เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ข้อ  1.15  เอกสารขีดความสามารถและความพรอ้มทีม่ีอยู่ 

ในวันที่ย่ืนข้อเสนอของผู้เสนอราคา 
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หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ ด้านบุคลากร 
ข้าพเจ้าบริษัท/ห้าง …………………………………………………………………………………………….ขอยืนยันขีด

ความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ ด้านบุคลากร มีเพื่อประกอบการพิจารณา ดังรายช่ือ
ต่อไปนี้ 

ชื่อ – สกุล 
เลขที่

ใบอนุญาตฯ 
วุฒิการศึกษา สาขา/แผนก 

ประสบ
การณ์ 
(ปี) 

เป็น
ลูกจ้างประจ า 

ต้ังแต่ 
 (วัน/เดือน/ปี) 

วิศวกร      
1. วุฒิวิศวกร      
1.1      
1.2      
2. สามัญวิศวกร      
2.1      
2.2      
3. ภาคีวิศวกร      
3.1      
3.2      
นายช่างควบคุมงาน( ไม่ต่ ากว่า ปวช.หรือเทียบเท่าสาขาวิชาช่าง)   
1.      
2.      
3.      
ธุรการ(ไม่ต่ ากว่า ปวช.หรือเทียบเท่า)     
1.      
2.      
3.      

     พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
(๑) ส้าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม      จ้านวน.............. แผ่น 
(๒) หลักฐานหนังสือยอมรับการเป็นลูกจ้างประจ้า                  จ้านวน................แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดของบุคลากรและเอกสารหลักฐาน ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

      ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอราคา 
             (.............................................) 
                กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
       ประทับตรา (ถ้ามี) 
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แบบหนังสือยอมรับการเป็นลูกจ้างประจ า 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................อายุ.......ปี  

เลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน........................................ .....................ขณะนี้เป็นลูกจ้างประจ้าอยู่ในบริษัท/ห้าง
.............................................................................................................ต้าแหน่ง...................................................โดย
เป็นลูกจ้างประจ้า ตั้งแต่....................................................ข้าพเจา้มีวิทยฐานะและรายละเอียดดังนี้ 

๑. ได้รับใบอนุญาต ก.ว. หมายเลขทะเบียน...........................................(แนบส้าเนาใบอนุญาต ก.ว.)  
๒.  มีคุณวุฒิ(ไม่ต่้ากว่า ปวช.) และมีประสบการณ์หรือความช้านาญงานในหน้าที่ ช่างหรือด้านธุรการ 

รวม............ปี..............เดือน 
    (แนบส้าเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ประกาศนียบัตร หรือ ระเบียบแสดงผลการศึกษา) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าลูกจ้างประจ้าอยู่ในบริษัท/ห้างนี้แต่เพียงแห่งเดียว ข้อความข้างต้นนี้ถูกต้อง

และเป็นจริงทุกประการ 
 

    (ลงชื่อ).......................................................ลูกจ้างประจ้า  

             (.....................................................)  
        วันที่...................................................................  

ขอรับรองว่า...................................................เปน็ลูกจา้งประจา้อยู่ในบรษัิท/ห้างนี้จริง 

             (ลงชื่อ)............................................กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 

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

                              ประทับตรา (ถ้ามี) 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ก.ว. กรอกข้อความตามข้อ ๑. เท่าน้ัน 

(2) ให้ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างหรือด้านธุรการกรอกข้อความตามข้อ ๒.เท่าน้ัน 

(3) ใบอนุญาต ก.ว. ต้องไม่ขาดอายุหรืออยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(4) ลูกจ้างประจ้าที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท/ห้าง เกินกว่า ๑ แห่ง จะถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับการ
พิจารณา 

(5) กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการต้องลงนามรับรองความถูกต้องของส้าเนาเอกสารและ
ประทับตราบริษัทหรือห้าง (ถ้ามี) ทุกฉบับ 

(6) ลูกจ้างประจ้าจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของส้าเนาเอกสารร่วมกับกรรมการผู้จัดการ 
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ และประทับตราบริษัท หรือห้าง(ถ้ามี) ทุกฉบับ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
     

หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพรอ้มด้านเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน 
ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง................................................... .......................................ขอแสดงหลักฐานถึงขีด

ความสามารถและความพร้อมในด้านเครื่องจักร- เครื่องมือโรงงาน ดังนี้.- 
1. ชนิด ขนาด และจ้านวนเครื่อง-เครื่องมือโรงงาน ที่เป็นกรรมสิทธิ์ 

ล้าดับ ชนิดเครื่องจักร – เครื่องโรงงาน ขนาด(แรงม้า) หมายเลขทะเบียน วันที่ช้าระภาษี 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
     

ล้าดับ ชนิดเครื่องจักร – เครื่องโรงงาน ขนาด(แรงม้า) หมายเลขทะเบียน วันที่ช้าระภาษี 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
1.50 

    

2. ได้แนบส้าเนาหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่.- 
2.1 ส้าเนาทะเบียนประจ้าเครื่องจักร-เครื่องมือ จ้านวน............แผ่น 
2.2 ส้าเนาหลักฐานการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น จ้านวน

..............แผน่ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและหลักฐานเอกสารที่แนบถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ 

 
    ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอราคา  
          (.......................................................)  
          กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
          ประทับตรา (ถ้ามี) 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบึงง้ิว พร้อมระบบกระจายน้้า  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
     

 
หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมด้านฐานะทางการเงิน 

 
ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง...........................................................................................ได้จดทะเบียนนิติบุคลโดย

มีทุนจดทะเบียนเป็นจ้านวนทั้งสิ้น............................................บาท (........ ............................................) 
พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย 
                 ส้าเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์  จ้านวน......................แผ่น 
                 ( ส้าเนางานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและหลักฐานเอกสารที่แนบ ถูกต้องและเป็นความจริงทุก
ประการ 

 

    (ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอราคา  

                                                (.......................................................) 
     กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
           ประทับตรา (ถ้ามี) 
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