
























 

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพสัด ุ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการแปลงเรียนรู้การทำนาอย่างอัจฉริยะ  
ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

รหัสโครงการ สพ. 13-4-408 

1. ความเป็นมา 
โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้นาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เน้นเรื่องการแก้ปัญหาปริมาณน้ำ

ในการเพาะปลูกข้าวและพืชผัก โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการเพาะปลูก เพื่อเป็นการ
ลดต้นทุนในการใช้น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตให้กับเกษตรกร โดยมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จึงสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    
การเก็บกักพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ชาติในการจัดการน้ำทั้งระบบเพิ่มความมั่นคงของน้ำด้านการผลิต และสนับสนุนแหล่งน้ำ
เพื่อกระจายน้ำเข้าสู่โครงการแปลงเรียนรู้การทำนาอย่างอัจฉริยะ 

2. วัตถุประสงค ์
กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะดำเนินการ โครงการอนุรักษ์

ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการแปลงเรียนรู้การทำนาอย่างอัจฉริยะ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. 13-4-408 เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำในการเพาะปลูกข้าวและพืชผัก 
ในโครงการแปลงเรียนรู้การทำนาอย่างอัจฉริยะ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการเพาะปลูก 
เป็นการลดต้นทุนในการใช้น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรเมื่อดำเนินโครงการดังกล่าว
แล้วเสร็จพร้อมถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ซ่อมแซมดูแลรักษาให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืน 

3. คุณสมบัตขิองผู้ยื่นข้อเสนอ 
กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีคุณสมบัติของ
ผู้เสนอราคา ดังนี ้

3.1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
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3.6. มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
3.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

3.11. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการจ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ ชั้นที่  1 
หรือชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 3 หรือชั้นที่ 4  

3.12. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่สำนักงานฯ เชื่อถือซึ่งผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงาน
ในสัญญาเดียวกันเท่านั้น และเป็นสัญญาที่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมสำเนาสัญญา ซึ่งรับรองสำเนา
ถูกต้องจากผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้ 
1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้า จะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได ้

2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคล แต่ละนิติบุค คล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด 
รายหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น
สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4. หลักฐานการยืน่ข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ดังนี ้  
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4.1. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก). ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 
(ข). บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

4.2. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า 

4.3. ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 

4.4. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
4.4.1 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
4.4.2 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
4.4.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
4.4.4 สำเนาบัตรแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ

ของกรมทรัพยากรน้ำ ชัน้ที่ 1 หรือชัน้ที่ 2 หรือชัน้ที่ 3 หรือชัน้ที่ 4 

5. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามแบบรูปรายการ รายละเอียด ข้อกำหนดของกรมทรัพยากรน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สนับสนุนโครงการแปลงเรียนรู้การทำนาอย่างอัจฉริยะ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ. 13-4-408 รายละเอียดดังนี ้

5.1. ประเภทโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
5.2. ลักษณะอุทกวิทยา 

- พื้นที่รับน้ำฝน  -  ตร.กม. 
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งป ี  1,040.80 มม. 

5.3. ลักษณะโครงการ 
- งานดาดคอนกรีต ความหนาไม่น้อยกว่า 0.07 ม. จำนวน 1 งาน 
- งานบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง 
- งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ (มีคุณลักษณะ

เฉพาะทางเทคนิค) ประกอบไปด้วย ดังต่อไปนี ้
 

รายการที่ 1. 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

1. เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline silicon มีพิกัดกำลังไฟฟ้า Output ไม่น้อย
กว่า ๓๑๐ Wp (ต่อแผง) ที่  STC. พลังงานแสงแดด (Irradiance Condition) ๑,๐๐๐ w/m2 อุณหภูมิ
โดยรอบ ๒๕ o C และที่ค่าสเปกตรัมของแสงที่ผ่านช้ันบรรยากาศหนา 1.5 เท่า (Air mass=1.5)  
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2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1842 -2553 และ มอก.2580 
เล่ม 2-2555 หรือดีกว่าและต้องยื่นเอกสารการได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑,ISO๑๔๐๐๑Tis๑๘๐๐๑ 
หรือดีกว่าและต้องยื่นเอกสารการได้รับมาตรฐานดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจของโรงงานผู้ผลิตและ
ประทับตรารับรองพร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน ๖ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานก่อสร้างพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปใช้งาน 

3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นชนิด Crystalline Silicon ที่ผลิตตามมาตรฐาน UL/JIS/IEC 
หรือดีกว่า และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกชุดที่นำมาใช้ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียว กัน 
รุ่นการผลิตเดียวกัน และมีค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกนทุกแผง โดยโรงงานผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์
จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทยสถานที่ผลิตต้องอยู่ในประเทศไทย 

4. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายในจะต้องมีการผนึกด้วยสารกันความชื้น  (Ethylene Vinyl 
Acetate (EVA) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ด้านหน้าแผงเซลล์ฯ ปิดทับด้วยกระจกนิรภัยแบบใส 
Tempered Glass หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าและทนต่อแสง UV ตลอดอายุการใช้งานของแผง 
ต้องยื่นหนังสือรับประกันการใช้งานทนต่อแสง UV Temperature Glass หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่า
และทนต่อแสง UV เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปใช้งาน 

5. แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพในการทำงาน (Module efficiency) ต้องไม่น้อยกว่า 
๑๗ % ณ Standard Test Condition 

6. ด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งกล่องรวมสายไฟ (Junction Box) หรือข้อต่อขั้ว
สาย (Terminal Box) ที่มั่นคงแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมได้ดี และป้องกันการซึม
ของน้ำด้วยมาตรฐานป้องกัน IP67 ทนทานต่อสภาวะการใช้งานภายนอก และมีอายุการใช้งานยาวนาน
เทียบเท่าแผงเซลล์และผลิตพร้อมมาจากโรงงานผู้ผลิตเซลล์ฯ โดยการประกอบชั่วต่อสายกล่องรวมสายไฟ 
(Junction Box) ต้องมีการประกอบภายในกระบวนการผลิตเดียวกับแผงฯตั้งแต่ต้นจนจบถึงขั้นตอนบรรจุ
หีบห่อเซลล์และแผงเซลล์ฯต้องมีค่าและแผงเซลล์ฯต้องมีค่า Maximum system voltage ไม่น้อยกว่า 
1,000 VDC  

7. มี  Integrated Bypass Diode ต่ออยู่ ภ ายในกล่องรวมสายไฟ  (Junction Box or 
Terminal Box) เพื่อช่วยให้การไหลของกระแส ไฟเป็นไปตามปกติ กรณีเกิดเงาบังทับเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง 
(HOT SPOT) กรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องทำจากวัสดุที่ทำจากโลหะปลอดสนิม มีความสูงของขอบ
เฟรมไม่น้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแผงต้องแสดงชื่อ “DWR” โดยสลักตัวอักษร
ชื่อไว้บนกรอบด้านบนซ้าย และด้านล่างขวาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

8. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอราคาจะต้องได้รับรองคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 
๑๐ ปี (Product Warranty) และรับประกันการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๘๐% (Linear Performance 
Warranty) ในช่วงเวลา ๒๕ ปี 
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รายการที่ 2. 
คุณลักษณะเฉพาะหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ)  

(ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๒๐ เมตร) 
1. คุณลักษณะเฉพาะของหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 

1.1. ลักษณะของหอถัง : เป็นหอถังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรงแชมเปญตามแบบรูปรายละเอียด 
มีขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร มีความสูงของหอถังไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร มีระบบเพิ่ม
ระดับอากาศ (Oxidation) ตรงทางคนลอดตอนบน (ตามแบบ) 

1.2. วัสดุสร้างหอถัง : เป็นแผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนผลิตตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ ๕๒๘-๒๕๔๐- 
ความหนาของแผ่นเหล็ก ตั้งแต่ 4.5 – ๙.๐ มิลลิเมตร (ตามแบบ) 

1.3. ส่วนประกอบอ่ืน ๆ 

1.3.1. ทางคนลอด มีทางคนลอดเข้า-ออก จำนวน ๒ จุด ด้านบนสุดและด้านล่าง  
1.3.2. ทางเข้าน้ำภายนอกหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ติดเช็ควาล์วทองเหลืองขนาด ø 

80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) จำนวน ๑ ตัว ภายในติดตั้งท่อพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟ้า ขนาด ø 80 มิลลิเมตร
(3 นิ้ว) ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร ต่อกับชุดโปรยน้ำ การเดินท่อต้องติดตั้งด้วยความชำนาญ และ
ประณีตถูกต้องตามหลักวิชาการ ท่อต้องติดตั้งให้ได้แนวเป็นระเบียบท่อทุกท่อต้องมี Hanger และ 
Support ยึดติดกับผนังหอถังด้านในทุกระยะ ๑.๕ เมตร 

1.3.3. ทางน้ำออกมีข้อต่อตรงเหล็ก ขนาด ø 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด 
ท่อออกอยู่เหนือแผ่นฐานเหล็ก ๘๐ เซนติเมตร และติดตั้งประตูน้ำแบบเหล็กหล่อหน้าจาน (Gate Valve) 
ขนาด ø 4 นิ้วจำนวน ๑ ชุด 

1.3.4. ทางน้ำล้นภายนอก ติดข้อต่อตรงเหล็กขนาด ø 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) สำหรับต่อ
กับท่อเหล็ก GS-M  ภายในถังต่อท่อพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟ้า ขนาด ø 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) กับข้อต่อ
ตรงเหล็ก ขนาด ø 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร การเดินท่อต้องติดตั้งด้วยความ
ชำนาญ และประณีตถูกต้องตามหลักวิชาการ ท่อต้องติดตั้งให้ได้แนวเป็นระเบียบท่อทุกท่อต้องมี Hanger 
และ Support ยึดติดกับผนังหอถังด้านในทุกระยะ ๑.๕ เมตร 

1.3.5. ทางน้ำทิ้งมีข้อต่อตรงเหล็กและประตูน้ำเหล็กหล่อหน้าจาน ขนาด Dai 3 นิ้ว 
จำนวน  ๑ ชุด ระดับกึ่งกลางทางน้ำทิ้งสูงจากระดับบนเหล็กฐาน ๕๐ มิลลิเมตร 

1.3.6. สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน (Pressure 
Gauge)  สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ แบบมีสเกลแสดงย่านการวัด (Range) สามารถปรับให้ต่อ (Cut In) และ
ให้ตัด (Cut Out) หน้าปัดแสดงหน่วยวัด ๒ หน่วย สามารถปรับตั้งเพื่อตัดการทำงานที่ความดันน้ำระหว่าง 
๒–๑๕ psi มีสวิตช์สะพานไฟฟ้า โดยปรับตั้งระดับน้ำให้เครื่องสูบน้ำทำงานที่ระดับน้ำลดลงไม่ต่ำกว่า ๖ เมตร 
นับจากแผ่นเหล็กฐานหอถัง และให้เครื่องสูบน้ำหยุดการทำงาน ที่ระดับน้ำไม่เกินกว่าระดับความสูงของท่อ
น้ำล้นเป็นไปอย่างอัตโนมัติ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ANSI, NEMA, JIS, UL 
หรือ SA 
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1.3.7. เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร) 
สามารถอ่านค่าความดันน้ำในหอถังพักน้ำที่ระดับความสูง ๕ – ๒๐ เมตร ได้อย่างชัดเจน เป็นชนิดที่มี
น้ำมันกลีเซอรีนเพ่ือป้องกันการสั่นสะเทือนของเข็ม 

1.3.8. สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน (Pressure 
Gauge) ติดตั้งไว้ในกล่องเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 28x40x20 เซนติเมตร  

1.3.9. บันไดภายใน  บันไดภายในยาวตั้งแต่ทางคนลอดตอนบนลงไปในหอถังสูง 
(รูปทรงแชมเปญ) ลึกไม่น้อยกว่า ๑๙ เมตร  

- แม่บันไดใช้เหล็กแบน ขนาด ๕๐x๑๒ มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างแม่บันได 
ประมาณ ๐.๔๕ เมตร ระยะระหว่างขั้นบันไดประมาณ ๐.๓0-๐.๔๐ เมตร 

- ขั้นบันไดทำด้วยท่อเหล็กข้ออ้อย ขนาด 25 มิลลิเมตร มีความแข็งแรง
สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ กิโลกรัม 

- มีเหล็กแบน ขนาด ๕๐x๑๒ มิลลิเมตร เชื่อมติดระหว่างแม่บันไดกับหอถัง
สูง (รูปทรงแชมเปญ) ทุกระยะ ๑.๖๐ เมตร 

2. การทาสีหอถังสูง  ให้ดำเนินการตามกรรมวิธีของผู้ผลิตสี หรือตามหลักวิชาการงานทาส ี
2.1. ภายใน ผิวโลหะให้ขัดรอยต่อเชื่อม ให้เรียบปราศจากสนิม ทำความสะอาดผิวหน้าไม่ให้

มีไขมันหรือน้ำมันจับ ทาด้วยสีรองพื้นอีพ็อกซี่สำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำ ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.
๑๐๔๘-๒๕๓๙ และทาทับด้วยฟลิ้นโค้ท ผสมเสร็จหรือเทียบเท่า ๓ ชั้น 

2.2. ภายนอก ผิวโลหะให้ขัดรอยต่อเชื่อม ให้เรียบปราศจากสนิม ทำความสะอาดผิวหน้า
ไม่ให้มีไขมันหรือน้ำมันจับแล้วทาสีรองพื้นกันสนิมประเภท Anti-corrosive primer Pigmented with 
Red Lead จำนวน 2 ครั้ง ทาทับหน้าด้วยสีประเภท Alkyd Based Semi-Gloss Enamel จำนวน 2 ครั้ง 

2.3. สี หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ทาสีฟ้าตลอดตัวถังเหล็ก ตัวถังเหล็กตอนบนภายนอกให้
ประดิษฐ์ตัวอักษร คำว่า “กรมทรัพยากรน้ำ” ทาด้วยสีสะท้อนแสงสีขาว ขนาดและรูปแบบตามข้อกำหนด
ของกรมทรัพยากรน้ำส่วนที่เป็นคอลัมน์ของหอถังตรงปลายส่วนขยายทั้งบนและล่างให้ทาสีเขียวรอบ
คอลัมน์ แถบกว้างประมาณ ๔๐ เซนติเมตร (รายละเอียดอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวถึงให้เป็นไปตามแบบของกรม
ทรัพยากรน้ำ) 

หมายเหตุ 

- การทาสีให้ทาสำเร็จในโรงงาน ห้ามมิให้ทาในสนาม และต้องตกแต่งสี อย่างเรียบร้อยบริเวณ
รอยเชื่อมหรือรอยขูดขีด อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง และการติดตั้งหอถังสูงต้องประกอบให้
สมบูรณ์แบบในโรงงาน  ห้ามมิให้ไปประกอบหรือต่อเติมในสนาม ยกเว้นกรณีไม่สามารถขนย้าย
เข้าไปยังสถานที่ก่อสร้างได้ เพราะถนนแคบหรือคดโค้งมากจนรถบรรทุกไม่สามารถเข้าไปได ้

3. ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของหอถังสูง (รูปทรงแชม เปญ) 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานของกรมทรัพยากรน้ำ ก่อนทำการติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ทุกแห่ง
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
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3.1. ติดตั้งหัวล่อฟ้า ๓ แฉก (Air terminals) บริเวณด้านบนสุดของหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 
3.2. ด้านล่างฝังแท่งหลักดิน (Grounding Electrode) แบบหลักดินแท่งเดียวจะต้องมีค่า

ความต้านทานระบบต่อลงดินตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ระบบต่อลง
ดินจะต้องมีค่าความต้านทานไม่เกิน ๕ โอห์ม ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือวัดค่าความต้านทาน และวัด
ความต้านทานระบบต่อลงดิน ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในวันส่งมอบงาน 

3.3. เดินสายล่อฟ้าชนิดทองแดง ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตรภายนอกหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 
โดยเดินสายร้อยในท่อพีวีซี ประเภท 1 สีเหลืองและเชื่อมเหล็ก RB ø ๖ มิลลิเมตร ยึดทุกระยะ ๒ เมตร ด้านบน
เชื่อมต่อกับหัวล่อฟ้าด้านล่างเชื่อมต่อกับหลักดิน (Grounding Electrode) โดยใช้อุปกรณ์สายล่อฟ้าเป็นตัวเชื่อม 

3.4. บริเวณตอนบนของหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ภายนอก ให้เขียนชื่อและตรา
สัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 4 ด้าน ในตำแหน่งทำมุม 90 องศา ตัวอักษรและตราสัญลักษณ์ 
กรมทรัพยากรน้ำใช้สีตามแบบ 

3.5. การต่อท่อจากท่อส่งน้ำไปยังหอถังสูงให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก. ๒๗๗ – ๒๕๓๒ 
ประเภท ๒ สีน้ำเงิน ขนาดระบุ 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) และท่อพีวีซีแข็ง มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ขนาด 80 มิลลิเมตร 
(3 นิ้ว) ชั้นคุณภาพ 13.5 สีฟ้า การเดินท่อและติดตั้งระบบประตูน้ำให้ดำเนินการตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ 

3.6. มาตรวัดน้ำใช้มาตรวัดน้ำระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก 2 ชั้น ชนิดหน้าจาน 
ขนาด 4 นิ้ว มีสมรรถนะในการวัดที่เที่ยงตรง ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ทนต่อการกัดกร่อน ชุดเครื่อง
บันทึกสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย ชุดเครื่องบันทึกผนึกด้วยระบบสุญญากาศ ติดตั้งตามแบบ 

รายการที่ 3. 
 รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ควบคุม 

1. เครื่องสูบน้ำ หอยโข่งชนิดแนวนอนใบพัดเดียว แบบ END Suction(Horizontal single-stage end-
suction centrifugal pumps ) 

ชุดปั๊มและมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นชุดสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO9001 : 20๑5 และ ISO14001:20๑5  ISO 5199  เครื่องหมาย CE หรือ UL
สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเมื่อผ่าน Inverter  ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 
๓๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1 เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโขงชนิดแนวนอนใบพัดเดียวแบบ End Suction (Horizontal 
single stage end suction centrifugal pump) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

1.1 เครื่องสูบน้ำต้องผลิตตามมาตรฐาน   
1.2 ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำทำจากวัสดุเหล็กหล่อ (Cast Iron) หรอืเทียบเท่า หรอืดีกว่า 
1.3 ใบพัดทำจากสแตนเลส ทำด้วยทองเหลือง(Bronze) ได้ Bronze หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า 

และมีการสมดุลทาง Hydraulically Balanced และ statically balanced  
1.4 เพลาทำจากเหล็กไร้สนิม มาตรฐาน AISI 1.4031 หรือ  AISI 420หรือดีกว่า 
1.5 ซีลกันรั่วเป็นแบบ Mechanical Shaft Seal ซึ่งหน้าสัมผัสทำด้วย Carbon/Silicon 

Carbide  
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1.6 เครื่องสูบน้ำจะต้องทนแรงดัน ณ. จุดใช้งานได้สูงสุดถึง 16 บาร ์
1.7 เครื่องสูบน้ำสามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมแิวดล้อมสูงสุด 60 o C 
1.8 มอเตอร์เป็นแบบ fan-cooled asynchronous 
1.9 ระบบป้องกันมอเตอร ์แบบ PTC thermistor 
1.10 ตัวมอเตอร ์Insulation Class F , Efficiency class IE3 
1.11 มอเตอร์ของป๊ัมสูบน้ำขนาดไม่เกิน ๔ kW 
1.12 แรงดันไฟฟ้า เป็นชนิด ๓ เฟส ๓๘๐ V ความถี่ ๕๐ Hz 
1.13 ความเร็วรอบการทำงานไม่เกิน ๓,๐๐๐ rpm 
1.14 มีระดับป้องกัน IP๕๕ 
1.15 ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำที่จุดทำงานหลังผ่าน INVERTER ไม่น้อยกว่า 50% 
1.16 ชุดปั๊มและมอเตอร์ได้รับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.) หรือเทียบเท่า 

2. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบผิวดิน (Solar Pump Inverter)และอุปกรณ์ป้องกัน
มอเตอร์ไฟฟ้า 

2.1. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) หรือระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรง ให้สามารถใช้ได้กับเครื่องสูบน้ำแบบผิวดิน ไฟฟ้ากระแสสลับ แบบ ๓ เฟส ๓๘๐ -๔๑๕ 
โวลต์ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:20๑๕ และ ISO 
๑๔๐๐๑:2015 2015 และได้รับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
หรือเทียบเท่าที่ได้มาตรฐาน  

2.2. มีระบบฟังก์ชั่นแบบ MPPT (Maximum power point tacking) สามารถทำงานได้
อัตโนมัติ เมื่อมีพลังงานจาก Solar cell  

2.3. มีระบบป้องกันความเสียหายในกรณีมอเตอร์เครื่องสูบน้ำหมุนช้าโดยการตั้งค่าความถี่    
ขั้นต่ำได ้(min frequency) 

2.4. สามารถรับพลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ โวลต์ ได้  
2.5. มีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ระดับไม่ต่ำกว่า  IP ๕๔  
2.6. มีฟังก์ชั่นการควบคุม (Voltage limits) ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ำกว่าที่กำหนด 

(Over voltage/Under voltage)เพื่อป้องกันความเสียหาย สูงเกินค่าที่กำหนด  
2.7. มีฟังก์ชันกรณีน้ำไม่ไหลเข้าปั๊ม (Dry run)  

3. ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ  
เป็นตู้โลหะ ทำจากแผ่นโลหะ ความหนา ไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร ทาสีกันสนิมและพ้นสีพื้น

เป็นสีเทาหรือสีโทนสีอ่อน  ด้านหลังตู้เป็นโครงเหล็กเจาะรูสำหรับใช้ยึดติดตั้งกับผนัง ด้านหน้าตู้เป็น    
ปานฝาเปิด– ปิด ด้านเดียวมีตัวล๊อคฝาปิดแบบปุ่มกด พื้นฝาตัดเป็นช่องที่มีสัดส่วนเหมาะสม โดยติด
กรอบยางหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า และสามารถกันน้ำได้ พร้อมติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศ    (ดูดเข้า/ดูดออก) ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ตัว โดยภายในตู้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปน้ี 
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3.1. เบรกเกอร์ชนิด กระแสตรง (DC)  
- สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้  
- เบรกเกอร์ตัดต่อสามารถรับกระแสตรงได้ ๑๖ แอมป ์ 
- มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CEหรือ 

UL หรือ มอก.  
3.2. Main Circuit Breaker สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ  

- มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ 
UL หรือ มอก. 
3.3. อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชก (Surge protector) ฝั่ง DC  

- เป็นชนิดที่ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสตรง.  
- สามารถป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชกแบบ Transient  และแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำใน

สายตัวนำเนื่องจากฟ้าผ่า ที่กระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ kA  
- มีคุณสมบัติการป้องกันหรือระบุ Mode of protection ต้องสามารถป้องกัน Phase 

กับ Ground (L-G), Neutral กับ Ground(N-G), Phase กับ Neutral (L-N)  
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EEE หรือมาตรฐาน

เทียบเท่า  
3.4. เบรกเกอร์ชนิด กระแสสลับ (AC)  

- สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 380-415 V ได้  
- เบรกเกอร์ตัดต่อสามารถรับกระแสสลับได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ A 
- มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ 

UL หรือ มอก.หรือดีกว่า 
3.5. ให้ติดตั้งอุปกรณ์กรองคลื่นความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับที่ส่งไปยังมอเตอร์เครื่องสูบน้ำด้วย 

Sine wave filer 
3.6. สายไฟเชื่อมต่อระบบ  

- สายไฟที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับเครื่องควบคุม
เป็นชนิด PV  

- สายไฟที่ใช้สำหรับตู้ควบคุมไปถึงตัวเครื่องสูบน้ำให้ใช้สายไฟ VCT โดยเดินสายใน 
ท่อ PVC หรือ ท่อโลหะมีความเรียบร้อยและสวยงาม 

- สายไฟที่ใช้มีคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี  

6. การดำเนินงานเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง 
6.1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และจะต้องเป็นผู้

จัดหาวัสดุก่อสร้าง ครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ ตลอดจนแรงงานมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ สำหรับ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เช่น ค่าน้ำและค่าไฟฟ้าและอื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างทำข้อตกลงกับผู้
มีอำนาจตัดสินใจของสถานที่ ที่จะดำเนินการนั้น ๆ ในการออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามแต่จะตกลงกัน 

6.2. การเดินท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ผู้รับจ้างต้องวางท่อตามแนวที่
กำหนดไว้ในแผนผังพื้นที่โครงการตามที่ผู้ควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ำกำหนด 
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6.3. ก่อนที่จะทำการติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้ควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมทรัพยากรน้ำตรวจสอบ หรือทดสอบคุณสมบัติและรับรองความถูกต้อง
ของอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นลายลักอักษรและให้แนบมาพร้อมการส่งมอบงานด้วย 

6.4. กำหนดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากของสิ่งก่อสร้าง เป็นแบบตอกเสาเข็มหรือไม่ตอกเสาเข็มตาม
ผลการทดสอบดิน โดยผู้รับจ้างต้องเสนอราคาสิ่งก่อสร้างเป็นแบบตอกเสาเข็ม และให้ดำเนินการทดสอบ
ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินบริเวณที่จะก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยวิธี Standard Penetration Test จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด ณ ตำแหน่งที่จะก่อสร้างหอ
ถังสูง ซึ่งรายละเอียดเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรม และ ได้รับการตรวจสอบ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนจึงจะเริ่มทำการทดสอบได้ สำหรับรายละเอียดการทดสอบ 
การควบคุมการทดสอบ การวินิจฉัยและรับรองผล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายละเอียดแนบท้าย 
(ภาคผนวก ข) โดยในการวินิจฉัยและรับรองผลต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 เป็นผู้รับรองผลการทดสอบดินและสรุปผลการรับน้ำหนักได้โดยปลอดภัยของดิน ณ ระดับ
ความลึกของฐานรากสิ่งก่อสร้าง (หอถังสูง,โรงสูบน้ำ ) รวมทั้งกำหนดว่าดินชนิดนี้สมควรใช้ฐานรากชนิดใด 
ต้องตอกเสาเข็มหรือไม่ เสาเข็มที่จะใช้มีขนาดและความยาวเท่าไร ตามแบบฟอร์มรายงานที่กำหนดไว้ใน
รายละเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก ค) จากนั้นส่งผลการวินิจฉัยและรับรองผลให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนลงมือก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างต้องเป็น  ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากผล
การทดสอบปรากฏว่า 

- ดินสามารถรบัน้ำหนักบรรทกุประลัยได้ ไม่นอ้ยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้าง ไม่ตอ้ง
ตอกเสาเข็มและต้องคืนเงินค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็มให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคาของผู้ว่าจ้าง  

- ดินรับน้ำหนักบรรทุกประลัยได้ น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้าง ต้องตอก
เสาเข็มตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) กรณีวิศวกรผู้รับรองผลได้กำหนดความยาวเสาเข็ม น้อยกว่าหรือเท่ากับ ที่ระบุไว้ใน
แบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเสาเข็มความยาวเท่ากับที่วิศวกรกำหนด และให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติดังนี้ 

ก. หอถังสูง 
- ฐานรากหอถังสูง (รูปถ้วยทรงแชมเปญ) ขนาด 20 ลบ.ม. ความยาวเสาเข็ม เท่ากับ 

6 เมตร ผู้รับจ้าง ไม่ต้องคืนเงิน ค่าเสาเข็ม/ค่าตอก เสาเข็มให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
- ความยาวเสาเข็ม น้อยกว่า 6 เมตร ผู้รับจ้าง ต้องคืนเงิน  ค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็ม   

ในส่วนที่ไม่ถึง 6 เมตร ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคาของผู้ว่าจ้าง 
ข. โรงสูบน้ำ 

- ฐานรากโรงสูบน้ำ  ความยาวเสาเข็ม เท่ากับ 6 เมตร ผู้รับจ้าง ไม่ต้อง
คืนเงิน ค่าเสาเข็ม/ค่าตอก เสาเข็มให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

- ความยาวเสาเข็ม น้อยกว่า 6 เมตร ผู้รับจ้าง ต้องคืนเงิน  ค่าเสาเข็ม/ค่าตอก
เสาเข็มในส่วนที่ไม่ถึง 6 เมตร ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคาของผู้ว่าจ้าง 

2) กรณีวิศวกรผู้รับรองผลกำหนดความยาวเสาเข็ม มากกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน   
ผู้รับจ้างต้องระบุรายละเอียดเสาเข็ม ได้แก่ ขนาดพื้นที่หน้าตัด เส้นรอบรูป และความยาวเสาเข็มที่จะใช้
ตามรายการคำนวณของวิศวกรส่งให้ผู้ที่รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้ออกแบบพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบ    
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จากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ    
ในส่วนที่เพิ่มที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด ทั้งนี้ผูร้ับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได ้

6.5. ก่อสร้างโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง   
6.6. ก่อสร้างโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 16 แผง จำนวน 2 ชุด 
6.7. ก่อสร้างโครงสร้างและส่วนประกอบรั้วเหล็ก จำนวน  1  ชุด   
6.8. ก่อสร้างฐานรากหอถังสูง (แบบมีเสาเข็ม/แบบไม่มีเสาเข็ม) จำนวน 1 จุด  
6.9. ประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 ระบบ ตามแบบผังการวางระบบแบบมีโรงสูบน้ำแบบตั้ง

พื้น และดูรายละเอียดตามแบบประกอบการประสานท่อระหว่างระบบแบบมีโรงสูบแบบตั้งพ้ืนประกอบ
และจะกำหนดรายละเอียในขณะก่อสร้าง 

6.10. ขุด–กลบ วางท่อจ่ายน้ำ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามแบบแปลนแนววางท่อจ่ายน้ำ 
และดูรายละเอียดการประสานท่อตามแบบการประสานท่อและอุปกรณ ์

6.11. ติดต้ังป้ายช่ือโครงการ ไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด   
6.12. ติดต้ังป้ายแนะนำโครงการ ไว้ ณ จุดแยกเข้าโครงการ  จำนวน 1 ชุด 
6.13. ประสานท่อหอถังสูง จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามแบบหอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม.    

(รูปถ้วยแชมเปญ) และแบบการประสานท่อและอุปกรณ์ 
6.14. ประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ ตามแบบแปลนก่อสร้าง 
6.15. จัดหาและติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 310 วัตต์ จำนวน 32 แผง  
6.16. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ชุด ไว้ในโรงสูบ 
6.17. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ หอยโข่ง ขนาด 4 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ชุด 

ไว้ในโรงสูบ 
6.18. ประสานท่อดูด จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามแบบรูปตัดแนวท่อดูด และแบบการ

ประสานท่อและอุปกรณ์ 
6.19. ประสานท่อเครื่องสูบน้ำในโรงสูบแบบตั้งพื้น จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามแบบ

การประสานเครื่องสูบน้ำในโรงสูบแบบตั้งพื้น 
6.20. จัดหาและติดตั้งหอถังสูงรูปถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร จำนวน 1 ถัง  
6.21. จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่

ก่อสร้าง  
6.22. ปรับพื้นทีใ่ห้ได้ระดับ เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
6.23. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบทั้งระบบว่าใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพ 

และสามารถจ่ายน้ำได้ตามความต้องการ โดยไม่เกิดการรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ และทดสอบระบบรายละเอียด
ตามข้อกำหนด 

6.24. กรณีมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้งานก่อสร้างนั้นสำเร็จลุล่วง และเกิดผลดี    
แก่ทางราชการ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง
หรือผู้แทน โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได ้

6.25. พื้นที่โครงการที่จะจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรมทรัพยากรน้ำ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานทีท่ี่จะดำเนินการ จากสถานที่เดิมที่กำหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม 
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6.26. งานที่ส่งมอบได้แต่ละแห่ง จะต้องติดตั้งสมบูรณ์ทุกรายการ และต้องต่อเป็นระบบพร้อมทั้ง
สามารถสูบน้ำขึ้นเก็บในหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ได้เต็มหอถัง 

6.27. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำคู่มือการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ประกอบด้วยแผนภาพ
แสดงการทำงานของระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ คุณลักษณะ หน้าที่ การทำงาน อายุการใช้
งาน ของแต่ละส่วน ขั้นตอนการทำงานทั้งระบบและวิธีการดูแลบำรุงรักษา จำนวน 5 เล่มต่อแห่ง 
นอกจากนี้ต้องมีการฝึกอบรมให้ผู้ดูแลระบบได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและการบำรุงรักษา       
เป็นอย่างด ี

6.28. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตาม
สถานที่ที่กำหนดได้ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ำทราบทันที 

6.29. ที่ฐานเสาโลหะของโครงสร้างรับรองชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องต่อหลักดิน (Grounding 
system) โดยใช้สายไฟชนิดทองแดงหุ้มฉนวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตร.มม. ต่อจาก Ground rod ชนิดแท่ง
โลหะเคลือบทองแดงหรือแท่งโลหะหุ้มทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร 
ไปยังฐานเสา การยึดสายไฟกับ Ground rod  และฐานเสาต้องมั่นคง แข็งแรง 

6.30. สายไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน มอก. ๑๑-๒๕๓๑ หรือ มอก. เลขที่ ๑๑-๒๕๕๓ หรือตามมาตรฐานเกี่ยวข้อง เช่น IEC 
๖๐๕๐๒-๑, UL ๔๗๐๓ เป็นต้น 

6.31. ท่อร้อยสายไฟฟ้าให้เป็นชนิดพีอีความหนาแน่นสูง (High Density Polypyrene Pie, 
HDPE) ชั้นคุณภาพ PN 8 หรือดีกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.เลขที่ ๙๘๒ โดยขนาดท่อ
และจำนวนสายไฟฟ้าที่ร้อยท่อเป็นไปตามหลักวิชาการ 

6.32. การเดินสายไฟฟ้าระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผง ให้ใช้สายไฟฟ้าที่ติดตั้งมาพร้อม
กับ Terminal box ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต่อวงจรให้ถูกต้อง แข็งแรง หรือใช้สายไฟฟ้าที่ร้อยท่อเป็นไป
ตามหลักวิชาการหรือสายชนิด ๐.๖/๑.๐ KV CV หรือดีกว่า ขนาดสายไม่น้อยกว่า ๒.๕ ตร.มม. หรือขนาด
สายตามคู่มือของผู้ผลิตแผงเซลล์ฯ (ถ้ามี) และการต่อสายไฟฟ้าให้ใช้ PV connector หรือแบบช่ือที่ดีกว่า 

6.33. สายไฟฟ้าของชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละสาขา (PV String) ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด 
Photovoltaic wire หรือสายชนิด ๐.๖/๑.๐ KV CV หรือดีกว่า ขนาดสายไม่น้อยกว่า ๔ ตร.มม. และต้อง
แสดงสัญลักษณ์ขั้วของแผงเซลล์ฯ ก่อนต่อเข้ากับขั้วต่อสายของชุดฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยอ้างอิงรูปแบบ 
การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ ๒๕๗๒ กำหนดให้ชุดฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรงติดตั้งภายในกล่อง 
อย่างถูกต้องปลอดภัยและยึดเข้ากับเสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

6.34. อุปกรณ์ของระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทุกรายการที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ
และอุปกรณ์ที่ระบุให้มีการต่อสายดิน จะต้องต่อวงจรสายดินให้ครบถ้วน โดยให้ดำเนินการตามหลัก
วิชาการและอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕5๑) ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

6.35. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแปลนแสดงการก่อสร้างจริง (As built Drawing) ของงานก่อสร้าง
ที่ระบุในสัญญาและส่งต้นฉบับพร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด โดยต้องผ่านการตรวจสอบความ ถูกต้องจาก      
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งงานงวดสุดท้าย 

7. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและสง่มอบงาน 
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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8. วงเงินในการจดัจ้าง 
- เงินงบประมาณโครงการ งบประมาณ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
- ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,999,900.- บาท 

(สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเกา้พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
- การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เหลือจ่าย) มีผลใช้บังคับ และได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เหลือจ่าย) จากสำนักงบประมาณแล้ว และ
กรณีที่กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
ในครั้งดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได ้

9. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงานโดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

10. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด 

แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบที่กำหนด ให้แก่สำนักงานก่อนการรับชำระเงิน
ล่วงหน้านั้น 

11. ค่าจ้าง และการจ่ายเงิน 
 สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่
กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 

1) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่
เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

2) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบ
สาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

3) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่
กำหนด ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิม
ชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของ
ผลต่างระหว่างปริมาณ งานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จ
จริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตาม สัญญา ทั้งนี ้การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization 
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 

4) สำนักงานจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของ
การจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่สำนักงาน จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่
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กรณี ที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ 
อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงาน 

อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของสำนักงาน 
 สำนักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อ
สำนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ
ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ สำนักงานจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้
รับจ้าง  
 การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทกุประการรวมทั้ง
การทำสถานทีก่่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

12. หลักเกณฑ์ และสิทธใินการพิจารณา 
 สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

13. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ 
สามารถสอบถามได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ awitha.r@dwr.mail.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 
06-5729-2543 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 

14. การรับฟังความเห็น* 
                รับฟังความคิดเห็น 
  สถานที่ติดต่อ............................................................................................................. 
  โทรศัพท์.....   ...........................E-mail……………….…………........................................ 
                  ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก การจ้างครั้งนี้มีวงเงินเกิน 500,000.- บาท แต่ไม่เกิน . 

5,000,000. - บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 45 (1)   

15. มาตรฐานฝีมอืช่าง 
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

ช่าง จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของแต่ละสาขา
ช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 

15.1. ช่างก่อสร้าง 
15.2. ช่างโยธา 
15.3. ช่างไฟฟ้า 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับชา่ง 
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมา
แสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และ
พร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง  
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