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รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม 

๑. รายการทั่วไป 
รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Specifications) ที่จะต้องใช้ควบคู่กับเง่ือนไขของสัญญา 

(Conditions of Contract) แบบก่อสร้าง (Construction Drawings) ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of 
Quantities, BOQ) และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุในเอกสารสัญญาและตามค าแนะน าของผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องทราบสภาพของบริเวณก่อสร้างและขอบเขตของงานก่อสร้างเป็นอย่างดี และจะต้อง
ท าการก่อสร้างตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม แบบก่อสร้าง และค าแนะน าของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมน้ีแสดงมาตรฐานต่ าสุดที่ต้องการส าหรับงานก่อสร้างตามสัญญาน้ี 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระผูกพันต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในเง่ือนไขของสัญญาและ

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม ในทางตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายส าหรับการท างาน ตามภาระผูกพันพ้นต่างๆ  เช่น
การโยกย้ายเคร่ืองจักรก่อสร้างเข้าปฏิบัติงาน ค่าด าเนินการ ก าไร ฯลฯ จะรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่าย (Pay Item) 
ที่เหมาะสมของรายการในใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญาน้ี 

๒. มาตรฐาน 

ในรายการรายละเอียดน้ีจะมีการอ้างถึงมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย  มอก. ด้วย
เลขที่ที่เหมาะสม ในกรณีน้ีการอ้าง มอก. จะรวมถึงข้อความว่า “หรือมาตรฐานเทียบเท่าซึ่งจะต้องขออนุมัติจากผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง”  

ในกรณีที่ผู้รับจ้างเสนอที่จะส่งมาตรฐานอ่ืนเพ่ือรับการพิจารณาจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้อง
ให้เวลาผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพียงพอในการตรวจสอบมาตรฐานน้ัน ๆ และในการท าการตามค าสั่งของผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพ่ือยืนยันว่าวัสดุที่ส่งมาตามมาตรฐานอ่ืนน้ันเป็นที่ยอมรับได้ ผู้รับต้องส่งมอบมาตรฐาน
เป็นภาษาไทย หรือค าแปลจากภาษาอังกฤษ ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ใช้ระหว่างก่อสร้างรวม ๒ (สอง) ชุด 

ผู้รับจ้างจะไม่เบิกค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของงานก่อสร้าง เน่ืองจากการทดสอบใด ๆ ถือว่า
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดเวลาไว้อย่างเพียงพอส าหรับการทดสอบวัสดุต่าง ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับก่อสร้าง 

รายชื่อต่อไปน้ีคือมาตรฐานที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ค าย่อที่ได้แสดงไว้ส าหรับมาตรฐานอย่าง
เป็นการใช้ค าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจส าหรับมาตรฐานต่าง ๆ ดังน้ี 
 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 
 AISI - American Iron & Steel Institute 
 ANSI - American National Standards Institute 
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 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  

UL            -            Underwriters’ Laboratores 
TUV          -            Technishe  Uberwachungsverein 

๓ วัสดุก่อสร้างและมาตรฐานงานฝีมือ 
วัสดุก่อสร้างหลักท่ีน ามาใช้ก่อสร้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
๑. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างรายชื่อแหล่งส่งวัสดุ และ หรือผู้ผลิตให้กับผู้ควบคุมงาน

ของผู้ว่าจ้าง เพ่ือขออนุมัติภายใน ๔๕ วัน (สี่สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เร่ิมงาน วัสดุก่อสร้าง
หลักที่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อน ได้แก่ ซีเมนต์ กรวด หรือหินผสม ทรายและน้ า ส าหรับ ผสมคอนกรีต วัสดุ
ส าหรับหินเรียง (Riprap)  เหล็กเสริมและเหล็กก่อสร้าง 

 ๒. กรณีท่ีมีรายการซึ่งมิได้ระบุในใบแจ้งปริมาณและราคาและเอกสารประกอบส าหรับวัสดุก่อสร้าง
ใด ๆ  ที่จะต้องจัดหาโดยผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ขนส่ง เก็บรักษา และจัดการวัสดุคิดเป็นราคาต่อหน่วย 
หรือราคางานตามปริมาณของวัสดุที่ต้องการ 
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 ๓.  มาตรฐานงานฝีมือจะต้องมีคุณภาพสูงสุดในงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการ
ก่อสร้างจะต้องมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซึ่งระบุหรืออธิบายไว้ในรายการรายละเอียดวิศวกรรม แบบที่
ใช้ในการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกเสียจาก จะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือได้รับอนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอีกทั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างถึงฉบับที่มีผลเป็นปัจจุบัน หรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเท่า ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผลงาน
ของผู้ว่าจ้างและการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างเสนอแผนปฏิบัติ งานตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ต่อผู้
ว่าจ้างภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เร่ิมงานและให้ผู้รับจ้างด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ผู้
ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้วจนสุดความสามารถเพ่ือให้การก่อสร้างส าเร็จเรียบร้อยภายในก าหนด
แห่งสัญญาน้ีผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติงานอย่างไรก็ได้
ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของงานน้ีเป็นส าคัญผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผู้ว่าจ้างได้สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพ่ิมเติมดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 

๔. งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 
                        ๔.๑  ค าจ ากัดความ/ความหมาย เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และเตรียมงาน
เบื้องต้นก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคารหลักต่างๆดังน้ี 
    ๔.๑.๑  การเตรียมพ้ืนที่หมายถึงการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือท าการก่อสร้างอาคารส านักงาน
โรงงานคลังพัสดุและอาคารช่ัวคราวอื่นๆ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
    ๔.๑.๒  การตรวจสอบและวางผังหมายถึงการตรวจสอบหมุดหลักฐานต่างๆและส ารวจวาง
ผังการก่อสร้างอาคารตามท่ีก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
                            ๔.๑.๓  ทางล าลองช่ัวคราวทางเบี่ยงหมายถึงการก าหนดเส้นทางคมนาคมในการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างจากเส้นทางสายหลักถึงบริเวณโครงการ 
    ๔.๑.๔  การจัดหาวัสดุหมายถึงการจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุหลักไป
ทดสอบคุณสมบัติและหรือจัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตของวัสดุหลัก 
    ๔.๑.๕   การถางป่าและปรับพ้ืนที่หมายถึงการถางป่าขุดตอขุดรากไม้และปรับพ้ืนที่บริเวณ
ที่จะก่อสร้างอาคารและหรือตามแนวหรือขอบเขตที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างรวมทั้งการขนย้ายสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
ออกนอกบริเวณก่อสร้าง 
    ๔.๑.๖  การร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมหมายถึงสิ่งก่อสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้าง
หรือตามท่ีก าหนดในแบบแปลนต้องร้ือถอนต้องก าจัดและขนย้ายออกให้พ้นบริเวณก่อสร้าง 
    ๔.๑.๗  การก าจัดน้ าออกจากบริเวณก่อสร้างหมายถึงการท าเขื่อนก้ันน้ าชั่วคราวการขุดร่อง
หรือท ารางเปลี่ยนทางน้ าการใช้เคร่ืองสูบน้ าเพื่อป้องกันและก าจัดน้ าออกจากบริเวณก่อสร้าง 
                       ๔.๒ ข้อก าหนด/คุณสมบัติ 
 ๔.๒.๑ การเตรียมพ้ืนที่   
      ๑)  ที่ตั้งอาคารส านักงานจะต้องอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณหัวงาน โดยมีขนาดและพ้ืนที่
ใช้สอยของอาคารให้เหมาะสม และจะต้องมีห้องเก็บเคร่ืองมือ ห้องสุขา ไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง กรณีจัดหาส านักงาน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน ส่วนสถานที่ตั้งส านักงานสนามทั้งกรณีก่อสร้าง
และจัดหา ให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสถานที่ตั้งตามความเหมาะสม 
      ๒)  ที่ตั้งอาคารโรงงานคลังพัสดุและบ้านพักคนงานจะต้องไม่สร้างบนพ้ืนที่กีด
ขวางทางสัญจรและบริเวณก่อสร้างจะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยมีระบบสุขาภิบาล 
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           ๔.๒.๒ การตรวจสอบและวางผัง 
                               ๑)  ก่อนด าเนินการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบกับสภาพ                

ภูมิประเทศโดยการวางแนวถ่ายระดับวางผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดกรณีตรวจพบความคลาดเคลื่อนหรือมี
ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้างให้รีบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
                                     ๒)  หมุดหลักฐานต่างๆที่ก าหนดและได้จัดท าขึ้นจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 ๔.๒.๓ การท าทางล าลองช่ัวคราว 
                                     ๑)  ทางล าลองทางเบี่ยงทางเข้าหมู่บ้าน/อาคารและอ่ืนๆทั้งที่อยู่ภายในและนอก
บริเวณก่อสร้างจะต้องให้สามารถเช่ือมเข้าถึงกันได้ตลอด 
                                     ๒)  จะต้องดูแลบ ารุงรักษาเส้นทางให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวมทั้งมีมาตรการ
ป้องกันฝุ่นโคลนตมตลอดอายุสัญญาก่อสร้าง  
 ๔.๒.๔ การจัดหาวัสดุ   
                                     ๑)  วัสดุหลักที่จะต้องท าการทดสอบคุณสมบัติตามข้อก าหนดของแต่ละประเภท
งานเช่นหิน กรวด ทราย เหล็กเสริมเป็นต้น จะต้องสุ่มจัดเก็บตัวอย่างและควบคุมไปทดสอบยังหน่วยงานที่เชื่อถือ
ได้และน าผลการทดสอบคุณสมบัติให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนน ามาใช้งาน 
                                     ๒)  วัสดุหลักที่จะต้องมีเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตตามแบบ 
และข้อก าหนดของแต่ละประเภทงานเช่นท่อและอุปกรณ์ประกอบแผ่นใยสังเคราะห์ประตูน้ าเป็นต้นให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนน ามาใช้งาน 
                                     ๓)  จะต้องก าหนดมาตรการดูแลป้องกันรักษาจัดเก็บวัสดุให้อยู่ในสภาพที่ดี 
 ๔.๒.๕ การถางป่าและปรับพ้ืนที่ 
                                     ๑)  พ้ืนที่ก่อสร้างที่ก าหนดในแบบจะต้องมีการถางป่าและปรับพ้ืนที่ให้เรียบร้อย
ปราศจากต้นไม ้ตอไม ้รากไม้และสิ่งกีดขวางต่างๆโดยมีอาณาเขตห่างจากตัวอาคารก่อสร้างประมาณ  ๕  เมตร 
                                     ๒)  วัสดุที่ถางออกและขุดออกจะต้องขนย้ายออกพ้นพื้นที่ก่อสร้างและ/หรือท าลาย
โดยวิธีเผาฝังกลบหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อน 
      ๓)  ต้นไม้ทุกชนิดที่จะโค่นจะต้องมีตราประทับหรือสีป้ายที่ล าต้นโดยช่างควบคุมงาน
หรือพนักงานป่าไม้และจะต้องท าโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้อ่ืนๆหรือทรัพย์สินอ่ืนใดบริเวณใกล้เคียง 
 ๔.๒.๖ การร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม 
                                        ๑)  สิ่งปลูกสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างตามที่ก าหนดในแบบต้องร้ือถอน
ออกและก าจัดให้หมดส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ให้น ามาเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ก าหนด 
                                          ๒)  เศษขยะหรือดินหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ต้องการจะต้องขนย้ายออกพ้นพ้ืนที่ก่อสร้างและ
หรือท าลายโดยวิธีเผาฝังกลบหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างก่อน 
 ๔.๒.๗  การก าจัดน้ าออกจากบริเวณก่อสร้าง 
                                      ๑) บริเวณก่อสร้างที่มีน้ าขังอันเน่ืองจากน้ าใต้ดินและน้ าที่ไหลมาจากผิวดินจะต้อง
ก าจัดออกให้หมดตลอดเวลาก่อสร้างโดยการท าเขื่อนก้ันน้ าชั่วคราวการขุดร่องหรือท ารางเปลี่ยนทางน้ าและการใช้
เคร่ืองสูบน้ าเป็นต้น 
                                      ๒) การท าเขื่อนก้ันน้ าชั่วคราวจะต้องเสนอแบบรวมทั้งวิธีการก่อสร้างและร้ือย้าย
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน 
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                                      ๓) การขุดร่องหรือท ารางเปลี่ยนทางน้ าจะต้องเสนอข้อมูลด้านอุทกวิทยาและการ
ออกแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน 
                                      ๔) การใช้เคร่ืองสูบน้ าจะต้องออกแบบและวางแผนติดตั้งเคร่ืองมือตลอดจน
ควบคุมดูแลบ ารุงรักษาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน 

๕.งานขุด 
 ๕.๑ ค าจ ากัดความและความหมายประเภทของการขุดสามารถแยกตามชนิดของวัสดุและ
ลักษณะการขุดออกเป็น ๔ ประเภทดังน้ี 

                            ๕.๑.๑ งานขุดลอกหน้าดินหมายถึงการขุดลอกผิวหน้าดินเดิมเพ่ือเตรียมฐานรากของงานถม
ประกอบด้วยการขุดรากไม้เศษขยะเศษหินอินทรีย์วัตถุดินอ่อนและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อ่ืนๆออกให้หมดภายใน
ขอบเขตและบริเวณที่ก าหนดไว้ในแบบวัสดุที่ได้จากการขุดลอกหน้าดินห้ามน าไปใช้ในงานถมเป็นอันขาด 
                            ๕.๑.๒ งานดินขุดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 
                               ๑)  งานดินขุดทั่วไปหมายถึงการขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเคร่ืองจักรกลและขนเกลี่ย
ทิ้งบริเวณข้างๆพ้ืนที่ก่อสร้าง 
                               ๒) งานดินขุดขนทิ้งหมายถึงการขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเคร่ืองจักรกลและต้องขนทิ้ง
โดยตักข้ึนใส่รถบรรทุกน าไปทิ้งยังที่ก าหนด 
                                ๓)  งานดินขุดเหลวหมายถึงการขุดดินที่มีน้ าท่วมขังมีสภาพเหลวสามารถขุดออกด้วย
เคร่ืองจักรกลขุดมากองผึ่งให้แห้งแล้วขนทิ้งโดยตักดินใส่รถบรรทุกน าไปยังที่ก าหนด 
     ๕.๑.๓ งานขุดหินผุหมายถึงการขุดหินผุดินดานดินลูกรัง หินก้อนที่มีขนาดไม่โตกว่า ๐.๗ 
ลูกบาศก์เมตรหรือวัสดุอ่ืนที่ไม่สามารถขุดออกได้ด้วยเคร่ืองจักรกลหรือเคร่ืองมือขุดธรรมดาต้องใช้คราด (Ripper) 
ช่วยขุดท าให้หลวมก่อนแล้วขุดออกด้วยเคร่ืองจักรกลหรือขนทิ้งโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกน าไปทิ้งยังที่ก าหนด 
    ๕.๑.๔ งานขุดหินแข็ง หมายถึงการขุดหินชั้นหินพืดหรือหินก้อนที่มีขนาดโตกว่า ๐.๗         
ลูกบาศก์เมตรไม่สามารถขุดออกด้วยเคร่ืองจักรกลหรือใช้คราด (Ripper) ต้องใช้วัตถุระเบิดท าการระเบิดหินให้
แตกก่อนและขนทิ้งโดยตักข้ึนใส่รถบรรทุกน าไปทิ้งยังที่ก าหนด 

    ๕.๑.๕ การวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน 
   งานขุดดินวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตร ที่ผู้รับจ้างท าการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จ

ตามปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในแบบหรือปริมาณงานที่ท าจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  
โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ โดยวิธี Take Cross.ในบริเวณที่ผู้รับจ้างด าเนินการ  
การขุดดินหรือขุดหิน ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 

   การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินตามใบแจ้งปริมาณงานและราคางาน ที่ผู้รับจ้างท าการขุดขึ้นและ
ท าลายแลว้เสร็จตามปริมาณงานที่ท าจริง โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section 
ของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ และให้มีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์เมตร 

  ๕.๑.๖ การส ารวจ 
   ก่อนเร่ิมปฏิบัติการขุดผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจระดับบริเวณที่จะท าการขุดและบริเวณ 

ใกล้เคียงที่อาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือให้สามารถเขียนแผนที่แสดงเส้นชั้นระดับดินและรูปตัดต่างๆ ได้อย่าง
ละเอียดถูกต้อง และเมื่อการขุดแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจระดับเพ่ือแสดงให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็น
ว่าได้ด าเนินการขุดตามรูปแบบที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง และเพ่ือประกอบในการเบิกจ่ายเงินด้วย 

  ๕.๑.๗ การทิ้งดิน 
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   ดินที่ขุดขึ้นมาโดยทั่วไปจะถูกน าไปใช้ถมบริเวณหรือจุดทิ้งดินที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
ก าหนดวิธีการน าดินไปทิ้งจะก าหนดโดยผู้รับจ้างและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน 
  ๕.๒   ข้อก าหนด/คุณสมบัติ 
 การขุดดินหรือขุดหินเพ่ือให้ได้ขนาดตามรูปแบบการขุดลอกหน้าดินและร่องแกนเพ่ือเตรียมฐาน
รากก่อสร้างท านบดิน/ เขื่อนดินและการขุดบ่อก่อสร้างเพ่ืองานก่อสร้างอาคารมีข้อก าหนดดังน้ี 
  ๕.๒.๑  ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามที่ก าหนดไว้ในแบบ การขุดต้องกระท าด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องมีมาตรการควบคุมให้วัตถุท่ีอยู่นอกขอบเขตแนวการขุดยังคงอยู่ในสภาพเดิมเท่าที่จะท าได้ 
  ๕.๒.๒  ในกรณีที่แบบไม่ได้ระบุแนวเส้นขอบเขตการขุดไว้ถ้าเป็นการขุดดินควรใช้ลาด 
(Slope) ๑ : ๑.๕  และถ้าเป็นการขุดหินควรใช้ลาด (Slope) ๑ : ๐.๕ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างก าหนด 
  ๕.๒.๓  การขุดเพ่ือก่อสร้างฐานรากของอาคารโครงสร้างใดๆจะต้องขุดเผื่อออกไปจากที่ก าหนดไว้ 
ข้างละ ๓๐ เซนติเมตรเพ่ือความสะดวกในการตั้งไม้แบบ  
  ๕.๒.๔  ในกรณีท่ีเป็นหินการขุดจะต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ือรักษาแนวให้ได้ตามที่แบบก าหนด
ไว้ส่วนของหินที่ยื่นออกมาจากแนวที่ก าหนดไว้ในแบบอาจยอมให้มีได้ไม่เกิน  ๑๕ เซนติเมตรหรือเป็นอย่างอ่ืนที่
เหมาะสมตามสภาพ 
  ๕.๒.๕  ในกรณีที่ขุดผิดพลาดไปจากแนวที่ก าหนดในแบบความเสียหายการพังทลายที่เกิด
จากการระเบิดหรือโพรงหินที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังในขณะที่ด าเนินการขุดของผู้รับจ้างและความผิดพลาดไม่
ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและต้องซ่อมแซมแก้ไขตามค าแนะน าของวิ ศวกรควบคุมการ
ก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเป็นของผู้รับจ้าง 
                        ๕.๒.๖  การขุดพ้ืนฐานรากและลาดด้านข้างที่ติดกับงานคอนกรีตต้องตกแต่งให้เรียบร้อยพ้ืน
ผิวหน้าต้องเตรียมการปรับแต่งให้มีความมั่นคงพอที่จะรับอาคารคอนกรีตได้ 
                        ๕.๒.๗  การขุดดินร่องแกนเขื่อนจะต้องขุดให้มีขนาดความกว้างลาดด้านข้างตามแบบส าหรับ
ความลึกให้ขุดลงไปจนถึงระดับชั้นดินหรือหินที่ก าหนดในแบบเมื่อขุดร่องแกนเสร็จจะต้องได้รับการตรวจสอบและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนจึงจะด าเนินการขั้นต่อไปได้ 
                        ๕.๒.๘  วัสดุที่ได้จากการขุดถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุญาตให้
น าไปใช้ เช่น ถมท าท านบดินเขื่อนดินก็สามารถให้น าไปใช้ได้ ส่วนวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือเหลือใช้จะต้องขนไปไว้ยัง
สถานทีก่องวัสดุซ่ึงสถานที่กองวัสดุที่ระบุไว้ในแบบเป็นเพียงจุดแนะน า ผู้รับจ้างสามารถจัดหาที่กองวัสดุเพ่ิมเติมได้
ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยจะต้องเป็นพ้ืนที่ของหน่วยราชการหรือที่สาธารณะประโยชน์ทั้งน้ีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับพ้ืนที่ที่ใช้เป็นสถานที่กองวัสดุให้อยู่ในดุลพินิจและความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างที่จะต้องตรวจสอบพ้ืนที่ต าแหน่งที่กองวัสดุและต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างฯ ก่อน โดยสถานที่กองวัสดุเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารที่ได้รับอนุญาตหรือเอกสารยินยอมให้
กองวัสดุ และยินยอมให้ขนย้ายวัสดุดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งแนบ
แผนที่แสดงต าแหน่งของจุดที่กองวัสดุที่ได้จากการขุดอย่างละเอียด พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ โดยผู้ว่าจ้างจะยึดเกณฑ์ราคาค่างานขนย้ายวัสดุตามใบ
แจ้งปริมาณงานและราคา เป็นส าคัญ 
                   ๕.๒.๙  สถานทีก่องวัสดุจะต้องไม่กีดขวางการท างานและขวางทางน้ าการกองวัสดุจะต้องกอง
ให้อยู่ในขอบเขตและจะต้องเกลี่ยปรับระดับของกองวัสดุให้เหมาะสม 
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หมายเหตุ   
 งานดินขุดขนทิ้งผู้ว่าจ้าง จะคิดราคาต่อหน่วยตามระยะทางที่ระบุไว้ตามแบบ โดยอัตราการจ่ายจะเป็นไปตาม
ตารางปริมาณงานที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องบริหารงานขนย้ายมูลดินให้สอดคล้องกับจุดแนะน าใน
การทิ้งดินตามแบบ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทิ้งดิน ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งผ่านช่างควบคุมงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้ความเห็นชอบโดยราคาค่าขนทิ้งดินจะเป็นไปตามตารางปริมาณ
งานที่ผู้รับจ้าง เสนอไว้ 
๖.งานถมและบดอัด 

 ๖.๑   ค าจ ากัดความ/ความหมายประเภทของการถมสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานและ
ชนิดของวัสดุแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทดังน้ี 
                         ๖.๑.๑ ดินถมมีลักษณะการใช้งานดังน้ี 
   ๑)  เป็นท านบดินหรือเข่ือนดินเพ่ือปิดก้ันทางน้ าไหลผ่านวัสดุที่ใช้ถมเป็นดินทึบน้ าเช่น
ดินเหนียวดินเหนียวปนกรวดดินเหนียวปนทรายและดินเหนียวปนดินตะกอนหรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
จะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
                                ๒)  เป็นคันทางเพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตรวัสดุที่ใช้ถมเป็นดินที่
รับน้ าหนักบรรทุกได้ดีตามข้อก าหนดจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
                                ๓)  เป็นดินถมกลับส าหรับอาคารและโครงสร้างวัสดุที่ใช้ถมถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนจะ
เป็นดินส่วนที่ขุดน ากลับมาถมคืนจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
      ๖.๑.๒  ลูกรังใช้ถมหลังคันดินหรือเข่ือนดินป้องกันการกัดเซาะของน้ าฝนและใช้เป็นผิวจราจร
ส าหรับงานทาง 
                         ๖.๑.๓  หินถมเป็นวัสดุถมเปลือกนอกของตัวเขื่อนดินท าหน้าที่เสริมความมั่นคงไม่ให้เกิดการ
เลื่อนไถลวัสดุที่ใช้ถมเป็นหินหรือกรวดผสมทรายและตะกอนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
                 ๖.๒  ข้อก าหนด/คุณสมบัติ 
                         ๖.๒.๑   วัสดุที่ใช้ถมจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชใดปนและมีคุณสมบัติดังน้ี 
                                 ๑)   ดินถมท านบดินหรือเขื่อนดินจะต้องเป็นดินทึบน้ าซึ่งจ าแนกดินตามวิธี  Unified 
Soil Classification ดังน้ี 

สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม ชนิดของดิน 

GC กรวดผสมดินเหนียวกรวดมีขนาดไม่คละกันผสมทรายและดินเหนียว 
SC ทรายผสมดินเหนียวทรายมีขนาดไม่คละกันผสมดินเหนียว 
CL ดินเหนียวที่มีความเหนียวน้อยถึงปานกลางอาจจะปนกรวดทรายและ

ตะกอน 
CH ดินเหนียวล้วนที่มีความเหนียวมากไม่มีอินทรีย์วัตถุ 

                                  ๒)  ดินถมคันทางเป็นดินถมท่ัวๆไปที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุจะต้องมีค่าก าลังแบกทานโดยวิธี
วัดเปรียบเทียบความต้านทานแรงเฉือนของดิน  (CBR)  มากกว่าหรือเท่ากับ ๖%  
                                  ๓) ลูกรังเป็นดินเหนียวผสมเม็ดลูกรังมีค่า Liquid Limit ไม่สูงกว่า ๓๕% Plastic 
Index มีค่าอยู่ระหว่าง ๖-๑๒ และมีขนาดสัดส่วนคละท่ีดีโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันตามเกรดใดเกรด
หน่ึงดังน้ี 
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ตะแกรงมาตรฐาน
อเมริกัน 

% ผ่านตะแกรงโดยน้ าหนัก 

เกรดซี เกรดดี เกรดอี เกรดเอฟ 
๑ น้ิว ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓/๘ น้ิว ๕๐-๘๕ ๖๐-๑๐๐ - - 
เบอร์ ๔ ๓๕-๖๕ ๕๐-๘๕ ๕๕-๑๐๐ ๗๐-๑๐๐ 

เบอร์ ๑๐ ๒๕-๕๐ ๔๐-๗๐ ๔๐-๑๐๐ ๕๕-๑๐๐ 
เบอร์ ๔๐ ๑๕-๓๐ ๒๕-๔๕ ๒๐-๕๐ ๓๐-๗๐ 

เบอร์ ๒๐๐ ๕-๑๕ ๘-๑๕ ๖-๑๕ ๘-๑๕ 
                                     ๔)  หินถมเป็นวัสดุถมเปลือกนอกของเขื่อนมีคุณสมบัติน้ าซึมผ่านได้ซึ่งจ าแนกดินตาม
วิธี Unified Soil Classification ดังน้ี 

สัญลักษณ์ทาง 
วิศวกรรม ชนิดของดิน 

GW กรวดมีขนาดใหญ่คละกันกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 
GP กรวดมีขนาดสม่ าเสมอกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 

SW (ถ้ามีกรวด) ทรายมีขนาดใหญ่คละกันทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 
SP  (ถ้ามีกรวด) ทรายมีขนาดสม่ าเสมอทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 

 ๖.๒.๒ การบดอัด 
 ๑)  ดินถมเพ่ือให้ดินมีความแน่นเป็นเน้ือเดียวกันโดยตลอดปราศจากการปูด โค้ง โพรง การ
เป็นแผ่น การถมบดอัดต้องปฏิบัติดังน้ี 
                                   ๑.๑) น าดินที่จะใช้บดอัดโรยเกลี่ยให้เป็นชั้นในแนวรอบความหนาของดินแต่ละชั้น
เมื่อบดอัดได้ที่แล้วต้องไม่มากกว่า ๐.๒๐ เมตรหรือไม่มากกว่า  ๒  ใน  ๓  ของความยาวของตีนแกละที่ใช้บด 
                                   ๑.๒)  ดินที่ใช้บดอัดต้องผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีและต้องมีความชื้นไม่มากกว่าหรือ
น้อยกว่า  ๓%  ของความชื้นที่พอเหมาะที่ให้ความแน่นสูงสุด  (Optimum  Moisture  Content)  
                                   ๑.๓)  ความลาดชันตรงจุดต่อไม่ควรเกิน ๑ : ๓ ผิวสัมผัสของรอยต่อทุกแห่งจะต้อง
ขุดตัดออกให้เป็นรอยใหม่ต้องเก็บกวาดส่วนที่หลุดหลวมออกให้หมดและไถคราดท าให้ผิวขรุขระการบดอัดจะต้อง
ท าการบดอัดเลยลึกเข้าไปในเขตท่ีบดอัดแล้วตลอดแนวรอยต่อเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร     
 ๑.๔)   บดอัดแน่นไม่ต่ ากว่า ๙๕% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธีการ
ทดลอง  Standard Proctor 
 ๒)  ลูกรังการถมบดอัดเหมือนดินถม 
                                    ๒.๑) บดอัดแน่นไม่ต่ ากว่า ๙๕% ของความหนาแน่นสูงสุดของลูกรังแห้งตามวิธีการ
ทดลอง  Modified AASHTO 
 ๓) หินถมก่อนถมต้องเตรียมฐานรากให้ได้ตามแบบที่ก าหนดก่อนการถมบดอัดต้องปฏิบัติ
ดังน้ี 
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                                    ๓.๑) การเทหินจะต้องกระท าเป็นชั้นๆความหนาแต่ละชั้นไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตรและ
ต้องบดอัดโดยใช้รถบดล้อเหล็กบดทับไปมาอย่างน้อย ๔ เทีย่ว 
                                    ๓.๒) บดอัดแน่นมีค่าความแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density Test) ไม่ต่ ากว่า ๗๕% 
และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๙๐% 
 ๔)  ดินถมหรือหินถมกลับส าหรับอาคารและโครงสร้าง 
                                    ๔.๑) จะต้องถมเป็นชั้นๆตามแนวราบแต่ละชั้นหนาไม่เกิน ๐.๕๐ เมตรในกรณีของ
การวางท่อจะถมกลับจากหลังท่อหนาชั้นละ  ๐.๑๕  เมตร 
                                    ๔.๒)   กรณีเป็นดินถมกลับการบดอัดเหมือนดินถมส่วนกรณีเป็นหินถมกลับการบด
อัดเหมือนหินถม 
 ๕)  ในกรณีที่การบดอัดผลทดสอบไม่ได้ตามข้อก าหนดจะต้องท าการร้ือออกและบดอัดใหม่
จนผลทดสอบผ่านตามข้อก าหนดจึงจะด าเนินการถมและบดอัดในชั้นต่อไปได้ 
 ๖.๒.๓ การทดสอบวัสดุและรายงาน 

 ๑) การทดสอบความแน่นในสนาม (Field Density) ตามวิธี Sand Cone เพ่ือพิจารณา
ค่าเปอร์เซ็นต์ของความแน่นสูงสุดในห้องปฏิบัติการโดยท าการทดสอบไม่น้อยกว่า ๓ จุดต่อการทดสอบ ๑ คร้ัง ดังน้ี 

๑.๑) ดินถมให้ท าการทดสอบ ๑ คร้ังต่อพ้ืนที่การบดอัด ๗๐๐ ตารางเมตร
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

๑.๒) ลูกรังให้ท าการทดสอบ ๑ คร้ังต่อพ้ืนที่บดอัด ๕๐๐ ตารางเมตรหรือ
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
 ๒) การรายงานผลให้รายงานผลการทดสอบความแน่นพร้อมระบุต าแหน่งและระดับ
ตอ่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
๗. งานลูกรัง 
 ๗.๑  ค าจ ากัดความและความหมาย 
  งานลูกรังหมายถึงดินซึ่งมีส่วนหยาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า ๒ มิลลิเมตรมากกว่าร้อยละ 
๓๕ โดยปริมาตร และมีอนุภาคดินที่พอจะแทรกอยู่ในช่องว่างที่มีขนาดโตกว่า ๑ มิลลิเมตรลักษณะของดินลูกรัง 
จัดอยู่ใน Skeletal soils ได้แก่ ดินที่มีเศษหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าอยู่ในดินเป็น
ปริมาณ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่าโดยปริมาตรที่มีความลึกไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นได้ท้ังดินทราย 
ดินร่วน และ ดินเหนียว ซึงเกิดได้ทุกสภาพพ้ืนที่  
  ๗.๒   การควบคุมคุณภาพและการทดสอบวัสดุ 
  การที่จะควบคุมคุณภาพของงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่องานสูงสุด ควบคุมงาน
จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการทดสอบวัสดุ ดังน้ี 
  ๗.๒.๑  การทดสอบการเรียงเม็ด Sieve Analysis 
    วิธีการทดลองน้ี ส าหรับหาขนาดการเรียงเม็ด (Particle Size Distribution) ของวัสดุ
ประเภท ดิน ลูกรัง ทราย และหินย่อย ทั้งชนิดเม็ดละเอียดและหยาบ โดยให้ผ่านตระแกรงจากขนาดใหญ่จนถึง
ขนาดเล็กทีม่ีขนาดร่องผ่านตะแกรงเบอร์ ๒๐๐ ขนาด Ø ๐.๐๗๕ มิลลิเมตร แล้วเปรียบเทียบมวลของตัวอย่างที่ผ่าน
หรือค้างตะแกรงขนาดต่าง ๆ จากมวลทั้งหมดของตัวอย่าง วิธีการทดลองน้ีได้ปรับปรุงจาก AASHTO T๒๗-๗๐ 
  ๗.๒.๒  วัสดุคัดเลือกขนาดวัสดุใหญ่ที่สุดไม่โตกว่า ๕ ซม. ขนาดวัสดุผ่านตะแกรง เบอร์ ๒๐๐   
ไม่มากกว่าร้อยละ ๒๕ โดยน้ าหนัก ถ้าเป็นทรายขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ ๒๐๐ ไม่มากกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ าหนัก 
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  ๗.๒.๒.๑ งานชั้นรองพ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรัง วัสดุที่ได้จะต้องมีการเรียงขนาดคละ
จากหยาบไปหาละเอียดอย่างสม่ าเสมอเพ่ือท าการทดสอบแล้วจะต้องเป็นไป
ตามเกรด A , B , C 
- มวลรวมหยาบที่ค้างตะแกรงเบอร์ ๑๐  จะต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนที่
แข็งแรงทนทานและสะอาด 
- มวลรวมละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๑๐  จะต้องประกอบด้วยทรายธรรม 
ชาติหรือทรายที่ได้จากการโม่และส่วนของวัสดุที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๒๐๐ 
จะต้องมีไม่มากกว่า ๒ ใน ๓ ของวัสดุที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๔๐ 

    
 
 
๗.๒.๒.๒ งานชั้นพ้ืนทางมีข้อก าหนด เหมือนข้อ ๒ แต่ต้องเป็นไปตามเกรด A , B หรือ C  เท่าน้ัน 
 
 
ตารางที่ ๑   ขนาดและของวัสดุมวลรวม 

ขนาดตะแกรง ร้อยละท่ีผ่านตะแกรงโดยน้ าหนัก 
มิลลิเมตร (น้ิว) เกรด A เกรด B เกรด C เกรด D เกรด E 

๕๐.๐๐๐ (๒) ๑๐๐ ๑๐๐ - - - 
๒๕.๐๐๐ (๑) - ๗๕-๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๙.๕๐๐ (๓/๘) ๓๐-๖๕ ๔๐-๗๕ ๕๐-๘๕ ๖๐-๑๐๐ - 
๔.๗๕๐ (เบอร์ ๔) ๒๕-๕๕ ๓๐-๖๐ ๓๕-๖๕ ๕๐-๘๕ ๕๕-๑๐๐ 
๒.๐๐๐ (เบอร์ ๑๐) ๑๕-๔๐ ๒๐-๔๕ ๒๕-๕๐ ๔๐-๗๐ ๔๐-๑๐๐ 
๐.๔๒๕ (เบอร์ ๔๐) ๘-๒๐ ๑๕-๓๐ ๑๕-๓๐ ๒๕-๔๕ ๒๐-๕๐ 
๐.๐๗๕ (เบอร์ ๒๐๐) ๒-๘ ๕-๒๐ ๕-๑๕ ๕-๒๐ ๖-๒๐ 

  ๗.๓  การทดสอบหาพิกัดความข้นเหลว (Atterberg Limits Test) : AASHTO T๙๐. T๙๑ 
   เป็นการหาดัชนีของน้ าที่มีอยู่ในมวลดินจากค่า Liquid Limit (L.L) และค่า Plastic Limits 
(P.L) ซึ่งค่า L.L ของดิน คือ ปริมาณของน้ าที่มีอยู่พอดีในดิน ที่ท าให้ดินเปลี่ยนสภาพจาก Plastic มาเป็น Liquid  
คิดเทียบเป็นร้อยละของมวลดินอบแห้งหาได้โดยน าดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๔๐ (๐.๔๒๕ มิลลิเมตร) มาผสมกับน้ า
ค่า Liquid Limits คือปริมาณของน้ า คิดเป็นร้อยละที่ท าให้ดินในเคร่ืองมือทดสอบ (Liquid Limits Device)  
เหลวมาชนกันยาว ๐.๕ น้ิว เมื่อเคร่ืองมือทดสอบซึ่งมีจุดตกกระทบสูง ๑๐ มิลลิเมตร จ านวน ๒๕ คร้ัง 
  ส าหรับค่า Liquid Limits(P.L.) คือจ านวนน้ าต่ าสุดในดินเมื่อดินน้ันยังอยู่ในสภาพ Plastic  โดย
การน าดินมาคลึงเป็นเส้นให้แตกลายงาที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง ๑/๘ น้ิว 
  ค่าพิกัดความข้นเหลว  Atterberg  Limits  (P.I) = L.L – P.L 
 ๗.๓.๑ วัสดุคัดเลือก – ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) รากไม้หรือวัชพืชอ่ืน ๆ 

- L.L  ไม่มากกว่า ๔๐ % 
- P.I   ไม่มากกว่า ๒๐ % 

 ๗.๓.๒  ชั้นรองพ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรัง 
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 การก่อสร้างชั้นรองพ้ืนทางส าหรับทางหลวงชนบทชั้นที่ ๑  ชั้นที่ ๒  ชั้นที่ ๓  ชั้นที่ ๔  และ ชั้นที่ ๕ 
  - L.L   ไม่มากกว่า ๔๐ % 
  -     P.I    มีค่า ๔-๑๒ % 
ลูกรังส าหรับงานพัฒนาแหล่งน้ า 
  -     L.L   ไม่มากกว่า ๔๐ % 
  -    P.I    มีค่า ๖-๑๒ % 

  ๗.๓.๓  ชั้นพื้นทาง 
 

  -    L.L   ไม่มากกว่า ๒๕ % 
  -    P.I    มีค่า ๖ % 

๗.๔  การทดสอบการบดอัด (Compaction Test) 
   การบดอัดดิน คือ วิธีการที่ท าให้ดินแน่นโดยการใช้เคร่ืองมือที่มีน้ าหนักและใช้ แรงอัดกด 
กระแทก หรือสั่งสะเทือน (Dynamic Compaction) ให้เม็ดดินเคลื่อนเข้าชิดกันให้มากที่สุดการทดสอบน้ี                  
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
   - หาความสัมพันธ์ปริมาณน้ าในดินต่อความแน่นของดิน 
   - หาความแน่นสูงสุดของดินแห้ง (Max. Dry Density) เมื่อใช้พลังงานการบดอัดต่าง ๆ กัน 
   - หาปริมาณน้ าในดิน (Water Content) ที่ท าให้ดินมีความแน่นมากที่สุด ซึ่งเรียกว่า Optimum 
Moisture Content หรือ OMC. 
   การทดสอบการบดอัดน้ีมีประโยชน์ในการหาค่าความแน่นของดินเมื่อบดอัดด้วยพลังงานจ านวน
หน่ึง ซึ่งหมายถึงการหาความแข็งแรงของดินที่จะน ามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง โดยถือว่าความแน่นสูงสุดที่หาได้จาก
การทดลองในห้องทดลองว่าเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์เมื่อเข้าเทียบกับความแน่นของดินที่บดอัดในสนาม 
   การทดสอบความแน่นที่นิยมใช้กันทั่วไปในการก่อสร้างทาง, เขื่อน หรือสนามบิน มี ๒ วิธี คือ 

(ก) Standard Compaction Test หรือ  Standard AASHTO Compaction Test 
(ข) Modified Compaction Test หรือ  Modified AASHTO Compaction Test 

   ๗.๔.๑  การถมดินและบดอัดตรงส่วนที่เป็นท่อระบายน้ าความแน่นของชั้นดินที่ถมชั้นแรก 
จะต้องเปลี่ยนให้สม่ าเสมอตลอดท่อมีความหนา ๓๐ เซนติเมตร ชั้นต่อไปให้ด าเนินการบดอัดตามข้อ ๕.๓ 
   ๗.๔.๒  วัสดุคัดเลือกเกลี่ยทีละคร่ึงของความกว้างผิวจราจรทีละช้ัน ความหนาหลังการบดอัดต้อง
ไม่มากกว่า ๑๕ เซนติเมตร  ขึ้นรูปให้ได้ความลาดผิว ๓ % หรือตาม แบบราดน้ า และบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า 
๙๕ %Modified AASHTO แล้วเสร็จให้บดอัดอีกช้ันหน่ึงและข้ันตอนต่อไปตามข้ันตอนดังกล่าวทุกประการ เพ่ือให้
ได้ความแน่นตามต้องการ 
  ๗.๔.๓   ชั้นรองพ้ืนทางหรืองานผิวจราจรลูกรัง ถ้าเป็นชั้นพ้ืนทางเดิมผู้รับจ้างจะต้องร้ือชั้นรอง
พ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรังเดิมด้วยฟันขุดคุ้ยหน้ารถเกลี่ยดินขึ้น แล้วขึ้นรูป ให้มีความลาดตามขวาง ๓ % หรือ
ตามท่ีก าหนดในแบบแล้วบดอัดดินคันทางให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๐ %Modified AASHTO การก่อสร้างชั้น
รองพ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรังเมื่อบดอัด และตบแต่งชั้นดินค้นทางหรือชั้นวัสดุคัดเลือกได้ตามรูปแบบและ
ข้อก าหนดแล้ว หากผิวดินคันทางหรือช้ันวัสดุคัดเลือกแห้งให้ราดน้ าจนมีความชื้นใกล้เคียงกับความชื้นที่ให้มีความ
แน่นสูงสุด (Optimum Moisture Content) เพ่ือป้องกันมิให้ดินคันทาง หรือชั้นวัสดุตัดเลือกดูดน้ าจากชั้นผิว
จราจรลูกรังที่จะต้องบดอัดในชั้นต่อไป ซึ่งอาจท าให้การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามข้อก าหนดน้ี หลักจากน้ันให้
เกลี่ยลูกรังที่ละคร่ึงความกว้างของผิวจราจรที่ละชั้น ความหนาหลังบดอัดต้องไม่มากกว่า ๑๕ ซม. ขึ้นรูปให้ได้
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ความลาดผิว ๔ % หรือตามแบบราดน้ า และบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ %Modified AASHTO เสร็จ
แล้วให้บดอัดอีกช้ันหน่ึงที่เหลือ ตามข้ันตอนดังกล่าวทุกประการ 

 ๗.๕  การทดสอบการรับน้ าหนัก CBR 
 วิธีการทดลอง CBR  วิธีน้ีเป็นวิธีการทดสอบที่ก าหนดขึ้นเพ่ือหาค่าเปรียบเทียบ Bearing Value  

ของวัสดุตัวอย่างกับวัสดุหินมาตรฐานเพ่ือท าการบดอัดวัสดุตัวอย่างน้ัน โดยใช้ค้อนบดอัดทับในแบบ (Mold) ที่ 
Optimum moisture Content หรือปริมาตรน้ าในดินใด ๆ เพ่ือน ามาใช้ออกแบบโครงสร้างของถนนและใช้
ควบคุมงานในการบดทับให้ได้ความแน่นและความช้ินตามต้องการ 

 
    การทดลอง CBR. อาจท าได้ ๒ วิธีคือ 
    ก.  การทดลองแบบแช่น้ า (Soaked) 
    ข.  การทดลองแบบไม่แช่น้ า (Unsoaked) 
    ถ้าไม่ระบุวิธีใด ให้ใช้ “วิธี ก.” 
        ๗.๕.๑  วัสดุคัดเลือกใช้ในกรณีที่  CBR  ของช้ันดินคันทางน้อยกว่า ๖ % 
                          ๗.๕.๒  วัสดุคัดเลือกค่า CBR ต้องไม่น้อยกว่า ๖ % 

      ๗.๕.๓  ชั้นรองพ้ืนทางและ/หรือชั้นผิวจราจรผิวลูกรัง วัสดุที่ใช้จะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า ๒๕ % 
          ๗.๕.๔  ชั้นพื้นทางวัสดุจะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า ๘๐% 

 ๗.๖  การทดสอบความสึกหรอของวัสดุ (Abrasion) 
    เป็นการหาเปอร์เซ็นต์ของวัสดุทดสอบโดยการน าวัสดุไปขัดสีกับลูกตุ้มในเคร่ืองมือทดสอบ 
Los Angeles Machine วัสดุที่ผ่านการสึกหรอ Abrasion Test น ามาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ ๑๒ หาเปอร์เซ็นต์
ผ่านตะแกรงของวัสดุที่ถูกขัดสีโดยลูกตุ้มเหล็ก เพ่ือค านวณหาเปอร์เซ็นต์การสึกหรอ 

    ๗.๖.๑. ชั้นรองพ้ืนทางและ/หรือชั้นผิวจราจรลูกรังเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ ๑๐๐ รอบไม่
มากกว่า ๒๐ % ที่ ๕๐๐ ไม่มากกว่า ๕๐ % 
   ๗.๖.๒  ชั้นพ้ืนทางหินคลุกเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอไม่มากกว่า ๑๐ % ที่ ๕๐๐ รอบไม่มากกว่า 
๔๐% หินหรือกรวดผสมคอนกรีตเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ ๑๐ รอบไม่มากกว่า๑๐ % ที่ ๕๐๐ 
รอบไม่มากกว่า ๔๐% 
   ๗.๖.๓  หินย่อย หรือหินกรวดผสมคอนกรีตงานแหล่งน้ าเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ ๕๐๐รอบ            

ไม่มากกว่า ๖ % ด้วยเคร่ืองมืดทดสอบและมี ๑๐ % จากการทดลองความแกร่ง (Soundness Test) โดยใช้แช่ใน
น้ ายาโซเดียมซัลเฟต ๖ รอบ 

๘.งานคอนกรีต 
  ๘.๑  ค าจ ากัดความและความหมาย 
 งานคอนกรีตหมายถึงการประกอบและติดตั้งแบบการผสมคอนกรีตการเทคอนกรีตการซ่อม
คอนกรีตการท าผิวและตกแต่งคอนกรีตการบ่มคอนกรีตส าหรับงานอาคารต่างๆ 
 คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์หินย่อยหรือกรวดทรายน้ าและหรือสารเคมีผสมเพ่ิม
ส่วนผสมทั้งหมดจะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดีและให้ความเหลวของคอนกรีตที่เหมาะสม 
 คอนกรีตต้องมีเน้ือสม่ าเสมอและเมื่อแข็งตัวต้องมีเน้ือแน่นมีความคงทนถาวรมีคุณสมบัติกันซึม
ทนต่อการขัดสีได้ดีและมีก าลังรับน้ าหนักท่ีมากระท า 
 ๘.๒   ข้อก าหนด/คุณสมบัติ 
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 ๘.๒.๑ วัสดุผสมคอนกรีต 
                              ๑)  ปูนซีเมนต์ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นของใหม่ไม่เสื่อมคุณภาพและจับตัวเป็น
ก้อนมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. ๑๕ เล่ม ๑-๒๕๓๒ ถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ 
                             ๒)  ทรายต้องเป็นทรายหยาบน้ าจืดมีเม็ดแน่นแข็งแกร่งสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและมี
สัดส่วนคละกันที่ดีโดยต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติดังน้ี 
 ๒.๑) ทดสอบสิ่งเจือปนโดยใส่น้ ายาโซเดียมไฮดรอกไซด์และเทียบกับสีมาตรฐาน 
 ๒.๒)ทดสอบความแข็งแกร่งโดยแช่น้ ายาโซเดียมซัลเฟต ๕ รอบมีค่าสึกหรอไม่เกิน ๑๐%  
 ๒.๓) ทดสอบส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ าหนัก 

๓/๘ น้ิว ๑๐๐ 
เบอร์ ๔ ๙๕ – ๑๐๐ 
เบอร์ ๘ ๘๐ – ๑๐๐ 

เบอร์ ๑๖ ๕๐ – ๘๕ 
เบอร์ ๓๐ ๒๕ – ๖๐ 
เบอร์ ๕๐ ๑๐ – ๓๐ 

เบอร์ ๑๐๐ ๒ – ๑๐ 
  ๓) หินย่อยหรือกรวดหินย่อยเป็นหินโม่ด้วยเคร่ืองจักรกรวดต้องเป็นกรวดน้ าจืดซึ่งเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติมีขนาดตั้งแต่ ๔-๗๖ มิลลิเมตร (๓/๑๖ - ๓ น้ิว) ซึ่งจะต้องมีขนาดส่วนคละลดหลั่นกันไปอย่าง
เหมาะสมมีความแข็งแกร่งทนทานปราศจากสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการมีรูปร่างลักษณะเหลี่ยมค่อนข้างกลมมีส่วนเรียว
แบนน้อยก่อนน ามาใช้ต้องผ่านเกณฑ์การดังน้ี 
    ๓.๑)  ทดสอบความแข็งแกร่งโดยแช่น้ ายาโซเดียมซัลเฟต ๖ รอบมีความสึกหรอไม่เกิน ๑๐% 
    ๓.๒)  ทดสอบการขัดสีโดยเคร่ือง Los Angeles Machine ๕๐๐ รอบ มีค่าทนต่อการ
ขัดสีไม่น้อยกว่า ๖๐% 
    ๓.๓) ทดสอบสัดส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันซึ่งแบ่งเป็นขนาดเกิน
เบอร์ ๑ มีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ¾ น้ิวใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาไม่เกิน ๐.๒๐ เมตรและหินเบอร์ ๒  มี
ขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ๑ ½ น้ิวใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาเกิน ๐.๒๐ เมตรดังน้ี 

ขนาด 
หินย่อย 

% ผ่านตะแกรงโดยน้ าหนัก 

๒ ” ๑ ½ ” ๑ ” ¾ ” ½ ” ⅜ ” No.๔ No.๘ 
หินเบอร์ ๑ - - ๑๐๐ ๙๐ – 

๑๐๐ 
- ๒๐ – 

๕๕ 
๐ – 
๑๐ 

๐ - ๕ 

หินเบอร์ ๒ ๑๐๐ ๙๐ – 
๑๐๐ 

๒๐ – 
๕๕ 

๐ – 
๑๕ 

- ๐ – ๕ - - 

  ๔) น้ าต้องเป็นน้ าจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะท าให้คอนกรีตสูญเสียความ
แข็งแรงเช่นกรดด่างสารอินทรีย์ฯลฯ 
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 ๕) สารผสมเพ่ิม (Admixture)เป็นสารเคมีที่ใส่เพ่ิมเข้าไปในส่วนผสมคอนกรีตเพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงแข็งแรงและสะดวกในการใช้งานก่อนน ามาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการ                  
จ้างก่อน 

๘.๒.๒ แบบหล่อคอนกรีต 
          ๑) วัสดุที่ใช้ท าแบบหล่อเช่นไม้ไม้อัดแผ่นเหล็กจะต้องทดต่อการบิดงอซึ่งเกิดจากการเทหรือการ
กระทุ้งท าให้คอนกรีตแน่นโดยคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้มีดังน้ี 
              ๑.๑)  ไม้แบบไม้ที่จะน ามาท าแบบจะต้องหนาไม่ต่ ากว่า ๑ น้ิวและกว้างไม่เกิน ๙ น้ิวยึดโยง
ติดกันให้แข็งแรงไม่โยกคลอน 
              ๑.๒)  ไม้อัดจะต้องเป็นไม้อัดที่ท าด้วยกาวชนิดพิเศษสามารถกันน้ าได้ไม่เสียรูปเมื่อถูกน้ าหนา
ไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร 
 ๑.๓)  ไม้เคร่าและไม้ส าหรับค้ ายันมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑ ½ x ๓ น้ิว 
          ๒)  การเตรียมพ้ืนผิวฐานรองรับคอนกรีตพ้ืนผิวฐานที่รองรับคอนกรีตผิวหน้าจะต้องไม่มีน้ าขังไม่มี
โคลนตมและเศษสิ่งของต่างๆหรือสิ่งทีไ่ม่พึงประสงค์เคลือบติดอยู่กรณีพ้ืนผิวที่ดูดซึมน้ าจะต้องท าให้ชื้นโดยทั่วเพ่ือ
ป้องกันมิให้พื้นผิวดูดน้ าออกจากคอนกรีตใหม่ 
   ๓)  แบบหล่อเมื่อได้ประกอบแล้วต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและได้ต าแหน่งแนวระดับขนาดและรูปร่าง
ถูกต้องตามระบุไว้ในแบบ 
   ๔)  ก่อนเทคอนกรีตต้องท าความสะอาดแบบหล่ออุดรูร่ัวให้เรียบร้อยทาแบบด้วยน้ ามันทาแบบที่
อนุญาตให้ใช้เท่าน้ันเพ่ือป้องกันมิให้คอนกรีตติดแบบและมีรอยเปื้อน 
   ๕)  กรณีต้องยึดแบบด้วยเหล็กเส้นหรือโลหะเส้นอย่างอ่ืนที่จะต้องฝังทิ้งไว้ในคอนกรีตโดยการดัด
เหล็กหรือโลหะเส้นที่จุดห่างลึกจากผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร 
           ๖)  กรณีที่ใช้ยึดปลายเหล็กเส้นยึดแบบชนิดถอดเก็บได้ให้ปล่อยรูคอนกรีตที่ปลายเหล็กเส้นที่ยึด
แบบน้ีไว้ส าหรับคว้านให้ใหญ่เพ่ือจัดการซ่อมรูคอนกรีตด้วยซีเมนต์ผสมทรายอัตราส่วน ๑ : ๑ โดยน้ าหนักภายใน ๑๒ 
ชั่วโมงหลังจากถอดแบบ 

๘.๒.๓ การผสมและการเทคอนกรีต 
   ๑) ส่วนผสมคอนกรีตเป็นการหาส่วนผสมของซีเมนต์หินย่อยหรือกรวดทรายและน้ าผสมโดยน้ าหนัก
จากการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยถือเอาความแข็งแรงของคอนกรีตที่ต้องการความเหมาะสมในการผสมและใน
การหล่อคอนกรีตเป็นเกณฑ์โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
    ๑.๑)  มีความสามารถรับแรงกดใน ๒๘ วันได้ไม่ต่ ากว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
    ๑.๒)  การทดสอบก าลังในการรับแรงกดสามารถกระท าได้ ๒ วิธีคือ Cylinder Test 
สามารถรับแรงกดใน ๒๘ วันได้ไม่ต่ ากว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและ Cube Test สามารถรับแรงกด
ใน ๒๘ วันได้ไม่ต่ ากว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
    ๑.๓)  การทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Consistency) เป็นการทดสอบหาค่าการ
ยุบตัว (Slump Test) ก่อนที่จะน าไปเทในแบบหล่อให้ใช้ค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง ๕-๑๐ เซนติเมตร 
   ๒) วิธีการผสมคอนกรีตต้องใช้วิธีผสมด้วยเคร่ืองผสมคอนกรีตที่ได้รับความเห็นชอบจาก            
ช่างควบคุมงานก่อสร้างก่อนคอนกรีตต้องผสมเข้ากันอย่างทั่วถึงจนเป็นสีเดียวกันในการผสมคร้ังหน่ึงๆต้องใช้เวลา
ผสมไม่น้อยกว่า ๒ นาท ี
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   ๓) คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้เปลี่ยนแปลง           
ได้บ้างขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตก่อนที่จะน ามาใช้ได้ต้องส่งรายการค านวณออกแบบส่วนผสมและผลทดสอบจากการ
ผสมจริงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อน 
   ๓.๑) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของปริมาณส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆจะถูกชั่งตวงให้อยู่ในขอบเขตที่
ก าหนดดังแสดงในตาราง 

วัตถุดิบ ความคลาดเคลื่อน 

ปูนซีเมนต์ น้อยกว่า ๒๐๐ กก. + ๒% 
มากกว่า ๒๐๐ กก. + ๑% 

มวลรวม น้อยกว่า ๕๐๐ กก. + ๓% 
มากกว่า ๕๐๐ กก. + ๒% 

วัตถุดิบ ความคลาดเคลื่อน 

น้ าและส่วนผสมเพิ่ม + ๓% 

 ๓.๒) การผสม (Mixing) ให้ใช้วิธีข้อใดข้อหน่ึง 
 ๓.๒.๑)  การผสมกับที่ (Central Mixing) หมายถึงการผสมคอนกรีตซึ่งเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์จากโรงงานเวลาขั้นต่ าในการผสมดังแสดงในตาราง 

ความจุเคร่ืองผสม (ลบ.ม) เวลาขั้นต่ าในการผสม (นาที) 
๐.๗๕ 
๑.๕๐ 
๒.๒๕ 
๓.๐ 

๓.๗๕ 
๔.๕๐ 

๑ 
๑.๒๕ 
๑.๕๐ 
๑.๗๕ 
๒.๐๐ 
๒.๒๕ 

    ๓.๒.๒) การผสม ๒ ตอน (Shrink Mixing) หมายถึงการผสมคอนกรีต ๒ ตอนโดยตอนแรกผสม
จากโรงงานและตอนหลังเป็นการผสมให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยรถผสม(Truck Mixer)  
               ๓.๒.๓) การผสมโดยรถ (Truck Mixer) หมายถึงการผสมคอนกรีตซึ่งผสมเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ในรถผสม (Truck Mixer) การผสมคอนกรีตต้องมีการหมุนไม่น้อยกว่า ๗๐ รอบและไม่เกิน ๑๐๐ รอบตาม
ความเร็วของการผสม (Mixing – Speed) ที่ก าหนดของเคร่ือง 
    ๓.๓)  การขนส่งจ าแนกออกเป็น ๓ ประเภทมีหลักเกณฑ์ขึ้นอยู่กับลักษณะการผสม (Mixing) 
ดังน้ี 
                ๓.๓.๑) รถผสม (Truck Mixer) ถ้าใช้ขนส่งคอนกรีตจาก 
     การผสมกับที่ (Central Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๘๐% ของปริมาตรทั้งหมด 
การผสม ๒ ตอน (Shrink Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๗๐ % ของปริมาตรทั้งหมด 
                             การผสมโดยรถ (Truck Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๖๕ % ของปริมาตรทั้งหมด 
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               ๓.๓.๒) ทั้งน้ีการขนส่งโดยรถผสมต้องถ่ายคอนกรีต (Discharge) ออกจากโม่ให้หมดภายใน
เวลา ๑ ½ ชม. หลังจากเร่ิมผสม 
               ๓.๓.๓) รถขนส่ง (Truck) ใช้ขนส่งระยะสั้นๆและจะต้องถ่ายคอนกรีตออกให้หมดภายในเวลา 
๓๐ นาทีหลังจากเร่ิมผสม 

ความหมาย 
- รถผสม (Truck Mixer) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตและภายในรถประเภทน้ีจะมีใบ

ผสมซึ่งสามารถใช้ผสมคอนกรีตได้ 
- รถกวน (Truck Agitation) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งและกวนคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อย    

สมบูรณ์แล้วจากโรงงานไปยังหน่วยงานซึ่งโม่จะหมุนระหว่างการเดินทางด้วย 
- รถขนส่ง (Truck) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วและต้อง

ป้องกันน้ าร่ัวได้ 
- เวลาที่เร่ิมผสมให้นับจากวันเวลาที่เร่ิมใส่น้ า 
-   เวลาที่ก าหนดไม่ใช้กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๓ 

    ๔)  การเทคอนกรีตจะกระท าได้หลังจากช่างควบคุมงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบ
หล่อการผูกเหล็กการวางเหล็กและสิ่งที่ฝังในคอนกรีตโดยปฏิบัติดังน้ี  
    ๔.๑) คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วต้องเทลงในแบบหล่อให้ใช้หมดภายในเวลา ๓๐ นาท ี
    ๔.๒) การเทคอนกรีตจากที่สูงต้องมีรางหรือท่อส่งคอนกรีตต้องให้ปลายท่อด้านล่างจมอยู่ใน
คอนกรีตที่เทใหม่ห้ามเทคอนกรีตในระยะสูงกว่า ๑.๕๐ เมตรจากพ้ืนที่เทหรือจากกรณีใดๆที่ท าให้มวลรวมแยกตัว
ออกจากกัน 
    ๔.๓) การหล่อคอนกรีตที่เช่ือมเข้ากันกับคอนกรีตเดิมให้กะเทาะผิวหน้าคอนกรีตเดิมเสียก่อนราด
ด้วยน้ าปูนแล้วจึงเทของใหม่ทับลงไป 
    ๔.๔) การเทแต่ละคร้ังความหนาไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตรและต้องกระทุ้งให้คอนกรีตเน้ือแน่นด้วย
เคร่ืองสั่น (Vibrator)  
    ๔.๕) ในระหว่างที่ฝนตกต้องระงับการเทโดยก่อนหยุดให้กระทุ้งคอนกรีตส่วนเทให้แน่นและ
แต่งหน้าตัดให้ขรุขระไว้เป็นรอยต่อส าหรับงานก่อสร้าง 
    ๔.๖) ขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องระวังไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือนและต้อง
ป้องกันการสูญเสียน้ าจากแสงแดดและลมด้วย 
    ๕) รอยต่อคอนกรีต 
        ๕.๑) รอยต่อคอนกรีตจะท าตามต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างทุกแห่งการเทคอนกรีตต้อง
ท าให้เสร็จเป็นช่วงๆโดยยึดถือเอารอยต่อน้ีเป็นเกณฑ์ดังน้ี 

 ๕.๑.๑) รอยต่อส าหรับงานก่อสร้าง (Construction Joint) ก่อนเทคอนกรีตติดต่อกับช่วง
เก่าต้องมีการขัดถูล้างสิ่งสกปรกออกเสียก่อนแล้วจึงท าการเทคอนกรีตส่วนต่อไปได้ 
     ๕.๑.๒) รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint) ผิวหน้าของรอยต่อด้านหน่ึงที่เกิดจากด้านติด
กับแบบหล่อจะต้องรอให้คอนกรีตแข็งตัวเสียก่อนแล้วจึงถอดแบบเพ่ือเทคอนกรีตในอีกด้านหน่ึงผิวคอนกรีตที่
แข็งตัวแล้วจะต้องทาด้วยน้ ายาเคลือบผิวชนิดใดชนิดหนึ่งก่อนที่จะเทคอนกรีตในช่วงต่อไป 
     ๕.๑.๓) รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) ช่องว่างระหว่างการเทคอนกรีตคร้ังแรกและ
คร้ังที่สองให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย ๑ เซนติเมตรและให้ใส่ช่องว่างระหว่างผิวคอนกรีตด้วยวัสดุประเภท Elastic 
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Filler และอุดรอยต่อด้วยวัสดุประเภท Joint Sealant 
         ๕.๒) แผ่นใยใส่รอยต่อ (Elastic Filler) ประกอบด้วยแผ่นชานอ้อยหรือเส้นใยอื่นๆที่เหมาะสม
อัดเป็นแผ่นและอาบด้วยยางมะตอยชนิดเหลว 
         ๕.๓) วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Sealant) เป็นยางมะตอยผสมทรายอัตราส่วน ๑ : ๓ รอยต่อ
เผื่อขยายบริเวณใกล้ถึงผิวคอนกรีต 
 

 

 

 

 

     ๕.๔) วัสดุกันน้ า (Water Stop) มีลักษณะขนาดและคุณสมบัติดังน้ี 

รายการ Rubber Water Stop PVC. Water Stop 

หน่วยแรงยืดอย่างน้อย ๒,๕๐๐ P.S.I. ๒,๐๐๐ P.S.I. 

ความถ่วงจ าเพาะไม่เกิน ๑.๒๐ ๑.๕๐ 
ความแข็งน้อยที่สุดวัดโดยShore Durometer Type A ๖๐ ๘๐ 

ความดูดน้ าไม่เกิน ๕% ๐.๓๐% 
ยืดจนขาดอย่างน้อย ๔๕๐% ๔๐๐% 
ทนแรงกดได้มากท่ีสุด ๓๐% ๒๐% 

๘.๒.๔ การถอดแบบและการบ่มคอนกรีต 
 ๑) แบบหล่อคอนกรีตจะต้องปล่อยไว้จนกว่าจะครบก าหนดเวลาถอดแบบและการถอดแบบจะต้อง
กระท าด้วยความระมัดระวังเพ่ือมิให้คอนกรีตเกิดความเสียหายระยะเวลาที่ถอดแบบได้ตามความแข็งแรงของ
คอนกรีตนับจากวันที่เทคอนกรีตก าหนดโดยประมาณดังน้ี 
     ๑.๑) แบบด้านข้างเสาคานก าแพงตอม่อ ๒ วัน 
                     ๑.๒) แบบท้องคานใต้แผ่นพื้น ๒๑ วัน 
  ๒) การบ่มคอนกรีตจะต้องกระท าทันทีที่คอนกรีตเร่ิมแข็งตัวและต้องบ่มอย่างน้อย  ๗ วันวิธีการบ่มมี
หลายวิธีดังน้ี 
              ๒.๑) ใช้กระสอบชุบน้ าคลุมแล้วคอยรดน้ าให้เปียกอยู่เสมอ 
                     ๒.๒) ใช้ฉีดน้ าให้คอนกรีตเปียกช้ืนอยู่เสมอ 
                     ๒.๓) ใช้วิธีขังน้ าไว้บนผิวคอนกรีต 
                              ๒.๔) ใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต 

๘.๒.๕ การซ่อมผิวคอนกรีต 
  ๑) ห้ามซ่อมผิวคอนกรีตที่ถอดแบบแล้วจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากช่างควบคุมงาน 
  ๒) ผิวคอนกรีตที่มีรูพรุนหรือมีส่วนบกพร่องเล็กน้อยไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นแข็งแรงของ
โครงสร้างให้ท าการสกัดคอนกรีตที่เกาะกันอย่างหลวมๆบริเวณน้ันออกให้หมดแล้วอุดฉาบด้วยปูนทรายอัตรา
ส่วนผสมปูนซีเมนต์ : ทราย ๑ : ๑ โดยน้ าหนัก 
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๘.๒.๖ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
 ๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 

  ๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างหินย่อยหรือกรวดและทรายจ านวนอย่างละ ๕๐ กิโลกรัมเพ่ือทดสอบความ
แข็งแกร่งการขัดสีสิ่งเจือปนสัดส่วนคละและออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 
  ๑.๒) เก็บตัวอย่างหล่อลูกบาศก์คอนกรีตอย่างน้อยวันละ ๑ คร้ังๆละ ๓ ตัวอย่างหรือความเห็นชอบของ
ช่างควบคุมการก่อสร้างและให้เขียนวันเดือนปีกับค่ายุบตัวของคอนกรีตลงบนแท่งตัวอย่างเพ่ือทดสอบก าลังรับ
แรงอัดของคอนกรีต 
                         ๒) การรายงานผล 
  ๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินย่อย/กรวดทรายและการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนน าไปใช้งาน 
  ๒.๒) ผลการทดสอบก าลังรับแรงอัดของตัวอย่างหล่อลูกบาศก์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างเห็นชอบก่อนตรวจรับงาน (หากจะให้มีการตรวจรับงานก่อนอายุคอนกรีตครบ ๒๘ วัน ให้ท าการทดสอบ
แท่งคอนกรีตตัวอย่างที่อายุ ๗ วันและมีความสามารถรับแรงกดได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๗๕ ของก าลังอัดประลัย
คอนกรีตอายุ ๒๘ วัน) 

๙.งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
๙.๑  ค าจ ากัดความและความหมาย 

งานเหล็กเสริมคอนกรีตหมายถึงเหล็กกลมเหล็กข้ออ้อยและเหล็กโดรงสร้างอ่ืนที่ปรากฏในแบบ
ก่อสร้างซ่ึงต้องห่อหุ้มด้วยคอนกรีต 

๙.๒ ข้อก าหนด/คุณสมบัติ 
  ๙.๒.๑ เหล็กเสริมต้องเป็นเหล็กใหม่ปราศจากสนิมคราบน้ ามันมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังน้ี 
    ๑)  เหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR ๒๔ มาตรฐานมอก. ๒๐-๒๕๔๓ มีก าลังดึงที่ขีดยืดไม่ต่ า
กว่า ๒,๔๐๐ กก./ตร.ซม. มีก าลังดึงประลัยไม่ต่ ากว่า ๓,๙๐๐  กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร 
    ๒) เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD ๓๐ มาตรฐานมอก. ๒๔-๒๕๔๘ มีก าลังดึงที่ขีดยืดไม่ต่ า
กว่า ๓,๐๐๐ กก./ตร.ซม. มีก าลังดึงประลัยไม่ต่ ากว่า ๔,๙๐๐ กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๖ 
ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร 
   ๙.๒.๒ การวางเหล็กเสริม 
   ๑)  เหล็กเสริมที่ตัดได้ขนาดรูปร่างแล้วต้องงอปลายทั้งสองข้างและวางตามที่แสดงใน
แบบก่อสร้างการวัดระยะห่างเหล็กให้วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเหล็ก 
   ๒)  เหล็กเสริมจะต้องวางห่างจากผิวคอนกรีตโดยวัดระยะจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็ก
ตามเกณฑ์ดังน้ี 
   ๒.๑) กรณีเหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอ่ืนให้วางตรงก่ึงกลางความหนา 
  ๒.๒) กรณีเหล็กเสริม ๒ ชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตทีติดกับแบบไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
เซนติเมตรและถ้าตดิกับดินหรือหินให้ใช้ ๗.๕๐ เซนติเมตรนอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   ๓) เหล็กเสริมต้องวางและผูกให้แน่นเพ่ือมิให้เคลื่อนไหวระหว่างเทคอนกรีตและ
ในขณะกระทุ้งหรือการสั่นคอนกรีต 
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   ๔)  เหล็กเดือย (Dowel Bars) ต้องมีขนาดและอยู่ในต าแหน่งตามแบบก่อนน าไปวาง
ปลายด้านหน่ึงจะต้องทาด้วยยางมะตอยให้ทั่ว 
   ๕)  ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวห้ามมิให้กระทบกระเทือนที่ปลายเหล็กที่คอนกรีตยัง
ไม่ได้รับการห่อหุ้ม 

   ๙.๒.๓ การต่อเหล็กเสริมจะต้องต่อโดยวิธีทาบกันและรอยต่อของเหล็กแต่ละเส้นต้องสลับกันห้าม
ต่อเหล็กตรงจุดที่รับแรงมากที่สุดในคานดังน้ี 

   ๑) เหล็กเส้นกลมให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า ๔๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลาย
ต้องงอขอมาตรฐานหรือ ๕๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน 
   ๒) เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางโดยปลายไม่งอขอ
มาตรฐาน 
   ๙.๒.๔ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
   ๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบเหล็กทุกขนาดๆละ ๓ ท่อนโดยไม่ซ้ าเส้นมีความยาว ท่อนละ 
๐.๖๐ เมตร 
   ๒) การรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเส้นแต่ละขนาดให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนน าไปใช้งาน 

๑๐.งานหิน 
 ๑๐.๑   ค าจ ากัดความและความหมาย 
   งานหินที่ใช้ในงานแหล่งน้ าส่วนใหญ่จะเป็นหินใหญ่ใช้ป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ าที่กระท า

กับตลิ่งของล าน้ าอาคารที่ขวางทางน้ าเป็นต้นแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังน้ี.- 
 ๑๐.๑.๑ หินทิ้งหมายถึงหินขนาดเล็กใหญ่มีขนาดคละกันน าไปปูหรือทิ้งด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงคน
และตบแต่งผิวหน้าคร้ังสุดท้ายให้มองดูเรียบร้อยด้วยแรงคน 
  ๑๐.๑.๒  หินเรียงหมายถึงหินที่มีขนาดประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๒๕ เมตรน ามาเรียงให้ได้รูปร่างและ
ขนาดตามแบบก่อนเรียงต้องท าการบดอัดพ้ืนให้แน่นแล้วน าหินใหญ่มาเรียงให้ชิดที่สุดโดยให้หินก้อนใหญ่กว่าอยู่
บนหินก้อนเล็กพร้อมทั้งแต่งผิวหน้าเรียบเสมอกันกับหินก้อนข้างเคียงด้วยแรงคนและถมช่องว่างระหว่างหินด้วย
หินย่อยและหินฝุ่นให้แน่น 
  ๑๐.๑.๓  หินเรียงยาแนวหมายถึงหินเรียงตามข้อ ๑๐.๑.๒ และยาแนวผิวหน้าตามช่องว่าง
ระหว่างหินด้วยปูนก่อ 
  ๑๐.๑.๔  หินก่อหมายถึงหินที่มีคอนกรีตหยาบแทรกตามช่องว่างระหว่างหินก้อนใหญ่ 

๑๐.๑.๕ หินเรียงในกล่องลวดตาข่าย  
 ๑)  หินเรียงในกล่องลวดตาข่ายแบบ GABION หมายถึง หินเรียงขนาดประมาณ 

๐.๑๕ - ๐.๒๕ เมตร 

 ๒)  หินเรียงในกล่องลวดตาข่าย MATTRESS หมายถึง หินเรียงขนาดประมาณ 
๐.๐๗๕ - ๐.๑๕ เมตร 

 ๑๐.๒   ข้อก าหนดและคุณสมบัติ 
  ๑๐.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๑) หินใหญ่ 
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 ๑.๑) มีความแข็งแกร่งไม่ผุกร่อนและทนต่อการขัดสี (Abrasion) ทดสอบโดยวิธี            
Los Angeies Abrasion Test แล้วส่วนที่สึกหรอสูญหายไม่เกิน ๔๐% 

๑.๒) มีความคงทน (Soundness) เมื่อทดสอบด้วยวิธี Sodium Sulphate แล้วส่วนสูญ
หายต้องไม่เกิน ๑๒% โดยน้ าหนัก 

๑.๓) มีความถ่วงจ าเพาะไม่ต่ ากว่า ๒.๖ และเป็นหินมาจากแหล่งโรงโม่หิน 
๑.๔) มีสัดส่วนคละท่ีดีโดยขึ้นอยู่กับความหนาของหินดังน้ี 
 
 
 
 
 

                      ๑.๔.๑) หินทิ้งหนา ๐.๙๐ เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน ๐.๔๐  เมตร 
น้ าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้ าหนัก 

๕๐-๑๐๐ ๐.๓๒๕-๐.๔๐๐ มากกว่า ๔๐ 
๑๐-๕๐ ๐.๒๐๐ – ๐.๓๒๕ ๕๐-๖๐ 
ต่ ากว่า ๕ ต่ ากว่า ๐.๑๕๐ น้อยกว่า ๑๐ 

น้ าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้ าหนัก 

หนิย่อยและหินฝุ่น หินย่อยและหินฝุ่น น้อยกว่า ๕ 

            ๑.๔.๒) หินทิ้งหนา ๐.๖๐ เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน ๐.๓๗ เมตร 

น้ าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้ าหนัก 

๒๕ – ๗๕ ๐.๒๗๐ – ๐.๓๗๐ มากกว่า ๔๐ 
๕ – ๒๕ ๐.๑๕๐ – ๐.๒๗๐ ๒๐ – ๖๐ 
ต่ ากว่า ๕ ต่ ากว่า ๐.๑๕๐ น้อยกว่า ๒๐ 

หินย่อยและหินฝุ่น หินย่อยและหินฝุ่น น้อยกว่า ๕ 

                                  ๑.๔.๓) หินทิ้งหนา ๐.๔๕ เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน ๐.๒๗ เมตร 

น้ าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้ าหนัก 

๑๐ –๒๕ ๐.๒๐๐ – ๐.๒๗๐ มากกว่า ๕๕ 
๕ – ๑๐ ๐.๑๕๐ – ๐.๒๐๐ ๓๕ -๔๕ 
ต่ ากว่า ๕ ต่ ากว่า ๐.๑๕๐ ต่ ากว่า ๑๐ 

หินย่อยและหินฝุ่น หินย่อยและหินฝุ่น น้อยกว่า ๕ 

 ๒) กล่องลวดตาข่าย 
  ๒.๑) เป็นชนิดเคลือบสังกะสี (Hot dip galvanized) ประกอบขึ้นจากลวดตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยม
ชนิดพันเกลียว ๓ รอบมี ๒ แบบคือ 
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  ๒.๒.๑) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาดช่องตาข่ายจากระยะ
พันเกลียว “D” ไม่มากกว่า ๑๐ x ๑๓ เซนติเมตร 
  ๒.๒.๒) กล่องลวดตาข่าย MATTRESS มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาดช่องตาข่ายจากระยะ
พันเกลียว “D” ไม่มากกว่า ๖ x ๘ เซนติเมตร 
  ๒.๒) การขึ้นโครงรูปกล่องเป็นสี่เหลี่ยมโดยเคร่ืองจักรให้ได้ขนาดและสัดส่วนตามแบบและมีผนังก้ัน
ภายในทุก ๑ เมตรมีฝาปิด – เปิดได ้
  ๒.๓) คุณลักษณะของลวด (Wire) ที่ใช้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายจะต้องมีค่าความต้านทานแรงดึง 
(Tensile Strength) ไม่น้อยกว่า ๓๘ กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบมอก.๗๑ “ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี” และมี
ขนาดลวดและการเคลือบสังกะสีดังน้ี 
 
 
 

   ๒.๓.๑) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION 

ชนิดของลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) น้ าหนักข้ันต่ าของสังกะสีที่เคลือบ       
(กรัม/ตร.ม.) 

ลวดโครง ๓.๕ ๒๗๕ 
ลวดถัก ๒.๗ ๒๖๐ 
ลวดพัน ๒.๒ ๒๔๐ 

   ๒.๓.๒) กล่องลวดตาข่ายแบบ MATTRESS 

ชนิดของลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) น้ าหนักข้ันต่ าของสังกะสีที่เคลือบ       
(กรัม/ตร.ม.) 

ลวดโครง ๒.๗ ๒๖๐ 
ลวดถัก ๒.๒ ๒๔๐ 
ลวดพัน ๒.๒ ๒๔๐ 

  ๒.๔) การยึดและพันกล่องระหว่างกล่องตาข่ายและฝาปิดกล่องให้ใช้ลวดพันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๒ 
มิลลิเมตร พันยึดกับลวดโครงกล่องโดยพันเกลียว ๓ รอบและ ๑ รอบสลับกันในแต่ละช่วงตาข่าย 
  ๒.๕) ลวดโครงกล่องต้องหุ้มด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมและพิมพ์ชื่อผู้ผลิตบนลวดโครงกล่องโดยให้เห็นเด่นชัด
ทุกด้าน 

   ๑๐.๒.๒ การวางเรียงหิน 
   ๑) ท าการปรับระดับบริเวณที่จะวางเรียงหินใหญ่หรือกล่องลวดตาข่ายให้เรียบปราศจากวัชพืช
และปูวัสดุรองพ้ืนประเภทกรวดหรือกรวดผสมทรายหรือแผ่นใยสังเคราะห์ให้ได้ขนาดความหนาตามแบบ 
   ๒) การวางเรียงหินจะต้องท าด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดการแยกตัวโดยมีก้อนขนาดเดียวกัน
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและต้องวางเรียงให้ผิวหน้ามองดูเรียบและความหนาเฉลี่ยเท่ากับท่ีก าหนดในแบบ 



23 

                   
  
  

   ๓) ในขณะวางกล่องลวดตาข่ายลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ท าให้เกิดการฉีกขาดหรือเกิดการ
เคลื่อนตัวของแผ่นใยสังเคราะห์ด้านมุมของการปูแผ่นใยสังเคราะห์ให้พับขึ้นคร่ึงเท่าของความหนาของกล่องลวด
ตาข่าย 
   ๔) วางกล่องลวดตาข่ายท าการโยงยึดให้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมและบรรจุหินลงในกล่องลวดตาข่าย
ต้องวางเรียงให้คละกันอย่างหนาแน่นเหลี่ยมมุมต้องเข้ากันและมีความสวยงาม 

๑๐.๒.๓ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
 ๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 
  ๑.๑)  สุ่มเก็บตัวอย่างหินใหญ่จ านวน ๑๐๐ กิโลกรัมเพ่ือทดสอบความแข็งแกร่งความคงทนความ
ถ่วงจ าเพาะและสัดส่วนคละ 
  ๑.๒)  จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่าย
ตามข้อก าหนดในแบบ 
 ๒) การรายงานผล 
  ๒.๑)  ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินใหญ่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบ
ก่อนน าไปใช้งาน 
  ๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่ายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
เห็นชอบก่อนน าไปใช้งาน 

๑๑.งานปลูกหญ้า 
๑๑.๑   ค าจ ากัดความ/ความหมาย 

 งานปลูกหญ้าหมายถึงการปลูกหญ้าปกคลุมผิวดินเพ่ือป้องกันการกัดเซาะจากน้ าบริเวณเชิงลาดของคันเดิน
เชิงลาดตลิ่งบริเวณอาคารเป็นต้น 

๑๑.๒   ข้อก าหนด/คุณสมบัติ 
 ๑๑.๒.๑)ชนิดหญ้าที่ใช้ปลูกจะต้องเป็นพันธ์หญ้าที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมีลักษณะรากกระจายออกเป็นวง
กว้างสามารถยึดเกาะกับเน้ือดินได้เปน็อย่างดีและเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในท้องถิ่นน้ัน 
 ๑๑.๒.๒) ก่อนปลูกหญ้าจะต้องจัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณปลูกหญ้าโดยน าหน้าดิน (Top Soil) มาถมและบด
อัดให้มีความหนาประมาณ ๐.๑๐ เมตร 
 ๑๑.๒.๓) หญ้าที่น ามาปลูกหรือปูจะต้องเป็นหญ้าที่ยังไม่ตายและก าลังเจริญเติบโตเป็นแผ่นหนาปราศจาก
วัชพืชหินก้อนโตรากไม้ติดมากับหญ้า 
 ๑๑.๒.๔) แผ่นหญ้าที่น ามาปลูกจะต้องมีดินติดหญ้าหนาไม่เกิน ๐.๐๕ เมตรและต้นหญ้าสูงไม่เกิน ๐.๑๒ 
เมตรเมื่อขุดหญ้ามาแล้วต้องรีบปลูกภายใน ๒๔ ชั่วโมงพร้อมบดอัดให้แน่นกับพ้ืนเพ่ือมิให้มีโพรงอากาศช่องต่อ
ระหว่างแผ่นหญ้ากลบด้วยดินให้เรียบ 
 ๑๑.๒.๕) ต้องมีการดูแลบ ารุงรักษาหญ้าบริเวณที่ปลูกจนกว่าหญ้าเจริญงอกงามและแพร่กระจายคลุม
พ้ืนที่โดยสม่ าเสมอและจะต้องขุดและก าจัดวัชพืชอ่ืนๆที่ไม่ต้องการออกจากบริเวณที่ปลูกหญ้า 

๑๒.งานวัสดุกรอง 
๑๒.๑   ค าจ ากัดความ / ความหมาย 

  วัสดุกรองหมายถึงวัสดุคัดเลือกท่ีเป็นกรวดคละอย่างดีหรือกรวดผสมทรายคละกันอย่างดีโดยปราศจาก
เศษดินและสารที่เป็นอันตรายเจือปนหรือเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ท าหน้าที่กรองและระบายน้ าที่ซึมผ่านชั้นดินโดยมิ
ยอมให้เศษมวลดินไหลผ่านออกมาเพ่ือป้องกันการชะล้างและการกัดเซาะ 
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๑๒.๒   ข้อก าหนด/คุณสมบัติ 
 ๑๒.๒.๑) วัสดุกรอง 
   ๑) กรวดผสมทรายแบ่งตามประเภทการใช้งานเป็น ๒ ชนิด 
   ๑.๑) ชนิดที่ ๑ ใช้รองพ้ืนระหว่างดินกับหินใหญ่มีขนาดคละกันดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ าหนัก 

๓ น้ิว ๑๐๐ 
๑ ½ น้ิว ๘๐-๑๐๐ 
¾ น้ิว ๔๕-๗๕ 

๓/๘ น้ิว ๓๕-๔๕ 
เบอร์ ๘ ๒๕-๓๕ 

เบอร์ ๔๐ ๑๕-๒๕ 
เบอร์ ๑๐๐ ๐-๒๐ 
เบอร์ ๒๐๐ ๐-๕ 

๑.๒) ชนิดที่ ๒ ใช้เป็นวัสดุกรองมีขนาดคละกันดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ าหนัก 

๑ ½ น้ิว ๑๐๐ 

¾ น้ิว ๗๐-๘๕ 

๓/๘ น้ิว ๖๕-๗๕ 

เบอร์ ๔ ๖๐-๗๐ 

เบอร์ ๓๐ ๓๕-๕๐ 

เบอร์ ๕๐ ๒๕-๔๐ 

เบอร์ ๑๐๐ ๐-๓๐ 
เบอร์ ๒๐๐ ๐-๕ 

   
   ๒) กรวดใช้เป็นวัสดุกรองในการท า Toe Drain มีขนาดคละกันดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ าหนัก 

๓ น้ิว ๑๐๐ 
๑ ½ น้ิว ๗๕-๙๕ 

¾ น้ิว ๕๕-๗๕ 
๓/๘ น้ิว ๐-๕๕ 
เบอร์ ๔ ๐ 

           ๓) แผ่นใยสังเคราะห์ต้องเป็นชนิด Non-Woven ที่มีกรรมวิธีการผลิตแบบ Needlepunch ที่
ผลิตจากเส้นใย Polypropylene ที่มีความยาวต่อเน่ืองกันทั้งผืน (Continuous Filament) ความยาวของเส้นใย
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โดยเฉลี่ยจะยาวกว่า  ๘ ซม. หรือแบบ Thermally Bonded ซึ่งใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดแบ่งตามประเภทการ
ใช้งานเป็น ๒ ชนิด ดังน้ี 
   ๓.๑)  ชนิดที ่๑ ใช้กับงานปูคลุมวัสดุกรอง 

คุณสมบัติ ข้อก าหนด 

ค่า CBR.PUNCTURE 
(EN ISO ๑๒๒๓๖,BS ๖๙๐๖ : PART ๔, ASTM D ๖๒๔๑) 

ไม่น้อยกว่า ๑๔๕๐ N 

ค่า MASS PER UNIT AREA ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ g/m๒ 
ค่า WATER FLOW RATE 
(BN ๖๙๐๖ : PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑) 

ไม่น้อยกว่า ๘๕ I/m๒ sec 
(๑๐ cm-head) 

ค่า TENSILE STRENGTH 
(EN ISO ๑๐๓๑๙, BS ๖๙๐๖ : PART ๑, ASTM D ๔๕๙๕) 

ไม่น้อยกว่า ๗.๕ K N/m. 
(WIDTH) 

ค่า PORE SIZE  O๙๐wหรือ O๙๐d 
(ASTM D ๔๗๕๑, BS ๖๙๐๖ PART ๒ AOS ๐๙๐) 

ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ µm. 

    
  

               ๓.๒) ชนิดที่ ๒ ใช้รองพ้ืนหินใหญ่ 

คุณสมบัติ ข้อก าหนด 

ค่า CBR. PUNCTURE 
(EN ISO ๑๒๒๓๖, BS ๖๙๐๖ : PART ๔, ASTM D ๖๒๔๑) 

ไม่น้อยกว่า ๒๒๐๐ N 

ค่า MASS PER UNIT AREA ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ g/m๒ 
ค่า WATER FLOW RATE 
(BS ๖๙๐๖ : PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑) 

ไม่น้อยกว่า ๕๐ I/m.๒ sec 
(๑๐ cm-head) 

ค่า TENSILE STRENGTH 
(EN ISO ๑๐๓๑๙, BS ๖๙๐๖ : PART ๑, ASTM D ๔๕๙๕) 

ไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ K N/m. 
(WIDTH) 

ค่า PORE SIZE  O๙๐wหรือ O๙๐d 
(ASTM D ๔๗๕๑, BS ๖๙๐๖ PART ๒ AOS ๐๙๐ 

ไม่มากกว่า ๙๐ µm. 

 ๑๒.๒.๒ การปูวัสดุกรอง 
 ๑) กรวดผสมทรายหรือกรวด 
 ๑.๑) ก่อนปูวัสดุกรองต้องเตรียมฐานรากรองพ้ืนโดยขุดปรับแต่งให้มีความลาดและขอบเขตตามที่
ก าหนดไว้ในแบบถ้าขุดเกินไปจะต้องใช้วัสดุรองพ้ืนใส่ลงไปให้เต็ม 
 ๑.๒) กรวดใช้ท าวัสดุกรอง Toe Drain การถมบดอัดจะต้องท าเป็นชั้นๆความหนาชั้นละไม่เกิน 
๐.๕๐ เมตรบดอัดโดยใช้รถบดอัดล้อเหล็กบดทับไม่มาอย่างน้อย ๔ เที่ยวบดอัดแน่นมีความหนาแน่นสัมพัทธ์
(Relative Density ) ไม่ต่ ากว่า ๗๕% และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๙๐ % 
 ๑.๓) ในกรณีที่หยุดการถมวัสดุกรองเป็นเวลานานและเร่ิมถมใหม่ให้ท าการขุดผิวหน้าเดิมให้
ขรุขระแล้วบดอัดก่อนหลังจากน้ันจึงลงวัสดุที่จะถมขึ้นใหม่ต่อไป 
 ๒) แผ่นใยสังเคราะห์ 
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 ๒.๑) ขณะวางหินลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ท าให้เกิดการฉีกขาดหรือเกิดการเคลื่อนตัวของ
แผ่นใยสังเคราะห์จนท าให้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณที่ต้องการระบุด้านมุมของการปูแผ่นใยให้พับข้ึนคร่ึงเท่าของ
ความหนาหินหรือคานคสล.  
 ๒.๒) ไม่อนุญาตให้สิ่งขับเคลื่อนทุกชนิดผ่านไปบนแผ่นใยสังเคราะห์หลังจากการเรียงหินแล้ว 
 ๒.๓) ก่อนวางหินบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องตอกหมุดยึดให้แน่นและเรียงหินเริ่มจากบริเวณที่อยู่
ด้านล่างก่อน 
 ๒.๔) การเรียงหินห้ามยกก้อนหินสูงกว่า ๐.๕๐ ม. ถ้าหากมีการปูหินด้วยเคร่ีองจักรโดยตรงจะมีหิน
ก้อนเล็กปูรองรับหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. 
 ๒.๕) การต่อเชื่อมแผ่นใยสังเคราะห์ท าได้ ๒ วิธีดังน้ี 
  ๒.๕.๑)การต่อโดยการให้แผ่นเหลื่อมกัน (Overlapping) ระยะทาบของแผ่นใยไม่น้อยกว่า 
๐.๕๐ ม. 
  ๒.๕.๒) การเย็บ (Sewing) ให้ท าการเย็บแบบต่อเน่ืองโดยใช้ด้าย Polyester หรือ Nylon ท า
การเย็บแบบต่อเน่ือง 
 ๑๒.๒.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 
    ๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างกรวดหรือกรวดผสมทรายจ านวน ๕๐ กิโลกรัมเพ่ือทดสอบสัดส่วนคละ 
 ๑.๒)จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นใย
สังเคราะห์ตามข้อก าหนดในแบบ 
 ๒) รายงานผล 
  ๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของกรวดและหรือกรวดผสมทรายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนน าไปใช้งาน 
  ๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างเห็นชอบก่อนน าไปใช้งาน 

๑๓.งานตอกเสาเข็ม 
        ๑๓.๑  ค าจ ากัดความ/ความหมาย 

เสาเข็มคอนกรีตจะต้องไม่น าไปตอกจนกว่าคอนกรีตจะรับก าลังกดที่น้อยที่สุดตามที่ระบุไว้ได้ จะต้อง
มีการระมัดระวังในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเข็ม ตัวเข็มจะต้องไม่ถูกแรงดึงหรืองอหรือแรงกระท าที่
ท าให้คอนกรีตถูกกระแทกและแตกแยกออกจากกัน ห้ามมิให้ตอกเข็มภายในรัศมี ๓๐ เมตร ของโครงสร้างที่เป็น 
Structural Concrete จนกว่าสิ่งก่อสร้างดังกล่าวน้ันจะมีอายุไม่น้อยกว่า ๗ วัน การตอกเข็มทุกคร้ังจะต้องมีผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอยู่เสมอไป 

 ๑๓.๑.๑  การก าหนดต าแหน่ง จะต้องตรวจสอบต าแหน่งและระยะห่างของเสาเข็มให้ถูกต้องตาม
แบบอย่างระมัดระวังก่อนที่จะท าการตอกเสาเข็มลงไป 

 ๑๓.๑.๒  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ  ในกรณีที่เป็นการตอกเสาเข็มตรง แกนเสาเข็มจะเบนออกจาก
แนวดิ่งได้ไม่เกิน ¼ น้ิว  ต่อความยาวของเสาเข็ม ๑ ฟุต (๖ ม.ม. ต่อความยาวของเสาเข็ม ๓๐ ซม.)  ในกรณีที่เป็น
การตอกเสาเข็มเอียง แกนของเสาเข็มจะเบนออกจากแนวเอียงที่ก าหนดให้ไม่เกิน ½ น้ิว ต่อความยาวของเสาเข็ม ๑ 
ฟุต (๑๒.๕ ม.ม. ต่อความยาวของเสาเข็ม ๓๐ ซม.) ในกรณีใดๆ ก็ตามจุดศูนย์กลางของหัวเสาเข็มจะต้องไม่
เบี่ยงเบนออกจากจุดที่ก าหนดไว้ในแบบเกินกว่า ๔ น้ิว (๑๐ ซม.) 
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๑๓.๑.๓  การตอกเข็มต่อเน่ืองกัน  การตอกเข็มแต่ละต้นจะต้องให้ลูกตุ้มตอกติดต่อกัน ไปตั้งแต่การตอก
คร้ังแรก   โดยปราศจากการหยุด จนเสาเข็มจมดินได้ระดับที่ถูกต้อง นอกจาจะมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น   การตอกให้ตอก
จากก่ึงกลางของฐานรากออกไปทั้งสองข้าง หากมีการลอยตัวของเสาเข็ม ให้กดเสาเข็มให้จมดินจนได้ระดับที่
ถูกต้อง 

๑๓.๑.๔  ความลึกของเข็มที่ตอกลงไป  เสาเข็มจะต้องตอกลงไปให้ลึกจนถึงระดับที่ได้ก าหนดไว้  ใน
กรณีที่ตอกเสาเข็มตอกลึกลงไปถึงระดับที่ก าหนดไว้แล้ว แต่ไม่สามารถรับน้ าหนักตามที่ต้องการที่ก าหนดไว้ได้น้ัน 
จะต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ีคือ 

ก.  จะต้องต่อความยาวของเสาเข็มเพ่ิมขึ้นให้ติดต่อ และต้องตอกลงไปอีกภายหลังจากพ้นระยะการ
บ่มคอนกรีตและคอนกรีตสามารถรับก าลังกดได้ตามท่ีก าหนดไว้แล้ว จนกระทั้งเสาเข็มน้ันรับน้ าหนักตามที่ก าหนด
ไว้ได้หรือ 

ข. จะต้องเพ่ิมจ านวนเสาเข็มตามผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
๑๓.๑.๕  ข้อระมัดระวังเก่ียวกับเสาเข็มแบบยาวเรียว  การเคลื่อนย้ายและการตอกเข็มที่มีการยาวมาก 

(High Slenderness Ratio) จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในเร่ือง Overstress หรือแนวเข็มที่เบี่ยงเบนออก
จากแนวดิ่งที่ถูกต้อง 

๑๓.๑.๖  อัตราการรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยที่น้อยที่สุดของเสาเข็ม  ผู้รับจ้างจะต้องท าการค านวณ
อัตราการรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยน้อยที่สุดของเสาเข็มโดยให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและตามที่ผู้ควบคุมงานของ
ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ 

ในกรณีที่อัตราการรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยที่น้อยที่สุดของเสาเข็มที่ค านวณจากสูตรดังกล่าว
ข้างต้น อยู่ภายใต้อัตราการรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่ก าหนดไว้ในแบบ แต่หากผู้ควบคุมงาน....
ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรจะต้องตรวจสอบโดยการทดลองน้ าหนักบรรทุกบนเสาเข็มอีกเพ่ือให้แน่ใจ ผู้รับจ้างต้อง
จัดท าให้โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าท่ีได้จ่ายไปจริงๆ เท่าน้ัน 

๑๓.๑.๗  การตัดเสาเข็ม  จะต้องตัดให้ผิวหน้าของเสาเข็มตั้งฉากกับความยาวของเสาเข็ม การตัดจะใช้  
Pneumatic ...สกัด  เลื่อย  หรือเคร่ืองมืออ่ืนที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ห้ามมิให้ตัด
เสาเข็มโดย...ระเบิดเป็นอันขาด 

๑๓.๑.๘  เศษและวัสดุที่ต้องตัดออกมาจากเสาเข็ม  ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมและเป็นผู้น าไปทิ้งยังที่ที่ผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก าหนดให้ 

๑๓.๑.๙   หัวเข็มที่ตอกผิดต าแหน่ง  ห้ามมิให้ใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใดๆ ดึงหรือดันให้เข้าสู่ต าแหน่งตามที่
ก าหนดไว้ 

๑๓.๑.๑๐  เคร่ืองบังคับเสาเข็ม  ในการตอกเสาเข็มจะต้องมีเคร่ืองบังคับหรือเคร่ืองมือใดๆ ที่เหมาะสม 
เพ่ือมิให้เข็มเคลื่อนทางด้านข้างจากต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 

๑๓.๑.๑๑  การถอนเข็มกลับของเสาเข็ม ในกรณีที่ตอกเข็มอยู่เป็นกลุ่มหรือมีระยะใกล้กัน จะต้องมีการ
ตรวจสอบดูการถอนกลับหรือเคลื่อนย้ายจากต าแหน่งเดิมของเสาเข็ม ถ้าเสาเข็มมีการถอนกลับหรือเคลื่อนย้ายจาก
ต าแหน่งเดิมเกิดขึ้น จะต้องท าการแก้ไขให้เสาเข็นเหล่าน้ันอยู่ในต าแหน่งและระดับเดิมหรือสามารถรับน้ าหนัก
บรรทกุของเสาเข็มได้ตามท่ีก าหนดไว้อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง 
      ๑๓.๒  การถอนเสาเข็มส าหรับการตรวจสอบ 

ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่ จะท าให้ผู้ รับจ้างท าการถอนเสาเข็มที่มีความสงสัยออก             
เพ่ือตรวจสอบสภาพของเสาเข็ม เสาเข็มน้ันเมื่อถอนขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะมีความเสียหายหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเข็มที่ใช้
ไม่ได้แล้ว 
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๑๓.๓  เสาเข็มที่ช ารุดในระหว่างการตอก หรือไม่อยู่ในต าแหน่งตามที่ระบุไว้ 
เสาเข็มที่ช ารุดหรือไม่อยู่ในต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในแบบจะต้องถอนออก และตอกเสาเข็มใหม่แทน 

หรือจะตัดทิ้งแล้วตอกเสาเข็มใหม่ลงไปแทนจุดใกล้เคียง โดยมีขนาดของหัวเข็มใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตามที่จะก าหนด 
โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

๑๓.๔  ระดับของหัวเข็ม 
ระดับของหัวเข็มทุกๆ ต้นที่ครอบด้วย Pile-cap จะต้องยื่นเข้าไปใน Pile-cap ตามที่ก าหนดไว้ใน

แบบ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดับของเสาเข็มและแสดงแบบของระดับของช่วงห่างของหัวเข็มด้วย ถ้าปรากฏว่า
มีความคลาดเคลื่อนเกินกว่า ๐.๑๐ เมตร จะต้องท าการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

๑๓.๕  บันทึกการตอกเสาเข็ม 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบันทึกแสดงการตอกเสาเข็มทุกต้นโดยสมบูรณ์ รายงานบันทึกการตอกเสาเข็ม

จะต้องประกอกด้วยขนาด ต าแหน่ง และระดับของปลายเสาเข็มทั้งก่อนและหลังการตอกเสาเข็ม ในบันทึกจะต้อง
รวมถึงระยะการจมของเสาเข็มโดยเฉลี่ยแต่ละต้นเมื่อท าการตอกสิบคร้ังสุดท้าย การเก็บบันทึกการตอกเสาเข็มของ
หมู่หรือกลุ่มใดๆ ก็ตามจะต้องท าติดต่อกันตั้งแต่เร่ิมจนกระทั้งตอกเสาเข็มเสร็จ ในกรณีที่ท าการตอกในสถานที่ที่ได้
ทดสอบไว้แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะการจมของเสาเข็ม ในการตอกแต่ละคร้ังการเก็บระยะการจมของ
เสาเข็มในระหว่างการตอกจะต้องกระท าตลอดความยาวของเสาเข็ม 

๑๓.๖  การจัดท าผังเสาเข็มที่ได้ตอกไปแล้ว 
ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ หรือภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากการเปิดหน้าดินจนถึง

หัวเสาเข็มแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าผังแสดงต าแหน่งเสาเข็มที่ได้ตอกไปแล้วทุกต้น โดยมีความละเอียดถึง ๐.๑๐ ม. 
๑๓.๗  การทดลองน้ าหนักบรรทุกบนเสาเข็ม 

๑๓.๗.๑ ผู้รับจ้างต้องท าการทดลองน้ าหนักบรรทุกเสาเข็มตามวิธีการในข้อ ๑๓.๗.๔  และผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนดต าแหน่งของเข็มที่จะท าการทดลองให้ 

ในกรณีที่ไม่ได้ระบุความต้องการให้ท าการทดลองน้ าหนักบรรทุกบนเสาเข็มไว้ก่อน แต่ในระหว่างการ
ก่อสร้างได้ด าเนินไป หากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ที่จะได้มีการทดลองน้ าหนักบรรทุกของเข็ม ผู้รับจ้าง
จะต้องด าเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น โดยใช้วิธี ดังน้ี 

                ๑๓.๗.๒ จ านวนและต าแหน่งของเข็มที่จะท าการทดลอง ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้
ก าหนดจ านวนและต าแหน่งของเข็มที่จะท าการทดลองให้ 

๑๓.๗.๓  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทดลอง จะต้องเหมาะสมที่จะน ามาใช้งานและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน 

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

ความสมบูรณ์ตลอดความยาวของเสาเข็ม การทดสอบวิธีน้ีเป็นการการทดสอบที่สะดวก รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายต ่า 
จึงเป็นที่นิยมใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มในขั้นต้น การทดสอบน้ีสามารถด าเนินการได้ทั้งใน 
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และเสาเข็มเจาะหล่อกับที่ โดยทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตามมาตรฐาน ASTM D
๕๘๘๒-๐๗ 

๑๓.๗.๕  การรายงานผลการทดลองเข็ม ในรายงานผลการทดลองเข็ม จะต้องประกอบด้วยหัวข้อ 
ต่อไปน้ี 

ก.   ลักษณะของดิน ณ จุดที่ท าการทดลอง 
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ข.   ลักษณะของเสาเข็มท่ีท าการตอกทดลอง และรายงานผลการตอกเข็ม ซึ่งประกอบด้วยจ านวน 
Blows Per Foot ตั้งแต่เร่ิมต้นจนกระทั้งถึงการจมของเสาเข็มที่ท าการตอก ๑๐ คร้ังสุดท้ายที่เสาเข็มจะจมถึง
ระดับตามที่ก าหนด 

ค.   ลักษณะของลูกตุ้มท่ีใช้ในการตอกเข็ม และระยะเวลาทั้งหมดท่ีใช้ในการตอกเสาเข็มทดลอง 
ง.   จัดท าตารางแสดงน้ าหนักบรรทุกเป็นเมตริกตัน และผลการอ่านค่า Settlement ละเอียดถึง 

๐.๐๐๑ น้ิว ตลอดระยะเวลาที่ใส่น้ าหนักบรรทุกและใส่น้ าหนักบรรทุก 
จ.  จัดท า Graph แสดงผลการทดลองในรูปของ Time – Load , Settlement  
ฉ.  ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปรกติเกิดขึ้นในระหว่างการตอกเสาเข็มทดลองหรือในระหว่างท าการทดลอง 

ให้ระบุไว้ในหมายเหตุด้วยว่าเกิดข้ึนอย่างไร 
ช.  เมื่อท าการทดลองเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว การก าหนดความยาวของเสาเข็มที่จะใช้ก่อสร้าง

จริง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อน 
 
 

 
๑๔. งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

๑๔.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
        มาตรฐานที่อ้างอิง  

     วสท. EIT๒๐๐๑ มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 
มอก. ๒๕๘๐ เล่ม๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ เล่ม ๑ ข้อก าหนดส าหรับการสร้าง 
มอก. ๒๕๘๐ เล่ม ๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ เล่ม ๒ ข้อก าหนดส าหรับการสร้าง 
มอก. ๑๘๔๓  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนส าเร็จรูปแรงดันเน่ืองจากพลังงานแสงภาคพ้ืนดิน

แบบผลึกซิลิคอน-คุณลักษณะการออกแบบและการรองรับแบบ 
มอก. ๒๒๑๐ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนส าเร็จรูปแรงดันเน่ืองจากพลังงานแสงภาคพื้นดิน

แบบฟิล์มบาง-คุณลักษณะการออกแบบและการรองรับแบบ 
มอก. ๕๑๓ มาตรฐานอุตสาหกรรม ระดับช้ันการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า(รหัส IP) 
       AS/NZS ๕๐๓๓  Installation and safety requirements for photoltaic(PV) arrays 
       IEC ๖๒๖๔๘ Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements 

      ๑๔.๒ การด าเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
๑.   ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิดผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon) มีพิกัด

ก าลังไฟฟ้า output ไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัตต์ ต่อแผง ที่เง่ือนไขการทดสอบตามมาตรฐาน STC (Standard Test 
Conditions) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๘๔๓ - ๒๕๕๓ และ มอก. ๒๕๘๐ เล่ม ๒ - 
๒๕๕๕ ที่มาจากโรงงานผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ ,TIS  ๑๘๐๐๑ และ OHSAS 
๑๘๐๐๑ หรือดีกว่า ซึ่งต้องยื่นเอกสารการได้รับมาตรฐานดังกล่าว พร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน ๖ 
เดือน แสดงโดยชัดเจนในวันที่ยื่นใบเสนอราคา 
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๒.  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีประสิทธิภาพ (Module Efficiency) ไม่น้อยกว่า ๑๗ % ที่ STC ภายใน
แผงฯจะต้องมีการผนึกด้วยสารกันความช้ืน (Ethylene Vinyl Acetate: EVA) หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่า หรือดีกว่า 
ด้านหน้าแผงเซลล์ปิดทับด้วยกระจกนิรภัยแบบใส (Tempered Glass) หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติดีกว่าและทนต่อ
แสง UV ได้ตลอดอายุการใช้งานของแผงฯ   มีค่า Maximum system voltage ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ VDC 
ด้านหลังแผงฯ ติดตั้งกล่องรวมสายไฟ (Junction Box) ที่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันน้ าและฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP ที่ IP
๖๗  ทนต่อสภาวะการใช้งานภายนอกอาคารมีอายุการใช้งานเทียบเท่าแผงฯ  ตดิตัง้ Integrated Bypass Diode 
ต่ออยู่ในกล่องรวมสายไฟเพ่ือช่วยในการไหลเวียนของกระแสไฟตามปกติกรณีเกิดเงาบังทับเซลล์ใดเซลล์หน่ึง (Hot 
spot) โดยการประกอบขั้วต่อสายกล่องรวมสายไฟ ต้องมีการประกอบภายในกระบวนการผลิตเดียวกันกับแผงฯ 
กรอบของแผงฯให้ใช้วัสดุที่ท าจากโลหะปลอดสนิม (Anodized Aluminum) มีความสูงของขอบเฟรมไม่น้อยกว่า 
๓๕ มิลลิเมตร และต้องแสดงชื่อ “กรมทรัพยากรน้ า” สลักบนกรอบด้านบนซ้ายและด้านล่างขวาของแผงฯทุกแผง 

๓.  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอ จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพ (Product Warranty) ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
ปี และรับประกันก าลังผลิตไฟฟ้า (Linear Performance Warranty) ไม่น้อยกว่า ๘๐ %  ในช่วงเวลา ๒๕ ปี โดย
โรงงานผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้ผลิตและประทับตรารับรอง แสดงโดยชัดเจนในวันที่
ยื่นใบเสนอราคา 

๔.  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องมีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อก าหนดคุณลักษณะทางเทคนิคทุกประการ 
และจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าเดียวกัน รุ่นการผลิตเดียวกัน และมีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกัน
ทุกแผง รับรองโดยผู้ผลิต ลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้ผลิตและประทับตรารับรอง แสดงโดยชัดเจนในวันที่ยื่นใบ
เสนอราคา 

๕. กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุ
แสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่ก าหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ าจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของ
งานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาน้ีเป็นจ านวน
โดยประมาณเท่าน้ัน จ านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
ผู้ รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา ดังน้ี 

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการน าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

 

๑๕. เครื่องสูบน ้า ( PUMP)  



31 

                   
  
  

๑. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าพร้อมมอเตอร์  ชนิด End Suction Close Coupled Pump 
สามารถสูบได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม./ชม.  ต้องมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า ๗๐ % และส่งน้ าสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ ม. 
ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบต่อนาที ตัวเรือนเคร่ืองท าจาก Cast Iron ใบพัดท าจาก Bronze หรือ 
Stainless Steel เพลาท าจาก Stainless Steel ซีลท าจาก Mechanical seal ตัวเรือนเคร่ืองสูบมีขนาดท่อทาง
ดูดไม่น้อยกว่า ๖๕ มม. และขนาดท่อทางส่งไม่น้อยกว่า ๕๐ มม.มอเตอร์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิด TEFC , Insulation 
Class F ระดับกันฝุ่นและน้ า IP๕๕ หรือดกีว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ แรงม้า ชนิดใช้กับไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส 
๕๐ เฮิร์ท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ , ISO ๑๔๐๐๑:
๒๐๑๕ OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือดีกว่า และผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือรับประกันอายุอุปกรณ์พร้อมคู่มือการใช้งาน และ
กราฟแสดงโค้งเส้นประสิทธิภาพของปั้ม แสดงโดยชัดเจนในวันที่ยื่นใบเสนอราคา ตามรายละเอียดในข้อ ๒. 

 
 
 
๒. คุณสมบัติเคร่ืองสูบน้ า 
 

เคร่ืองสูบน้ าจะต้องตรงกับความต้องการดังต่อไปน้ี 
วัตถุประสงค์ สูบน้ า 
ชนิดเพลาขับ  สแตนเลสสตีล ไม่เกิดความเสียหายระหว่างท างาน 
จ านวน Stage ไม่น้อยกว่า ๑ Stage 
จ านวน  ตามแบบแปลน 

อัตราการสูบ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม./ชม.  ที่ Head ๓๐ เมตร 
ความเร็วรอบ ไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐ รอบ/นาท ี

ประสิทธิภาพ ณ จุดท างาน ไม่น้อยกว่า ๗๐ % 
NPSHR ทีใ่ช้งานต้องไม่เกิน ๒.๙ เมตร   

 
๓. โครงสร้างและวัสดุ 

ชิ้นส่วนหลักของเคร่ืองสูบน้ าจะต้องเป็นดังต่อไปน้ี 
             ๓.๑   เรือนเคร่ืองสูบน้ า (Discharge Head) 

เหล็กหล่อ ( CAST IRON GG ๒o) หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า 
             ๓.๒   ใบพัด (Impeller) 

เป็นสแตนเลสเกรด ๓o๔ SS หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า 
ชนิดใบพัดแบบปิด (Enclosed Impeller) 

๓.๓    เพลาปั้ม (Shaft Pump) 
 เป็นสแตนเลสเกรด ๔๒o SS หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า 

๓.๔    Shaft Seal 
 เป็นแบบ Mechanical seal หรือ Packed Stuffing box  
กรณีที่คุณสมบัติของเคร่ืองสูบน้ าที่ระบุในแบบแปลนกับข้อก าหนดรายละเอียดข้อก าหนดทาง

วิศวกรรมน้ีขัดแย้งกัน  ให้ยึดตามรายละเอียดข้อก าหนดทางวิศวกรรมน้ี 
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๔. คุณสมบัติมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองสูบน้ า 
 

มอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องตรงกับความต้องการดังต่อไปน้ี 
ชนิด  Squirrel Cage Induction Motor โครงสร้างปิด

มิดชิดระบายความร้อนด้วยอากาศ( Totally 
Enclose Fan Cooled :TEFC )      

จ านวน ตามแบบแปลน 

Motor Rated Output ไมเ่กินกว่า ๗.๕ KW  
แหล่งจ่ายไฟ ๓๘๐V/๕๐Hz/๓ Phase 
ความเร็วรอบ ไมเ่กินกว่า ๓๐๐๐ RPM 
ประสิทธิภาพ ไม่ต่ ากว่า ๗๐% 
ระบบป้องกัน IP๕๕ ตามมาตรฐาน IECหรือเทียบเท่า 
โครงสร้าง เหล็กหล่อ (Cast- Iron)หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า 
การหุ้มฉนวน Class F 
Service Factor ๑.๑๐ 

การติดตั้งเพลา End Suction Close Coupled Pump 
 

ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาเลือกขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะไม่ท าให้เกิด Overload เมื่อเคร่ืองสูบน้ า
ท างานที่จุดใดๆ บน Characteristic Curve เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างของผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาตัดสินใจ 

  
กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดเคร่ืองสูบน้ า ( PUMP) ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่

ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่ก าหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ าจะจ่ายค่าจ้างต่อ
หน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาน้ีเป็น
จ านวนโดยประมาณเท่าน้ัน จ านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่ 
เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา ดังน้ี 

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการน าชุดเคร่ืองสูบน้ า ( PUMP) เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการติดตั้งชุดเคร่ืองสูบน้ า ( PUMP) เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการทดสอบชุดเคร่ืองสูบน้ า ( PUMP) และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
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๑๖. ชุดควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้า (Solar Pump Inverter)  
เคร่ืองแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) ใช้กับเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แบบ  

๓ เฟส ที่แรงดันระหว่าง ๓๘๐ ถึง ๔๑๕ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ กิโลวัตต์ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑- ๒๐๑๕ และได้รับเคร่ืองหมาย CE หรือ UL หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเท่าที่ได้มาตรฐาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถเข้าตรวจสอบ
โรงงานที่ผลิตได้ก่อนน าไปใช้งาน ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารต้นฉบับพร้อมส าเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้ผลิต
หรือผู้แทนจ าหน่าย  พร้อมส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการของนิติบุคคล  โดยชุดควบคุมต้องมีระบบ
ฟังก์ชั่นแบบ MPPT (Maximum power point tacking) สามารถท างานได้อัตโนมัติ เมื่อมีพลังงานจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์และสามารถรับพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับชนิด ๓ เฟส ที่แรงดันระหว่าง ๓๘๐ ถึง ๔๑๕ โวลต์ ได้ 
ป้องกันน้ าและฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP ที่ IP๕๕ พร้อมแนบส าเนาผลการทดสอบจากสถาบันในประเทศที่ได้รับการ
ยอมรับจากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) มีฟังก์ชันควบคุม (voltage limits) ไม่ให้แรงดันสูงหรือต่ า
กว่าที่ก าหนด (over voltage/under voltage) ป้องกันความเสียหายสูงเกินค่าก าหนด และมีระบบป้องกันกรณี
น้ าไม่ให้ไหลเข้าปั๊ม (Dry run protection) เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นใบเสนอราคา  

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองสูบน้ า ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วย
ตามที่ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่ก าหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ าจะจ่ายค่าจ้าง
ต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาน้ีเป็น
จ านวนโดยประมาณเท่าน้ัน จ านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่ 
เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา ดังน้ี 

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการน าชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองสูบน้ า (Solar Pump Inverter) เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการติดตั้งชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองสูบน้ า (Solar Pump Inverter) เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการทดสอบชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองสูบน้ า (Solar Pump Inverter) และสามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

 

๑๗. ชุดตู้ควบคุมระบบสูบน ้า 

เป็นตู้โลหะ ท าจากแผ่นโลหะ ขนาด ๕๗ x ๖๙ x ๒๕ เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม. ทาสีและ
พ่นสีพื้นกันสนิมเป็นสีเทาหรือโทนอ่อน ด้านหลังตู้เป็นโครงเหล็กเจาะรูส าหรับยึดติดตั้งกันผนัง ด้านหน้าตู้เป็นฝาเปิด-

ปิด ด้านเดียว มีตัวล๊อคฝาปิดเป็นแบบกดปุ่ม พ้ืนฝาตัดเป็นช่องมีสัดส่วนเหมาะสม ติดกรอบยางหรือวัสดุอ่ืนๆ ที่มี
คุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า และสามารถป้องกันน้ าได้พร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (ดูดเข้า/ดูดออก) ขนาด ๖ น้ิว 
จ านวน ๒ ตัว ภายในตู้ประกอบด้วย เบรกเกอร์ชนิดกระแสตรง (AC) สามารถรับแรงดันไฟฟฟ้ากระแสตรงจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ได้ และตัดต่อรับกระแสตรงได้ ๑๖ แอมป์ และมีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตาม
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มาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ UL หรือ มอก. อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชก (Surge protection) ฝั่ง DC เป็น
ชนิดที่ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสตรง และป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระแสกระโชกแบบ Transient และแรงดันไฟฟ้าเหน่ียวน า
ในสายตัวน าเน่ืองจากฟ้าผ่า ที่กระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ KA. และมีคุณสมบัติป้องกันหรือระบุ Mode of 
protection ที่ป้องกัน Phase กับ Ground (L-G) , Neutral กับ Ground (N-G) , Phase กับ Neutral (L-N) และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EEE หรือมาตรฐานเทียบเท่าเป็นเบรกเกอร์ชนิด กระแสสลับ 
(AC) สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ระหว่าง ๓๘๐ ถึง ๔๑๕ โวลต์ได้ และเบรกเกอร์สามารถรับกระแสสลับ
ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕A. และมีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ UL หรือ 
มอก. หรือดีกว่า 

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ า ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุ
แสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่ก าหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ าจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของ
งานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาน้ีเป็นจ านวน
โดยประมาณเท่าน้ัน จ านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
ผู้ รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา ดังน้ี 

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการน าชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ า เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้ รับจ้าง
ด าเนินการติดตั้งชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ า เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการทดสอบชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ า และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
๑๘. งานท่อ 

๑๘.๑   ค้าจ้ากัดความ/ความหมาย 
 งานท่อหมายถึงงานท่อระบายน้ าที่รับแรงดันน้ าต่ าเช่นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานท่อส่งน้ าที่รับ
แรงดันน้ าสูงเช่นท่อเหล็ก ท่อซีเมนต์ใยหิน ท่อ HDPE เป็นต้น 

๑๘.๒   ข้อก้าหนดและคุณสมบัติ 
 ๑๘.๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  ๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. ๑๒๘-๒๕๔๙ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนใช้
ชั้น ๓ การต่อแบบเข้าลิ้น 
   ๑.๒) ไม่มีรอยแตกร้าวรอยแตกลึกและผิวหยาบ 
 ๒) ท่อเหล็ก 
  ๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. ๔๒๗-๒๕๓๑ “ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า
ส าหรับส่งน้ า” ชั้นคุณภาพไม่ต่ ากว่าชั้นทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาลชนิดปลายหน้าจาน 
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   ๒.๒) การเคลือบผิวท่อให้ปฏิบัติดังน้ี 
     ๒.๒.๑) การเคลือบผิวภายในให้เคลือบด้วย Cement-mortar ตามมาตรฐานของ AWWA C-๒๐๕ 
หรือ Liquid Epoxy ตามมาตรฐานของ AWWA C-๒๑๐ 
     ๒.๒.๒) การเคลือบผิวภายนอกท่อบนดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel ตามมาตรฐาน AWWA 
C-๒๐๓ หรือ Polyurethane (PU) ตามมาตรฐาน AWWA C-๒๒๒ 
     ๒.๒.๓) การเคลือบผิวภายนอกท่อใต้ดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel  ตามมาตรฐานของ 
AWWA C-๒๐๓  หรือ Polyurethane (PU) ตามมาตรฐาน AWWA C-๒๒๒ 
 ๒.๓) อุปกรณ์ข้อต่อท่อ 
     ๒.๓.๑) ข้อต่อเหล็กท่อเทาชนิดปลายหน้าจานมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมมอก.
๙๑๘-๒๕๓๕ 
     ๒.๓.๒) หน้าจานเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.๓๘๑-๒๕๔๓ และ
สลักเกลียวหมุดเกลียวและสลักหมุดมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.๑๗๑-๒๕๓๐ 
 ๓) ท่อซีเมนต์ใยหิน 
  ๓.๑) ท่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.๘๑-๒๕๔๘ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้
ใช้ชั้นคุณภาพ PP ๑๕ ทนแรงดันไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมกะปาสคาล 
  ๓.๒) ข้อต่อตรงมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก .๑๒๖-๒๕๔๘ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืนให้ใช้ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ 
  ๓.๓) แหวนยางกันซึมมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.๒๓๗-๒๕๕๒ 
  ๓.๔) ข้อต่อเหล็กหล่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.๙๑๘ -๒๕๓๕ 

 ๔) ท่อ HDPE (High Density Polyethylene)  
 ๔.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้
ใช้ชั้นคุณภาพ PN ๖ ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๐.๖ เมกะปาสคาล 
 ๔.๒) การเชื่อมต่อท่อ ใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบ Butt Fusion Welding โดยใช้เคร่ืองเชื่อมต่อแบบบัตต์ 
(Butt Fusion Machine) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานประกอบด้วย ๔ ส่วนใหญ่ๆ คือ ฐานรากและที่ยึด,แผ่น
ความร้อน, ชุดไฮโดรลิคส์ ส าหรับเลื่อนแบบบีบท่อ และเคร่ืองปาดผิว ขั้นตอนการเชื่อมให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติ
ของเคร่ืองเช่ือมน้ัน ๆ 
 ๔.๓) อุปกรณ์ประกอบท่อ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน อุปกรณ์ประกอบท่อต้องท าด้วยวัสดุเช่นเดียวกับ
ท่อ HDPE และความหนาท่อเป็นไปตามแบบของผู้ผลิต แต่ต้องหนาไม่น้อยกว่าความหนาของท่อ 
 ๕) ท่อ PVC (Polyvinyl Choride Pipe)  
 ๕.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๗-๒๕๓๒ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้
ใช้ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑.๓๕ เมกะปาสคาล ชนิดปลายธรรมดา 
 ๕.๒) ข้อต่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ชนิดต่อ
ด้วยน้ ายา ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ 
 ๕.๓) น้ ายาประสานท่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๐๓๒-๒๕๓๔ 
 ๖) ท่อเหล็กอาบสังกะสี 
 ๖.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ใช้
ประเภทที่ ๒ (สีน้ าเงิน) ขนาดและมิติของท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก .๒๗๖-๒๕๓๒  
ประเภท ๒ 
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๑๘.๒.๒ การวางท่อ 
 ๑) ก่อนท าการวางท่อจะต้องปรับพื้นร่องดินให้แน่นและมีผิวหน้าเรียบตลอดความยาวท่อถ้าพ้ืนร่องดินไม่ดี
ต้องขุดออกให้หมดลึกอย่างน้อย ๐.๓๐ เมตรแล้วน าวัสดุอ่ืนที่คุณภาพดีมาใส่แทน 
 ๒)  วางท่อในแนวที่ก าหนดให้ด้วยความลาดที่สม่ าเสมอโดยหลีกเลี่ยงการยกท่อขึ้นหรือกดท่อลงกะทันหัน
และต้องให้ระดับท่อและความลึกของดินถมหลังท่อไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบ 
 ๓) การยกท่อลงร่องดินจะต้องใช้ปั้นจั่นรอกเชือกสลิงหรือเคร่ืองมืออ่ืนที่เหมาะสมห้ามทิ้งท่อลงในร่องดิน
และต้องระมัดระวังมิให้ผิวท่อที่ได้รับการเคลือบเสียหายจากการเสียดสี 
 ๔) จะต้องไม่ปล่อยให้น้ าขังอยู่ในท้องร่องซึ่งจะท าให้ดินข้างๆร่วงพังหรือยุบตัวและไม่สะดวกในการวางท่อ
จะต้องก าจัดน้ าออกให้แห้งก่อนท าการวางท่อ 
 ๕) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  ๕.๑) ทิศทางการวางจะต้องวางจากต่ าไปหาสูงโดยที่ลิ้นและปลายลิ้นและร่องของท่อชี้ไปทางตามน้ าไหล 
  ๕.๒) การต่อท่อแบบเข้าลิ้นจะต้องตกแต่งให้เข้าร่องได้สนิทและมีช่องว่างที่สม่ าเสมอกันตลอดแล้วยา
แนวด้วยปูนฉาบทั้งภายในและภายนอก 
 ๖)  ท่อเหล็ก 
  ๖.๑)การต่อท่อให้ข้อต่อท่อแบบหน้าจานและการต่อท่อกับท่อชนิดอ่ืนให้เป็นไปตามแบบ 
  ๖.๒) ในกรณีที่จ าเป็นต้องตัดท่อในสนามจะต้องกระท าโดยใช้เคร่ืองมือที่ท าให้รอยต่อเรียบเป็นเส้นตรง
และได้ฉากกับแกนท่อและเช่ือมต่อท่อเป็นแบบต่อชน (Welded Butt Joint) ดังน้ี 
  ๖.๒.๑) ก่อนน าท่อเหล็กมาเชื่อมต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ ๓๕-๔๐ องศาโดยการกลึงก่อนการลบ
ปลาย 
  ๖.๒.๒)  ก่อนการเชื่อมจะต้องท าความสะอาดส่วนปลายที่จะน ามาเชื่อมโดยตั้งปลายท่อให้เป็นแนวตรง
เว้นช่องว่างระหว่างท่อที่จะน ามาเชื่อมเพ่ือป้องกันการบิดระหว่างการน ามาเชื่อม 
  ๖.๒.๓) การเชื่อมด้วยไฟฟ้าต้องเป็นไปอย่างสม่ าเสมอโลหะที่น ามาเชื่อมละลายเข้าหากันอย่าง
ทั่วถึงโดยท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ตั้งแต่ ๐.๖๐ เมตรขึ้นไปให้เชื่อมเต็มตลอดแนวทั้งภายในและภายนอก 
 ๗) ท่อ HDPE การเชื่อมต่อโดยวิธีต่อชน (Butt Welding) โดยการน าปลายท่อทั้งสองให้ความร้อนจนถึง
จุดหลอมเหลวแล้วน ามาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยแรงดันการให้ความร้อนและแรงดันแก่ท่อจะต้องปรับให้เข้ากับ
ขนาดและความหนาของท่อโดยให้ปฏิบัติตามคู่มือของเคร่ืองเช่ือม 

 ๑๘.๒.๓ การขุดและถมกลบแนวท่อ 
  ๑) ต้องขุดร่องดินวางท่อให้ลึกไม่น้อยกว่าที่ก าหนดโดยเฉพาะจุดที่ตั้งข้อต่อท่อจะต้องปรับความลึกของ
ร่องดินให้มากขึ้นกว่าปกติเพ่ือป้องกันมิให้ข้อต่อท่อเป็นจุดค้ า (Support) ของท่อ 
  ๒) การขุดร่องดินถ้ามีการขุดผ่านถนนหรือผ่านหมู่บ้านซึ่งมีการใช้รถเข้าออกจะต้องท าสะพานชั่วคราวหรือ
ใช้แผ่นเหล็กขนาดหนาพอที่รถยนต์แล่นผ่านโดยไม่เป็นอันตราย 
  ๓) หากปรากฏว่าชั้นดินที่ขุดได้ความลึกตามท่ีก าหนดแล้วเป็นชั้นดินอ่อนไม่สามารถรับน้ าหนักได้ดีให้ท า
การร้ือชั้นดินนั้นออกอย่างน้อยลึก ๐.๓๐ เมตรแล้วน าดินที่มีคุณภาพดีมาถมอัดแน่นแทนหรือใช้วิธีอ่ืนที่เหมาะสม 
  ๔) เมื่อได้ทดลองความดันน้ าแล้วและไม่ปรากฏรอยร่ัวซึมและท่อไม่แตกหรือช ารุดให้ท าการกลบดินให้
เรียบร้อยโดยอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่อ 
  ๕) การขุดดินส าหรับวางท่อบางช่วงจะต้องจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในการกรุกันดินพังเพ่ือป้องกันการ
เสียหายต่อพ้ืนผิวถนนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆท่ีอยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง 
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  ๖) ในการกลบดินจะต้องบดอัดหรือกระทุ้งให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้วิธีการ
บดอัดให้ใช้ตามค าแนะน าในงานดินถม 
 ๑๘.๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ๑) การท าเคร่ืองหมายท่อทุกท่อนและอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องแสดงคุณลักษณะของท่อเช่นชั้นคุณภาพ
ขนาดและความยาวท่อปีที่ผลิตเคร่ืองหมายการค้าเป็นต้น 
   ๒) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ท่อทุกชนิดและอุปกรณ์ท่อต้องแสดงเอกสารดังน้ี.- 
              ๒.๑) แคตตาล็อกของท่อจากบริษัทผู้ผลิต 
                       ๒.๒) ส าเนาหนังสือการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ าหน่าย 
              ๒.๓) ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ 
         ๒.๔) หนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย 

๑๙. ถังเก็บน ้าท้าจากวัสดุไฟเบอร์กลาสผสมเรซินหรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร 
 ๑. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งถังเก็บน้ าขนาดความจุต่อถัง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อถัง ความสูงของถัง
วัดจากก้นถังถึงถังด้านบนสุดไม่น้อยกว่า ๑๑ เมตร จ านวนตามแบบแปลน วัสดุที่ใช้ท าจากวัสดุใยแก้วเสริมแรง
หรือดีกว่าและมีฉนวนป้องกันไฟฟ้าหรือดีกว่า โดยโรงงานผู้ผลิตถังจะต้องได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือดีกว่า โดยมี
คุณสมบัติทางกลดังน้ี 

การตรวจสอบคุณสมบัติทางกลของไฟเบอร์กลาส ดังน้ี 
รายละเอียด เกณฑ ์ วิธีตรวจสอบ 

ความต้านทานแรงดึงที่จุดขาด ≥ ๖๒      เมกะปาสคาล ASTM-D ๖๓๘ 
ความต้านแรงโค้ง ≥ ๑๑๐    เมกะปาสคาล ASTM-D ๗๙๐ 

โมดูลัสโค้งงอของความยืดหยุ่น ≥ ๔,๒๒๘ เมกะปาสคาล ASTM-D ๗๙๐ 

โมดูลัสแรงดึง ≥ ๕,๘๖๓  เมกะปาสคาล ASTM-D ๖๓๘ 

ปริมาณใยแก้ว ≥ ๒๕%    เมกะปาสคาล JIS-K  ๗๐๕๒ 

ความแข็งบาร์คอล         ≥ ๓๕        ASTM-D ๗๙๐ 

อัตราการดูดซึมน้ าในเวลส ๒๔ ชั่วโมง         ≤ ๑% ของปริมาตร ASTM-D ๕๗๐ 

 

๒. ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลทดสอบถังเก็บน้ า ฯ ด้วยวิธี Vacuum Test หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า และต้อง
ส่งผลการทดสอบความทนทานแรงดันน้ า Hydraulic Pressure Test ไม่น้อยกว่า ๑.๓ เท่าของแรงดันใช้งาน 
เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาเอกสารผลทดสอบในวันที่ยื่นใบเสนอราคา และทางกรมทรัพยากรน้ าขอสงวน
สิทธิ์  ที่จะให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเข้า
ไปตรวจสอบกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตถังน้ าไดต้ลอดระยะเวลาที่ด าเนินการก่อสร้าง 

๓. การยึดท่อเติมน้ าเข้าถัง (ท่อ GSP) กับถังเก็บน้ า ให้หล่อยึดท่อจากโรงงานผู้ผลิต ห้ามท าการเจาะยึดที่
หน้างาน และข้อต่อที่ออกจากถังเก็บน้ าให้ใช้วัสดุชนิดที่ป้องกันสนิมและหล่อยึดจากโรงงานผู้ผลิต 
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๔. กรณีการวัดปริมาณงาน และการจ่ายเงินถังเก็บน้ า ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุ แสดงในใบ
แจ้งปริมาณและราคาตามที่ก าหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ าจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละ
รายการที่ได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาน้ีเป็นจ านวนโดยประมาณ
เท่าน้ัน จ านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตาม
ราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อ
หน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ในสัญญา ดังน้ี 

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการน าถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาสฯ เข้ามาในบริเวณก่อสร้าง และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการติดตั้งถังเก็บน้ า เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการทดสอบถังเก็บน้ า และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

 
  ๒๐. งานเหล็ก 

 ๒๐.๑ ค าจ ากัดความ/ความหมาย 
 งานเหล็ก หมายถึง การจัดหา ประกอบ และติดตั้ง ประตูน้ า บานระบาย ตะแกรงกันสวะราว
ลูกกรง เหล็กโครงสร้าง และอ่ืนๆ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ในแบบแปลน 

 ๒๐.๒ ข้อก าหนด/คุณสมบัติ 
  ๒๐.๒.๑ ประตูน้ า (Valve) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   ๑) ประตูน้ าแบบลิ้นเกต (Gate Valves)  
   ๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๕๖-๒๕๔๐ “ประตูน้ าเหล็กหล่อ
ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะส าหรับงานประปา” ชนิดก้านไม่ยก 
   ๑.๒) เป็นชนิดลิ้นเดียว ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล 
   ๑.๓) กรณีเป็นแบบบนดิน ต้องมีพวงมาลัยปิดเปิด 
   ๑.๔) กรณีเป็นแบบใต้ดิน ต้องมีหลอดกันดิน ฝาครอบพร้อมฝาปิดครบชุด  
   ๒) ประตูน้ าแบบลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valves)  
   ๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๓๘๒-๒๕๓๑ “ประตูน้ าเหล็กหล่อ  
ลิ้นปีกผีเสื้อ” 
   ๒.๒) เป็นประเภทปิดสนิท ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล 
   ๓) ประตูน้ ากันกลับ (Check Valves)  
   ๓.๑)  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๓๘๓-๒๕๒๙ “ประตูน้ า
เหล็กหล่อลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง” 
   ๓.๒ ) เป็นประเภทปิดสนิท ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐  เมกะปาสคาล 
   ๔) ประตูระบายอากาศ (Air Valves)  
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   ๔.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๓๖๘-๒๕๓๙ “ประตู
ระบายอากาศส าหรับงานประปา” 
   ๔.๒) แบบลูกลอยคู่ ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล 
หรือที่ตามก าหนดในแบบรูปรายละเอียด 
    ๒๐.๒.๒ บานระบาย ตะแกรงกันสวะ เสา ราวลูกกรง เหล็กโครงสร้าง และงานอื่นๆ 
   ๑) วัสดุที่ใช้ 
   ๑.๑) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
๑๑๖-๒๕๒๙ 
   ๑.๒) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘ 

   ๑.๓) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
มอก.๑๒๒๘-๒๕๕๘ 
   ๑.๔) เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานโครงสร้างทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ 
   ๑.๕)  เหล็กแผ่น มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A-๒๔๖ 
   ๑.๖)  เหล็กหล่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A ๔๘-๘๓ 
   ๑.๗)  ทองบรอนช์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation B ๒๒-๘๕ 
   ๑.๘)  เหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM ๒๗๖-๘๖a, 
ASTM A ๑๖๗-๘๖ type ๓๐๔ and ๓๑๖ 
   ๑.๙)  สลักเกลียว มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A ๓๐๗-๘๖a 
   ๑.๑๐) ท่อเหล็กกล้า มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๗๖-๒๕๓๒ 
ประเภท ๒ การประกอบใช้เชื่อมทั้งหมด 
   ๑.๑๑) ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
๒๗๗-๒๕๓๒ ประเภท ๒ การประกอบให้ใช้ข้อต่อ 

 - การเชื่อม จะต้องจัดท าโดยวิธี Electric Shied and Welding Process 
พ้ืนที่ผิวที่ต้องการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสนิม สี สิ่งสกปรกอ่ืน ๆ รอย
เชื่อมจะต้องสม่ าเสมอไม่เป็นตามดหรือรูโพรง 

 - การยึดด้วย Bolt การเจาะรูเพ่ืองานยึดด้วย Bolt จะต้องสะอาด และทาสี
กันสนิมการสอดใส่ Bolt จะต้องท าด้วยความระมัดระวังห้ามใช้ค้อนเคาะ
และใช้แหวนรองตามความเหมาะสม 

  ๒๐.๒.๓ การติดตั้ง 
   ๑) ประตูน้ า บานระบาย ตะแกรงกันสวะ ท่อเหล็ก และงานเหล็กอ่ืน ๆ จะต้องประกอบ
และติดตั้งให้ตรงต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ และก่อนการติดตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในการก่อสร้าง 
   ๒) การติด การเชื่อม การกลึง และการเจาะรูเพ่ือติดตั้งงานเหล็ก จะต้องท าด้วยความประณีต 
ชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวให้ท าการปรับให้เคลื่อนไหวได้สะดวกและให้การหล่อลื่นแก่ส่วนที่เคลื่อนไหว 
   ๓) การท าสี งานเหล็กทุกประเภทต้องได้รับการท าสีกันสนิม จากโรงงานหรือจากการประกอบ
แล้วเสร็จ และเม่ือน ามาติดตั้งแล้วจะต้องซ่อมสีรองพ้ืนที่ได้รับความเสียหายและทาสีทับอีกอย่างน้อย ๒ ชั้น 
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      ๒๐.๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติ 
   ๑) การท าเคร่ืองหมาย ประตูน้ าทุกชนิดจะต้องแสดงคุณลักษณะเป็นเน้ือเดียวกันตัวเรือน
เช่น ขนาด ชั้นคุณภาพ ลูกศรแสดงทิศทางการไหล/ จ านวนรอบการหมุน ปีที่ผลิต เคร่ืองหมายการค้า เป็นต้น 
   ๒) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ ประตูน้ าทุกชนิด ต้องแสดงเอกสาร  ดังน้ี.- 
   ๒.๑) แคตตาล็อตของประตูน้ าจากบริษัทผู้ผลิต 
   ๒.๒) ส าเนาหนังสือการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ าหน่าย 
   ๒.๓) ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
   ๒.๔) หนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

 
ล้าดับท่ี 

 
รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง  
หมาย
เหตุ 

มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

๑.  แผงเซลล์แสงอาทิตย์       

๑.๑ ชนิดผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon)       
๑.๒ มีพิกัดก าลังไฟฟ้า output ไม่น้อยกว่า 

๓๑๐ วัตต์ ต่อแผง ท่ี STC 
      

๑.๓ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 
๑๘๔๓ - ๒๕๕๓ และ มอก. ๒๕๘๐ เล่ม 
๒ - ๒๕๕๕ 

      

๑.๔ โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน  ISO 
๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑, TIS ๑๘๐๐๑ 
และ OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือดีกว่า 

  
 
 

    

๑.๕ มีประสิทธิภาพ (Module Efficiency) 
ไม่น้อยกว่า ๑๗ % 

 
     

๑.๖ ไดร้ับการรับรองคุณภาพ (Product 
Warranty) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และ
รับประกันก าลังผลิตไฟฟ้า (Linear 
Performance Warranty) ไม่น้อยกว่า 
๘๐ % ในช่วงเวลา ๒๕ ปี 

 
 
 

 
 
 

    

๑.๗ ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
เครื่องหมายการค้าเดียวกันรุ่นการผลิต
เดียวกัน มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกัน
ทุกแผง และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อก าหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 

 
 

 

 
 
 

    

๒.  ชุดควบคุมเครื่องสูบน ้าแบบผิวดิน (Solar  
Pump Inverter)  

      

๒.๑ 
 

มีขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ กิโลวัตต์   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒.๒ แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ ให้สามารถใช้ได้กับ
เครื่องสูบน้ าแบบผิวดิน ไฟฟ้า
กระแสสลับ แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ 
โวลต์ 

      

๒.๓.๑ ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับรองมาตรฐาน 
ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕  

 
 

     

๒.๓.๒ ได้รับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
หรือเทียบเท่า 
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๒.๓.๓ กรณีผลิตในประเทศไทยผู้เสนอราคา
จะต้องแสดงส าเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4) ท่ีระบุเป็นผู้ผลิต
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 

      

๒.๔ มีระบบฟังก์ชั่น MPPT (Maximum 
power point tacking) 

      

๒.๕ สามารถรับพลังงานจากไฟฟ้า
กระแสสลับ แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ 
โวลต์ ได้ 

      

๒.๖ ระดับป้องกันฝุ่นและน้ า ไม่ต่ ากว่า IP 
๕๕ 

      

๒.๖.๑ ผลการทดสอบระดับป้องกันฝุ่นและน้ า
ไม่ต่ ากว่า IP๕๕ จากสถาบันทดสอบใน
ประเทศไทย ท่ีได้รับการยอมรับจาก
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

      

๒.๗ มีฟังก์ชั่นการควบคุม (Voltage limits) 
ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ ากว่าท่ี
ก าหนด (Over voltage/Under 
voltage) 

       

๒.๘ มีฟังก์ชันกรณีน้ าไม่ไหลเข้าป้ัม (Dry run)        
๓.  ชุดเครื่องสูบน ้า  PUMP       

๓.๑ ชนิดเครื่องสูบน้ าแบบ  END SUCTION 
CENTRIFUGAL STUB-SHAFT  PUMP 

      

๓.๒ โรงงานผลิตเครื่องสูบน้ าได้รับมาตรฐาน  
OHSAS ๑๘๐๐๑:๒๐๐๗ 

   
 

   

  ๓.๓. โรงงานผลิตเครื่องสูบน้ าได้รับมาตรฐาน  
ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ 
ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ 

      

๓.๔ สามารถสูบน้ าได้ปริมาณ ๖๐ ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง(m3/hr.) ท่ีความสูงส่งรวม 
(TDH) ๓o เมตร 

       

๓.๕ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่เกิน ๑๐ 
แรงม้า (๗.๕ kw) 

      

๓.๖ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ 
เฮิร์ท 

      

๓.๗ ความเร็วรอบ ไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐รอบ / นาที        

๓.๘ มีประสิทธิภาพการสูบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕% 

      

๓.๙ เรือนเครื่องสูบน้ า (Discharge Head) 
เหล็กหล่อเหนียว (Ductile  Iron)  

      

๓.๑๐ ใบพดั (IMPELLER) ท าด้วย STAINLESS 
STEEL 

      

๓.๑๑ เพลาป๊ัม (PUMP SHAFT) ท าด้วย 
STAINLESS STEEL 

       

๓.๑๒ มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตเครื่อง       
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สูบน้ าว่าเครื่องสูบน้ าและมอเตอร์เม่ือ
ประกอบกันแล้ว มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนดของทางราชการ โดยหนังสือ
รับรองจากโรงงานผู้ผลิตต้องมีสถานท่ีตั้ง
ชัดเจน ให้ทางราชการตรวจสอบได้ 

 
 

๔. ถังส้ารองน ้า       
๔.๑ ถังส ารองน้ าทรงกระบอกแนวตั้ง  ความจุ

ของถังน้ า 100 ลูกบาศก์เมตร  
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร  
สูงรวมฝาถังไม่น้อยกว่า ๑๑.๔ เมตร 

      

๔.๒ โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐานสินค้าตาม 
มอก.๔๓๕-๒๕๔๘ และการผลิตตา
มาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ 

      

๔.๓ ถังส ารองน้ าผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส 
(Fiberglass RienForced Plastic) 

      

๔.๔ ผ่านการทดสอบความแข็งแรงของ
ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี Vacuum Test ตาม
มาตรฐานแคนนาดา CAN/CSA-B66-05 

      

๔.๕ ผ่านการทดสอบการใช้งาน (Hydraulic 
Pressure Test) ไม่น้อยกว่า ๑.๓ เท่าของ
แรงดันการใช้งาน 

      

๔.๖ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของไฟเบอร์
กลาส ดังน้ี 

ความต้านทานแรงดึงท่ีจุดขาด (ASTM-D 
638) ไม่น้อยกว่า ๖๒ เมกะพาสคัล 
ความต้านแรงโค้ง (ASTM-D 790)  ไม่
น้อยกว่า ๑๑๐ เมกะพาสคัล 
มอดูรัสโค้งงอของความยืดหยุ่น (ASTM-
D-790) ไม่น้อยกว่า ๔๘๒๘ เมกะพาสคัล 
มอดูรัสแรงดึง (ASTM-D 638) ไม่น้อย
กว่า ๕๘๖๓ เมกะพาสคัล 
ปริมาณใยแก้ว (JIS-K 7052) ไม่น้อยกว่า  
๒๕% ของน้ าหนัก   
ความแข็งบาร์คอล (ASTM-D 790) ไม่
น้อยกว่า 35 
อัตราการดูดซึมน้ าในเวลา 24 ชั่วโมง 
(ASTM-D 570) ไม่น้อยกว่า 1% ของ
ปริมาตร 

 

      

 

 












































































































