






































































































 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ขอ 1.5 สูตรการปรับราคา 
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เง่ือนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

1เง่ือนไขและหลักเกณฑ 
1.1  สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ ใหใชไดท้ังในกรณีเพ่ิมหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญาเม่ือ

ดัชนีราคาซ่ึงจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิมขณะ
เดือนท่ีทําการประมูล 

1.2  การขอเงินเพ่ิมคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตอง
เรียกรองภายในกําหนด 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพน
กําหนดนี้ไปแลวผูรับจางไมมีสิทธิ์ท่ีจะเรียกรองเงินเพ่ิมคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป 
และในกรณีท่ีผูวาจางจะตองเรียกรองเงินคืนจากผูรับจาง ผูวาจางท่ีเปนคูสัญญาจะเรียกเงิน
คืนจากผูรับจางโดยเร็วหรือหักคางานของงวดตอไปหรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแลวแต
กรณี 

1.3 การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจายเงินเพ่ิม หรือเรียกเงินคืนจากผูรับจางตาม
เง่ือนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานัก           
งบประมาณและใหถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนท่ีสิ้นสุด 

2. สูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

               ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาคางานจางกอสราง  ใหคํานวณตามสูตรดังนี้ 

P = (Po)  x  (K) 
P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวด ท่ีจะตองจายใหผูรับจาง 
Po = ราคาคางานตอหนวยท่ีผูรับจางประกวดราคาได หรือราคาคางานเปนงวด  
  ซ่ึงระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี 
K = ESCALATION  FACTOR  ท่ีหักดวย  4  %  เม่ือตองเพ่ิมคางานหรือบวกเพ่ิม 
  4 % เม่ือตองเรียกคางานคืน 

สูตรสําหรับคํานวณคา  K  ในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาคากอสรางดังนี้ 
  สูตรท่ี 1  K = 0.25+0.15It/Io+0.10Ct/Co+0.40Mt/Mo+0.10St/So 

สูตรท่ี 2.1 K = 0.30+0.10It/Io+0.40Et/Eo+0.20Ft/Fo 
  สูตรท่ี 2.2 K = 0.40+0.20It/Io+0.20Mt/Mo+0.20Ft/Fo  
  สูตรท่ี 2.3  K = 0.45+0.15It/Io+0.10Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.10Ft /Fo 
  สูตรท่ี 3.1 K = 0.30+0.40At/Ao+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 
  สูตรท่ี 3.2 K = 0.30+0.10Mt/Mo+0.30At/A0+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 

สูตรท่ี 3.3 K = 0.30+0.10Mt/Mo+0.40At/A0+0.10Et/Eo+0.10Ft/Fo 
  สูตรท่ี 3.4 K = 0.30+0.10It/Io+0.35Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.15St/So 
  สูตรท่ี 3.5 K =0.35+0.20It/Io+0.15Ct/Co+0.15Mt/Mo+0.15St/So  
  สูตรท่ี 3.6 K = 0.30+0.10It/Io+0.15Ct/Co+0.20Mt/Mo+0.25St/So 
  สูตรท่ี 3.7 K = 0.25+0.10It/Io+0.05Ct/Co+0.20Mt/Mo+0.40St/So 
  สูตรท่ี 4.1   K = 0.40+0.20It/Io+0.10Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.20St/So 
  สูตรท่ี 4.2  K = 0.35+0.20It/Io+0.10Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.25St/So 
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  สูตรท่ี 4.3 K = 0.35+0.20It/Io+0.45Gt/Go  
  สูตรท่ี 4.4 K = 0.25+0.150It/Io+0.60St/So 
  สูตรท่ี 4.5  K = 0.40+0.15It/Io+0.25Ct/Co+0.20Mt/Mo 
  สูตรท่ี 4.6 K = 0.40+0.20It/Io+0.10Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 
  สูตรท่ี 4.7 K = Ct/Co 

สูตรท่ี 5.1.1   K = 0.50+0.25It/Io+0.25Mt/Mo 
สูตรท่ี 5.1.2   K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40ACt/AC0 
สูตรท่ี 5.1.3   K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40PVCt/PVC0 
สูตรท่ี 5.2.1   K = 0.40+0.10It/Io+0.15Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.15Ft/Fo 
สูตรท่ี 5.2.2   K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.10Et/Eo+0.30GIPt/GIPo 
สูตรท่ี 5.2.3   K = 0.50+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.30PEt/PE0 
สูตรท่ี 5.3   K = 0.40+0.10It/Io+0.15Et/Eo+0.35GIPt/GIPo 
สูตรท่ี 5.4   K = 0.30+0.10It/Io+0.20Ct/Co+0.05Mt/Mo+0.05St/So 

+0.30PVCt/PVC0 
สูตรท่ี 5.5   K = 0.25+0.05It/Io+0.05Mt/Mo+0.65PVCt/PVCo 
สูตรท่ี 5.6   K = 0.25+0.25It/Io+0.50GIPt/GIPo 

 3. ดัชนีราคาท่ีใชคํานวณตามสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได จัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย 

K = ESCALATION  FACTOR 
It =   ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
Io =   ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
Ct =   ดัชนีราคาซีเมนต  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
Co =   ดัชนีราคาซีเมนต  ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
Mt =   ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
Mo =   ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
St =   ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
So =   ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
At = ดัชนีราคาแอสฟสท ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
Ao = ดัชนีราคาแอสฟสท ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
Et =   ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
Eo =   ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ  ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
Ft =   ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
Fo =   ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
ACo = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
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PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
GIPo  = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
PET = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY  POLY  ETHYLENE ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
PEo = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY  POLY  ETHYLENE ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนท่ีทําการประกวดราคา 

4.  วิธกีารคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

4.1 การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ
กระทรวงพาณิชย  โดยใชฐานของป  2530 เปนเกณฑในการคํานวณ 

4.2 การคํานวณคาK สําหรับกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกันจะตอง
แยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและใหสอดคลองกับสูตร
ท่ีไดกําหนดไว 

4.3 การคํานวณคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนงทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดเศษและ
กําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ)ใหเปนผลสําเร็จกอนแลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลข
คงท่ีหนาเลขสัมพันธนั้น 

4.4 ใหพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาคางาน  จากราคาท่ีผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง       
เม่ือคา K ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือนท่ีสงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K  
ในเดือนท่ีทําการประมูลมากกวา 4%  ข้ึนไป  โดยนําเฉพาะสวนท่ีเกิน 4 % มาคํานวณปรับ
เพ่ิมหรือลดคางาน แลวแตกรณี (โดยไมคิด 4 %  แรกให) 

4.5 ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา  
โดยเปนความผิดของผูรับจาง คา K  ตามสูตรตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา 
K ของเดือนสุดทายตามอายุสัญญาหรือคา K  ของเดือนท่ีสงมอบงานจริงแลวแตวา คา K ตัวใด
จะมีคานอยกวา 

4.6 การจายเงินแตละงวดจะจายคางานท่ีผูรับจางทําไดในแตละงวดตามสัญญาไปกอน  สวนคางาน
เพ่ิมหรือคางานลดลงซ่ึงจะคํานวณไดตอเม่ือทราบดัชนีราคาวัสดุกอสราง  ซ่ึงนํามาคํานวณหาคา 
K ของเดือนท่ีสงมอบงานงวดนั้นๆ เปนท่ีแนนอนแลว เม่ือคํานวณเงินเพ่ิมได ผูวาจางจะขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ขอ 1.9 เง่ือนไขท่ัวไปของงานกอสราง 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

เง่ือนไขท่ัวไปของงานกอสราง 

1. คําจํากัดความ 
คําตางๆ ท่ีระบุในรายการรายละเอียด (Specifications) มีความหมายดังตอไปนี้ 
1. ผูวาจาง หมายถึง กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. ผูรับจาง หมายถึง ผูยื่นขอเสนอท่ีกรมทรัพยากรน้ํา  ตกลงจางตามสัญญา 

     3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง หมายถึง คณะกรรมการท่ีกรมทรัพยากรน้ําแตงตั้งข้ึน มีหนาท่ี
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 176 

4. ผูควบคุมงาน หมายถึง ขาราชการท่ีกรมทรัพยากรน้ํา แตงตั้ง มีหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 178 

2. การวางแนว การทําระดับ และการวางผัง 
ผูวาจางจะกําหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัด และระดับ สถานท่ีท่ีจะทําการกอสรางให 

หลังจากนั้นใหเปนหนาท่ีของผูรับจางจะตองวางแนวถายระดับและวางผังบริเวณท่ีจะทําการกอสราง แลวจึงให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทําการตรวจสอบใหถูกตองเสียกอน ผูรับจางจึงจะทําการกอสรางตอไป
ได หมุดหลักฐานตางๆท่ีแสดงแนว ระดับ และผังบริเวณท้ังหมด ซ่ึงไดตรวจสอบถูกตองแลวเหลานี้ ผูรับจางตองรักษา
ใหอยูในสภาพคงเดิมท่ีสมบูรณเรียบรอยตลอดเวลาท่ีทํางานกอสรางรายนี้ และจะถอดถอนออกไปเม่ือไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเทานั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดข้ึนเนื่องจากการวางแนว การถาย
ระดับ การวางผังก็ดี ผูรับจางตองรับผิดชอบและแกไขใหถูกตองทุกกรณี 

ผูรับจางตองดําเนินการจัดทําหมุดสํารวจอางอิง BM. และหมุดยอย TBM. ตามขอกําหนดของกรม
ทรัพยากรน้ําเพ่ือใชอางอิงตําแหนงตางๆ ใชในการตรวจสอบเพ่ือการกอสรางโครงการฯ โดยผูรับจางตองขออนุมัติ
รูปแบบ ตําแหนง พิกัด จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนดําเนินการ 

หากพบวาหมุดหลักฐานตางๆเกิดความเสียหายไมครบเปนไปตามแบบแปลนไมเพียงพอใชสําหรับอางอิง
การดําเนินการโครงการ ใหผูรับจางจัดทําเพ่ิมเติมใหครบเพียงพอตอความตองการ โดยจัดทําใหเปนไปตามรูปแบบของ
กรมทรัพยากรน้ํา โดยตองขออนุมัติการดําเนินการตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ผานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. การใหความรวมมือและประสานงาน 
 ในบริเวณท่ีทํางานเดียวกันนี้หรือใกลเคียง ถามีงานของผูวาจาง หรือผูรับจาง รายอ่ืนๆ ทํางานใหกับ
ผูวาจางอยูดวย ผูรับจางตองใหความรวมมือและประสานงานดวยดี เพ่ือใหงานกอสรางสําเร็จเรียบรอยตามแผน 

4. ถนนลําลองหรือทางเบ่ียง 
ผูรับจางตองสรางถนนลําลองหรือทางเบี่ยงตอจากถนนเดิมท่ีมีอยูแลวและตองบํารุงรักษาถนนท่ี

จัดสรางข้ึนใหมตลอดจนบํารุงรักษาถนนเดิมใหมีสภาพใชงานได 
เพ่ือความปลอดภัยในการจราจร ผูรับจางตองติดตั้งและจัดหาเครื่องหมาย ไมก้ัน สัญญาณโคมไฟ ฯลฯ  

ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงใหชัดแจง พรอมรื้อถอนทางเบี่ยงออกเม่ือดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ โดยทําการ
รื้อถอนลําเลียงวัสดุไปท้ิงในพ้ืนท่ีท้ิงดินท่ีกําหนดไว หรือบริเวณท่ีผูควบคุมงานเห็นชอบใหท้ิงได 
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5. ท่ีทําการ 
ในกรณีท่ีผูรับจางตองจัดหาท่ีทําการสํานักงานสนามชั่วคราว ตองเสนอรายละเอียดใหคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาเห็นชอบกอนเปนการลวงหนาอยางนอย 15 วัน  
ผูรับจางตองทําการปรับระดับพ้ืนท่ีจัดทําถนนและทางเทาท่ีมีขนาดเหมาะสมภายในบริเวณท่ีทําการ 

โดยตองคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผูใช และตองทําการบํารุงรักษาสิ่งกอสรางเหลานี้ใหมีสภาพดี
อยูเสมอ อาคารและสิ่งกอสรางเหลานี้เปนของผูรับจาง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางท้ังหมด โดยงาน
กอสรางอาคารสํานักงานชั่วคราวเพ่ือควบคุมการกอสราง มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. งานฯประกอบดวยการกอสรางและ/หรือการเชาการบํารุงรักษาและการรักษาความความสะอาดท่ีทํา
การท่ีใชรวมกันสําหรับผูควบคุมงานของผูรับจาง ผูควบคุมงานของผูวาจาง พรอมกับการตกแตงและบํารุงรักษา 
เครื่องตกแตงเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ อันประกอบดวยเครื่องปรับอากาศ ยังคงเปนของผูรับจางตลอดระยะเวลา
กอสรางอาคารสํานักงานจะตองม่ันคงปลอดภัยโดยผูรับจางตองเสนอแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ใหอนุมัติ
ลวงหนาจากผูควบคุมงานของผูวาจางกอนทําการกอสรางหรือเชาอยางใดอยางหนึ่ง ผูรับจางจะตองจัดหาและ
บํารุงรักษาอาคารสํานักงานชั่วคราวตลอดเวลาของการกอสรางตามสัญญา อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
จะตองจัดใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานไดเต็มประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงานและจะตองจัดใหพรอมท่ีจะใชงานอยูเสมอ 
ระหวางการกอสรางผูรับจางจะตองรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร และทรัพยสินภายในอาคาร
ตลอดเวลาจะตองจางยามมาทําการรักษาความปลอดภัยดังกลาวอยางเพียงพอ 

      2. ท่ีตั้งอาคารสํานักงานชั่วคราว จะกําหนดตามคําแนะนําของผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ซ่ึงควรจะอยูใกลเคียงบริเวณกอสรางและจะตองมีพ้ืนท่ีใชสอยของ
อาคารใหเหมาะสม พรอมเครื่องปรับอากาศ หองปฏิบัติงาน อุปกรณสํานักงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตามท่ี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นชอบ โดยมีหองทํางานตางๆ ดังตอไปนี้ 

ก    หองท่ีทํางานของผูควบคุมงาน  
  ข  หองประชุม  
  ค  หองน้ํา  

      3.  อาคารตาง ๆ จะตองตกแตงดวยเครื่องตกแตงและอุปกรณท่ีใหมท้ังหมด ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่อง
ตกแตงและอุปกรณตาง ๆ สําหรับท่ีทําการท่ีใชรวมกันสําหรับผูควบคุมงานของผูรับจาง ผูควบคุมงานของผูวาจาง 

 4.  ผูรับจางจะตองวาจางพนักงานตอไปนี้ใหดูแลดานการบริการและความเรียบรอยของสํานักงาน
ใหทํางานในชวงเวลาท่ีกําหนด 
 - พนักงานทําความสะอาด                         1                 คน 
 - ธุรการสํานักงาน                                   1                 คน 

 5. ผูรับจางจะตองจัดหาพรอมท้ังติดตั้งและบํารุงรักษาบริการและอุปกรณใหแกผูควบคุมงานของผู
วาจางและผูรับจางอยางเพียงพอ ไดแก 
 ก. น้ําจืดคุณภาพดี และมีปริมาณเพียงพอตอเขากับหองน้ําและอุปกรณสําหรับการบําบัดน้ําเสีย 
 ข. น้ําดื่ม,ชา,กาแฟ 
 ค. ระบบไฟฟาซ่ึงมีอุปกรณตอเชื่อมตาง ๆ ท่ีเพียงพอ 
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 ง. เครื่องดับเพลิง 
 จ. โทรศัพท ๑ เลขหมาย ซ่ึงติดตอกับภายนอกได 
 ฉ. ของใชสิ้นเปลืองในสํานักงาน 

     6. ผูรับจางจะจัดหาอุปกรณความปลอดภัยจํานวน ๑๐ ชุด ประกอบดวยหมวกนิรภัย กับรองเทากันน้ํา 
ซ่ึงจะเก็บรักษาไวท่ีท่ีถาวรของผูวาจางและผูควบคุมงานของผูวาจาง เพ่ือใชงานโดยผูวาจางและผูใชงานของผู
วาจาง อุปกรณเหลานี้จะตองเปนสีขาวหรือสีอ่ืนท่ีตางจากสีของอุปกรณของผูรับจาง และคุณภาพอุปกรณจะตอง
ไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานของผูวาจางเสียกอน 
  อุปกรณประกอบดังกลาวขางตนจะเปนของผูรับจางแตจะมอบใหผูวาจางไว ใชงานไดตลอดเวลา  
ในระยะเวลาการกอสรางคาใชจายในการนี้ ซ่ึงรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน คากระแสไฟฟา 
คาน้ําประปา คาบริการโทรศัพท และอ่ืนๆ ใหเปนหนาท่ีของผูรับจางตองจัดหาและคิดเปนคาใชจายของผูรับจาง 

6. การอํานวยการและส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน 

 เปนการสนับสนุนของผูรับจางโดยความสมัครใจ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานควบคุมงาน
โครงการของฝายผูวาจาง 

6.1 การจัดหายานพาหนะ 
  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา ผูรับจางตอง
จัดหายานพาหนะภายในระยะเวลา 30 วัน(สามสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน สําหรับผูควบคุม
งานของผูวาจาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  ๑. รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ลอ 4 ประตู ขนาดบรรทุก 1 ตัน พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทุนแรงบังคับ
เลี้ยว ติดฟลมกรองแสงเครื่องเสียงภายในรถยนตและกระจกไฟฟา เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา 2,400 ซีซี 
จํานวน ๑ คัน, น้ํามันเชื้อเพลิง ดีเซล  
  2. สภาพยานพาหนะทุกคันจะตองอยูในสภาพดีพรอมใชงาน อายุการใชงานไมเกิน 2 ปถึงวันสงมอบ
ใหใชงาน และตองเสนอรายละเอียดของยานพาหนะ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณา
กอนดําเนินการ รวมท้ังตองจัดหาพนักงานขับรถยนตประจํารถท่ีมีใบอนุญาตขับข่ีของทางราชการโดยถูกตอง 
   3. ผูควบคุมงานของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง จะเปนผูใชยานพาหนะ
ตลอดระยะเวลากอสรางงานตามสัญญานี้ เพ่ือการควบคุมงานและตรวจสอบงานท้ังในและนอกสถานท่ีกอสรางได
ตลอด 24 ชั่วโมง การใชยานพาหนะเฉลี่ยประมาณ 5,000 กม. ตอเดือนตอคัน กรณีท่ียานพาหนะจะตองเขารับ
การซอมแซมนานเกินกวา 24 ชั่วโมง ผูรับจางตองจัดหายานพาหนะในลักษณะเดียวกัน หรือตามท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมาทดแทนใหแกผูวาจางใชงาน 
              4. ผูรับจางตองจัดทําประกันภัยชั้น 1 สําหรับรถยนตและประกัน พ.ร.บ.บุคคลท่ี 3 พรอมชําระภาษี
ประจาํปของยานพาหนะทุกคันตลอดอายุสัญญา 
     5. คาใชจายในการจัดหายานพาหนะ คาดูแลบํารุงรักษา คาน้ํามันเชื้อเพลิง พนักงานขับรถยนต การ
บํารุงรักษายานพาหนะ อยางนอยจะตองประกอบดวยเชื้อเพลิงท้ังหมด น้ํามันหลอลื่น ยาง และอุปกรณอ่ืน ๆ การ
ซอมแซมเพ่ือบํารุงรักษาท้ังหมด รวมถึงสิ่งท่ีตองการในการใชรถท้ังหมด คาใชจายดังกลาวใหเปนหนาท่ีของผูรับจาง 
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   6.2  งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืน ๆ 
  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา ผูรับจางตอง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณอ่ืนๆท่ีมีสภาพใหมและไมเคยใชงานจากท่ีอ่ืน ภายในระยะเวลา 30 วัน 
(สามสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน หากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืนๆ ตองซอมแซม
นานเกิน 24 ชั่วโมง ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณนั้นในลักษณะเดียวกันมาทดแทนใหแกผูวาจางพิจารณากอนใชงาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. เครื่องคอมพิวเตอร ชนิดพกพา (Notebook Computer) พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน ๑ ชุด  
  2. อุปกรณเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Harddisk) ขนาด2.5 นิ้วจํานวน ๒ ชุด               
มีหนวยความจําไมนอยกวา ๑.0 TB  
  3. อินเตอรเน็ตความเร็วสูง พรอมติดตั้งระบบ WIFI เชื่อมตอคอมพิวเตอร พรอมคาบริการราย
เดือน 
  4. เครื่องพิมพเอกสารสีแบบรวม ALL IN ONE (Laser Multifunction Copier) การพิมพสี/
ขาว-ดํา A3,A4 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด  

 5. ชุดสํารวจดวยกลอง จํานวน 1 ชุด ซ่ึงประกอบดวย 
 -  กลอง Total station พรอมดวยอุปกรณประกอบ 
 -  เทปเหล็กวัดระยะ ความยาว 50 เมตร 1 อัน และ ตลับเมตร ยาว 5 เมตร 3 อัน 
 - กลองระดับ กําลังขยาย 30 เทา พรอมดวยอุปกรณ และไมสตาฟ อลูมิเนียม ยาว 4 เมตร 
จํานวน 2 ชุด 

- ไมสตาฟ ขนาดยาว 4 เมตร จํานวน 2 อัน 

 6.3  เครื่องมือในการทดสอบ 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา ผูรับจาง
ตองจัดหาเครื่องมือทดสอบและเจาหนาท่ีทดสอบ ภายในระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงใหเริ่มงาน เพ่ือดําเนินการทดสอบคุณภาพของวัสดุและคุณภาพของงาน ตลอดจนการบํารุงรักษา 
ซอมแซม และทําความสะอาดเครื่องมือใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี ในกรณีท่ีเครื่องมือใดเกิดความเสียหายและไม
สามารถซอมแซมได ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือใหมมาทดแทนในเวลาอันสมควร โดยผูวาจางเปนผูใชเครื่องมือนี้ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ 
 อุปกรณหองทดลอง งานดิน    

1 ถุงพลาสติกเก็บความช้ืนดิน 10 โหล  
2 Sand Cone Density Apparatus (ขวดทราย  4 ชุด  
3 ทรายสะอาด ความละเอียดผาน No. 20 คาง No.30 150 กก.  
4 สิ่ว,ชอนตักดิน,แปรงทาสี (กวาง1” อยางละ  2 อัน  
5 Mold Calibrate ทราย 2 ขนาด 1 ชุด  
6 Mold Minimum  1 ชุด  
7 กรวยหา Minimum 3/4”  และ  3/8”  อยางละ 1 ใบ  
8 ตะแกรง   Ø  8”  No.12 1 อัน  
 อุปกรณหองทดสอบท่ัวไป    

1 ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต 2 ชุด  
2 แบบหลอคอนกรีตทรงเหลีย่ม ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. พรอมเหล็ก

 
9 ตัว  

     
3 เครื่องช่ังสามารถอานไดละเอียด 0.01 กรัม  1 เครื่อง  
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ 
 สามารถช่ังไดไมนอยกวา 500  กรัม    

4 เครื่องช่ัง สามารถอานไดละเอียด  0.1  กรัม  1 เครื่อง  
 สามารถช่ังไดไมนอยกวา  6  กิโลกรัม. 

 
 

   
5 เครื่องช่ัง สามารถอานไดละเอียด 20  กรมั  1 เครื่อง  
 สามารถช่ังไดไมนอยกวา  50  กิโลกรัม.    

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

10 กระบอกตวงขนาด 1,000 cc 2 อัน  
11 ถังพลาสติกใสทราย ความจไุมนอยกวา 8 ลิตร 2 ถัง  
12 Small Hand Scoop (ชอนตัดขนาดเล็ก  3 อัน  
13 Large Hand Scoop (ชอนตัดขนาดใหญ  3 อัน  
14 คอนยาง 4 อัน  
15 เวอรเนีย ขนาด 8 น้ิว / 200 มม. 2 อัน  
16 แปรงทองเหลืองทําความสะอาดตะแกรง 1 โหล  
17 แปรงขนออนทําความสะอาดตะแกรง 1 โหล  
18 ตลับเมตร ขนาดไมต่ํากวา 5 เมตร 3 อัน  
19 รมใหญ 2 คัน  
20 ถุงมือกันความรอน 3 คู  
21 ถุงมือพลาสติกอยางหนา 1 โหล  

 22 ถุงมือผา 20 คู  
23 ตลับพลาสติกใสสําหรับใสตัวอยางวัสด ุ 5 โหล  

  งานทดสอบใดๆ ท่ีตองอาศัยเครื่องมือทดสอบพิเศษนอกเหนือจากท่ีมีอยูในสนามตามท่ีกําหนดไว
ใหเปนภาระของผูรับจางท่ีจะตองนําไปทดสอบท่ี สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค หรือสถาบันท่ีทางราชการรับรอง 
หรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาล  
  การเตรียมตัวอยาง การขนสงตัวอยางไปถึงหองทดสอบ คาทดสอบ และคาใชจายตางๆ เปนของ  
ผูรับจางท้ังสิ้น 
  เครื่องมือทดสอบและอุปกรณดังกลาว ผูรับจางจะรับคืนไดเม่ือผูวาจางไดตรวจรับงานท้ังสัญญา
ตามสภาพปจจุบันขณะนั้น 
  คาใชจายในการนี้ ซ่ึงรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ บุคลากร คากระแสไฟฟา         
คาน้ําประปา และอ่ืนๆ ใหเปนหนาท่ีของผูรับจาง 

 6.4  เครื่องมือส่ือสาร 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา ผูรับจาง
ตองจัดหาเครื่องมือสื่อสาร เครื่องรับ-สงวิทยุระบบ VHF/FM กําลังสงไมนอยกวา 5 กิโลเมตร จํานวน 5 ชุด และ 
โทรศัพทเคลื่อนท่ีพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 2 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงใหเริ่มงาน เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารใหกับผูวาจางใชในการดําเนินงานประสานงานระหวางผูวาจาง 
และผูรับจาง  
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7. งานจัดทําแบบเพ่ิมเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing) 
ในกรณีท่ีมีแบบแนบทายสัญญานี้ มีรายละเอียดไมเพียงพอหรือคลาดเคลื่อนท่ีจะนําไปใชกอสรางได 

ผูรับจางตองจัดทําแบบเพ่ิมเติม (Shop Drawing) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นสมควร 

ผูรับจางตองจัดทําแบบหลักฐาน (As-built Drawing) ซ่ึงแสดงตําแหนง แนว ระดับ รูปราง ขนาด และ
รายละเอียดตางๆ ของงานกอสรางตามท่ีจัดสรางและประกอบติดตั้งไวจริงในสนาม ตามคําแนะนํา และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง โดยผูรับจางตองจัดทําแบบตนฉบับ(กระดาษไข) โดย
สมบูรณ พรอมดิจิตอลไฟลจํานวน 1 ชุด และพิมพขาว จํานวน 5 ชุด สงมอบใหแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจางกอสรางภายในวันสงมอบงานงวดสุดทาย 

คาใชจายในการจัดทําแบบเพ่ิมเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing) รวมท้ัง
คาใชจายในการสํารวจหาขอมูลคาใชจายในงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดทําแบบดังกลาว คาใชจายในการนี้เปนของผู
รับจาง  

8. งานแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง 

 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสราง จํานวนอยางนอย 2 ชุด ติดตั้งท่ี
บริเวณกอสราง โดยมีขนาดและรายละเอียดตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ําในการประกาศ ดังนี้   
  -  ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพทพรอมดวงตรากรมทรัพยากรน้ํา 
  -  ชื่อ ท่ีอยู ของผูรับจาง พรอมหมายเลขโทรศัพท 
  -  ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
  -  ชื่อเจาหนาท่ีของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
  -  นอกเหนือไปจากขอความดังกลาวขางตน จะตองมีคําวา “โครงการนี้กอสรางดวยเงินภาษีของ

ประชาชน ขอใหชวยกันดูแลรักษา” ระบุไวดวย งานแผนปายดังกลาวนี้ ใหเปนหนาท่ีของผูรับจาง 

9. งานภาพภายมุมสูงของโครงการ 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา ผูรับจางตอง
จัดทําภาพถายมุมสูง และนําเสนอเปนวีดีโอมุมสูง ความยาวรวมไมนอยกวา 10 นาที พรอมบรรยายประกอบและ
ภาพถายโครงการ  

 เง่ือนไขในการจัดทําภาพถายมุมสูง 

 1  สภาพพ้ืนท่ีโครงการกอนการกอสราง 

 2. สภาพพ้ืนท่ีโครงการระหวางการกอสราง 

 3. สภาพพ้ืนท่ีโครงการหลังการกอสรางแลวเสร็จ 

 ผูรับจางจะตองดําเนินการถายภาพมุมสูงและจัดทําวีดีโอสภาพพ้ืนท่ีโครงการกอนการกอสราง ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน หรือผูควบคุมงานอนุมัติใหดําเนินการ
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ถายภาพได (ตามเง่ือนไขในการจัดทําภาพถายมุมสูง ท้ังนี้ผูรับจางตองสงมอบไฟลดิจิตอลท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 5 ชุดใหกับกรมทรัพยากรน้ําพรอมกับการสงงานงวดสุดทาย  

10. แบบจําลอง Animation 2D 

 ผูรับจางจะตองจัดทําแบบจําลอง Animation 2D แสดงสภาพพ้ืนท่ีโครงการกอสราง องคประกอบงาน
กอสรางโครงการและข้ันตอนในการกอสรางโครงการ ความยาวไมนอยกวา ๕ นาที บรรจุลงแผน DVD จํานวน 1 
ชุด และจัดทําแผนพับประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑00 แผน (รายละเอียด รูปแบบของแบบจําลอง 
Animation 2D  และแผนพับ ใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ภายใน
ระยะเวลา 60 วัน (หกสิบวัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน  

11. กลองวงจรปด 

 ผูรับจางจะตองติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณโครงการตามตําแหนงท่ีเหมาะสมจํานวนไมนอยกวา 2 ชุด 
เพ่ือบันทึกภาพตั้งแตเริ่มการกอสรางจนการกอสรางแลวเสร็จ กลองจะตองมีความละเอียดไมนอยกวา 2mp 
ฮารดดิสก (Harddisk) ไมนอยกวา 10TB สามารถดูยอนหลังได (รายละเอียด ใหเปนไปตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ภายในระยะเวลา 60 วัน (หกสิบวัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือ
แจงใหเริ่มงาน 

12. ระบบระบายน้ําโสโครกและการสุขาภิบาล 

ผูรับจางตองจัดทําระบบระบายน้ําโสโครกท่ีสมบูรณสามารถระบายน้ําโสโครกออกจากอาคารทุก
หลังภายในบริเวณท่ีทําการ การออกแบบ การกอสราง วิธีใชและการบํารุงรักษาระบบระบายน้ําโสโครก ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจาง หองน้ํา หองสวม และบอพักทุกแหงตองตอเขากับระบบ
ระบายน้ําโสโครก จุดท่ีจะใชท้ิงน้ําโสโครกออกจากบริเวณท่ีทําการตองใหผูควบคุมการกอสรางของผูวาจางเปนผู
กําหนด ตองมีการเก็บขยะมูลฝอยอยางสมํ่าเสมอ และตองทําการขจัดขยะมูลฝอยตามวิธีการท่ีผูควบคุมการ
กอสรางของผูวาจางกําหนด 

13. งานประสานมวลชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

  ผูรับจางตองสรางความรูและความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการดําเนินโครงการฯเพ่ือประชาสัมพันธ
โครงการและเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม เพ่ือลดความขัดแยงในการดําเนินโครงการ 
สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี
โครงการไมนอยกวา 30 คน กอนสงมอบงานครั้งสุดทาย จํานวน ๑ ครั้ง โดยผูรับจางจะตองสงแผนงานประสาน
มวลชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาใหความ
เห็นชอบ ภายในระยะเวลา 60 วัน (หกสิบหาวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

14. การปองกันอัคคีภัย 
ภายในบริเวณท่ีทําการและบานพักชั่วคราวของผูรับจาง ผูรับจางตองจัดระบบการปองกันอัคคีภัยไว

ใหเหมาะสม เชน การติดตั้งเครื่องดับเพลิงไวตามจุดตางๆ ภายในบริเวณ ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัย 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

15. ท่ีเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง 
ถังสําหรับเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงในบริเวณท่ีทําการและบานพักชั่วคราว จะตองอยูหางจากอาคารตางๆ 

การเก็บและการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตองกระทําดวยความระมัดระวัง และตองมีระบบการปองกันท่ีดีคาใชจายใน
กรณีนี้เปนของผูรับจาง 

16. การใชวัตถุระเบิด 
 ในกรณีท่ีตองใชวัตถุระเบิดในงานกอสราง ผูรับจางตองดําเนินการดังนี้ 

 1. ผูรับจางตองมีหนาท่ีเปนผูขออนุญาตการมีและการใชวัตถุระเบิด แกป สายชนวน จัดหาแรงงาน
ตลอดจนอุปกรณอ่ืนๆ โดยคาใชจายเปนของผูรับจางท้ังสิ้น 

 2. การขออนุญาตมีและใชวัตถุระเบิด เชน แกป สายชนวน ดินระเบิด ฯลฯ ตลอดจนการขออนุญาต
ขนยายวัตถุระเบิดเพ่ือใชในงานกอสราง  ผูวาจางจะออกหนังสือรับรองให เม่ือผูรับจางรองขอ 

 ผูรับจาง ตองนําวัตถุระเบิดดังกลาวมาเก็บไวในสถานท่ีท่ีเก็บวัตถุระเบิดของผูวาจางท้ังหมด และการ
เบิกไปใชงานตองอยูในความควบคุมดูแลของเจาหนาท่ีของผูวาจาง 

3. ผูรับจางตองจัดทําการกอสรางสถานท่ีเก็บวัตถุระเบิดผูรับจางตองกอสรางเองโดยตองดําเนินการ
ขออนุมัติแบบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผูวาจางจะเปนผูกําหนดสถานท่ีให คาใชจายตางๆ ในการนี้เปน
ของผูรับจางท้ังสิ้น 

17. น้ํา 
น้ําท่ีใชในการกอสรางและอ่ืนๆ ผูรับจางตองจัดหาเองในกรณีท่ีจะจัดระบบการประปาภายในบริเวณท่ี

ทําการและบานพักชั่วคราว ผูรับจางตองตอทอ ติดตั้งอุปกรณตอ ขอตอ ฯลฯ ทอเมนท่ีฝงไวใตผิวจราจรถนนตองฝง
ใหลึกไมนอยกวา 60 ซม. เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนไดจากการจราจร 

18. พลังงานไฟฟา 
ผูรับจางตองจัดหาพลังงานไฟฟาสําหรับใชในงานกอสราง และใชในบริเวณท่ีทําการและบานพัก

ชั่วคราวเอง การเดินสายไฟ การปกเสา และอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองจัดทําดวยความเรียบรอยและ
ปลอดภัย โดยคาใชจายในการนี้เปนของผูรับจางท้ังสิ้น 

19. กฎและระเบียบ 
เพ่ือใหมีระเบียบท้ังในบริเวณท่ีทําการและบานพักชั่วคราวและในการทํางาน ผูรับจางตองจัดวางกฎ

และระเบียบใหมีสวนสัมพันธและประสิทธิภาพ ในการดํารงอยูรวมกันของหมูชนและการทํางานใหเปนไปโดย
ราบรื่นและเรียบรอย ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ี ยาม และบุคคลอ่ืนๆ ตามความจําเปนเพ่ือรักษากฎและระเบียบ
ดังกลาวขางตน 

20. เหตุสุดวิสัย 
คําวา  “เหตุสุดวิสัย”  หมายความวาเหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุท่ีไมอาจ

ปองกันได  แมท้ังบุคคลผูตองประสพ หรือใกลจะตองประสพเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึง
คาดหมายไดจากบุคคล ในฐานะและภาวะเชนนั้น 

สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซ่ึงมีผลตอคูสัญญาตามเอกสารนี้ ไดแกสาเหตุดังท่ีแสดงรายการไวขางลางนี้ 
ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขวาสาเหตุดังกลาวมีผลกระทบกระเทือนจริงตอเอกสารสัญญานี้ ซ่ึงสาเหตุเหลานั้น มิได เนื่องมา
แตคูสัญญาท่ีเก่ียวของฝายใดและซ่ึงท้ังสองฝายตางไดพยายามใชมาตรการท้ังมวล เพ่ือหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้น และ/
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หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุนั้นๆ ตลอดจนไดพยายามใชกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในประเทศ
ไทยท่ีบังคับไวแลวท้ังมวล 

ก. สงคราม เหตุการณระหวางสงคราม การรุกราน สงครามการเมือง การปฏิวัติ การกอการจลาจล 
การกอความวุนวายในบานเมือง การกอการกําเริบหรือการแยงอํานาจ 

ข. การนัดหยุดงาน ซ่ึงมิไดเก่ียวของกับผูรับจางโดยตรง เหตุการณและการกระทําของผูนัดหยุดงาน 
ค. คําสั่งของรัฐบาลพลเรือนหรือทหารเก่ียวกับการกําหนดใหถือเอาการริบหรือทําลาย การเวนคืน

ทรัพยสิน 
ง. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เชน แผนดินไหว ซึ่งมีความรุนแรงจนถึง INTENSITY VI OF THE 

RICHTER SCALE หรือกวานั้นการถลมทลายเพราะการระเบิดของภูเขาไฟ อุทกภัยรายแรง และใตฝุนมหาประลัย 
จ. สาเหตุของการสุดวิสัยอ่ืนท้ังหมด นอกเหนือจากท่ีระบุในขอ ก. ถึงขอ ง. ซ่ึงผูวาจางใหการรับรอง 

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในวรรคแรกของขอนี้ 
ฉ. เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใด ท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
สาเหตุของเหตุสุดวิสัยซ่ึงไดรับการรับรองจากผูวาจาง หรือเหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ี  

ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย จะเปนผลตอเอกสารสัญญา ก็ตอเม่ือผูรับจางไดยื่นคําบอกกลาวตอผูวาจางหรือ 
ผูแทนของผูวาจางเก่ียวกับเหตุการณนั้นพรอมพยานหลักฐานในสวนท่ีเก่ียวของมาเปนลายลักษณอักษร ภายใน  
15 วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุด 

หากผูรับจางไมยื่นคําบอกกลาวพรอมพยานหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนนอกจากสิทธิ 
ซ่ึงผูวาจางสงวนไวตามเง่ือนไขสัญญาขออ่ืนและวรรคอ่ืนแลว ผูวาจางมีสิทธิโดยชอบท่ีจะไมพิจารณาคําขอของ 
ผูรับจางในกรณีนี้ได ผูวาจางจะสงวนไวซ่ึงสิทธิท่ีดําเนินการตรวจสอบตามท่ีเห็นวาจําเปนจนเปนท่ีพอใจ เพ่ือ
ตรวจดูผลท่ีกลาวขางตน กอนใหคํารับรองเรียกรองคาเสียหายใดๆ ของผูรับจาง ความเสียหายท่ีผูวาจาง มิไดให
การรับรองวาเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัยจะไมไดรับการพิจารณาวาเปนผล ท้ังในดานเก่ียวกับความลาชาใน
ความสําเร็จสมบูรณของงานหรือสวนของงานตามกําหนดวันท่ีไดตกลงกันไวในเอกสารสัญญา หรือการชดใช
คาเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ขอ 1.10 เง่ือนไขเฉพาะของงานกอสราง 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 

1.  วัตถุประสงค 
ผูวาจางมีความประสงคใหผูรับจางทํางานจางกอสรางโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา โครงการ

อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูท่ี 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
งานหลักท่ีสําคัญดังนี้ 
 1. งานเตรียมพ้ืนท่ี 
 2. งานดิน 
 3. งานโครงสราง 
 4. งานปองกันการกัดเซาะ 
 5. งานทอและอุปกรณ 
 ๖. งานอาคารประกอบ 
 ๗. งานเบ็ดเตล็ด 

2.  สถานท่ีกอสรางและรายละเอียดงานกอสราง 
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูท่ี 25 ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูในพิกัดตามแผนท่ี 1 : 50,000 ระวาง 5335 I พิกัดตําแหนงเบ้ืองตน E 819151  

N 1479400 งานกอสราง มีรายละเอียดดังนี้ 
1. งานขุดลอก  

-  งานขุดลอกแหลงน้ํา ขนาดกนกวางเฉลี่ย 150.00 x 251.๐๐ x 5.00 เมตร (ก x ย x ล   
ความจุ 121,614 ลบ.ม.   

-  กอสรางทางลํารองระยะทาง 6,124 เมตร 
-  กอสรางคันดินลูกรังบดอัดแนน กวาง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร  

2. อาคารทางน้ํา 
-  อาคารทางน้ําเขา จํานวน 1 แหง 
-  อาคารทางน้ําออก จํานวน 1 แหง    

3. ทอระบายน้ํา 
     -  กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 3 แหง 

3.  แหลงวัสดุ   
วัสดุกอสรางหลักท่ีนํามาใชกอสรางจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ผูรับจางจะตองสงตัวอยางวัสดุกอสรางรายชื่อแหลงผลิต แหลงสงวัสดุและ/หรือผูผลิตใหกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง กอนท่ีจะนําไปใชในการกอสราง วัสดุกอสรางหลักท่ีจะตองไดรับ
การอนุมัติกอน ไดแก ซีเมนต กรวดหรือหินผสม ทรายและน้ํา สําหรับผสมคอนกรีต วัสดุสําหรับหินกอหินเรียง
เหล็กเสริมและเหล็กกอสราง ผูรับจางตองสงเอกสารแสดงคุณสมบัติวัสดุท่ีจะขออนุมัติโดยแสดงตารางเปรียบเทียบ
กับวัสดุตามขอกําหนดพรอมท้ังแนบมาตรฐานท่ีใชทดสอบวัสดุนั้น ๆ อยางไรก็ตามวัสดุดังกลาวอาจจะนําไปใชใน
การกอสรางได ก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. ดิน ผิวหนาดิน กรวด หิน ไมและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไดจากการขุด การปรับพ้ืนท่ีและถางบริเวณกอสรางจะ
ตกเปนของผูวาจางและผูรับจางจะตองไมขนยายออกจากบริเวณกอสรางโดยมิไดรับคํายินยอมจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผูรับจางอาจใชตนไมท่ีลมลงในบริเวณกอสรางและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีขุดข้ึนตามสัญญา
วาจางเพ่ือการกอสรางเม่ือไดรับการอนุมัติหรือคําสั่งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางแลว 
 3. มาตรฐานงานฝมือจะตองมีคุณภาพสูงสุดในงานกอสรางประเภทตางๆ วัสดุกอสรางท้ังหมดท่ีใชใน
การกอสรางจะตองมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซ่ึงระบุหรืออธิบายไวในรายการรายละเอียดดานวิศวกรรม  
แบบท่ีใชในการกอสรางและใบแจงปริมาณงานและราคา นอกเสียจากจะไดมีการระบุไวเปนอยางอ่ืนหรือไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอีกท้ังจะตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีอางถึงฉบับท่ีมีผล
บังคับอยูในปจจุบัน หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา ซ่ึงจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จางกอสราง 
  4. รายการวัสดุกอสรางใดท่ีไมไดแสดงไวในใบแจงปริมาณงาน และราคาแตผูรับจางตองนํามาใชงาน  
ใหถือวารวมอยูในราคาตอหนวยของงานท่ีตองใชวัสดุกอสรางชนิดนั้น ๆ โดยรวมถึงคาขนสงการจัดเก็บการ
เคลื่อนยายวัสดุกอสรางนั้น ๆ ดวย 

4. รายการสําคัญท่ีผูรับจางตองจัดทํา 

          1. งานท่ีผูรับจางจะตองดําเนินการตามท่ีระบุในแบบรูปรายละเอียดรายการ รายละเอียดดานวิศวกรรม 
และตามใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ไดแก  

  1. งานเตรียมพ้ืนท่ี 
 2. งานดิน 
 3. งานโครงสราง 
 4. งานปองกันการกัดเซาะ 
 5. งานทอและอุปกรณ 
 ๖. งานอาคารประกอบ 
 ๗. งานเบ็ดเตล็ด 

2. งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นสมควร เพ่ือทําใหงานแลวเสร็จ
ตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 
                การวัดคํานวณปริมาณงานเพ่ือการจายเงินของงานรายการตาง ๆ จะยึดถือตามท่ีระบุไวในรายการ
รายละเอียดดานวิศวกรรมของงานรายการนั้น ๆ หากงานรายการใดท่ีมิไดกําหนดไว จะวัดคํานวณปริมาณงานสวนท่ี
ไดจัดทําเสร็จตามหนวยท่ีระบุไวในรายการแจงปริมาณงานและราคา โดยยึดถือวิธีการวัดคํานวณปริมาณงานของ 
ผูวาจางเปนเกณฑ 

5. การดําเนินการ 

 1. การควบคุมงานเพ่ือกอสรางตามสัญญานี้ ผูควบคุมงานของผูรับจางตองอยูประจํา ณ ท่ีทําการ
กอสราง เพ่ือควบคุมงานตามสัญญา ถาผูควบคุมงานของผูรับจางมีเหตุจําเปนไมสามารถอยูควบคุมงานจะตองแจง
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบลวงหนา พรอมท้ังแตงต้ังผูปฏิบัติงานแทน เปนลายลักษณ
อักษรเสนอแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติเสียกอน ถาผูควบคุมงานของผูรับจางไมอยู
ควบคุมงานโดยไมมีเหตุผลอันควร ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงาน
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ของผูวาจางมีสิทธิ์ สั่งหยุดงานท้ังหมดหรือบางสวนไดทันทีและผูรับจางตองรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อัน
เนื่องจากการนี้ท้ังสิ้น 
 ในกรณีท่ีงานกอสรางอยูภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผูรับจางจะตองใช
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรเปนผูควบคุมงาน 

 2. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงาน
แผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ และแผนผังบุคลากรของผูรับจาง โดยแผนปฏิบัติงานจะตองแสดงถึงข้ันตอนการ
ทํางานท่ีถูกตองตามสภาพฤดูกาล และกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆใหแลวเสร็จใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาเห็นชอบกอนดําเนินการ ผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะคอยติดตามเรงรัดงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 
ท้ังนี้เพ่ือใหการกอสรางเปนไป ดวยความเรียบรอยและแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา สําหรับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางแลวนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่ง ของสัญญาดวย 

 3. ผูรับจางตองตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถ่ีถวน หากปรากฏวาแบบและรายละเอียดดังกลาวมี
การขัดแยงคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผูรับจางตองรายงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบทันที ผูควบคุมงาน
ของผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและหรือผูวาจางเปนผูพิจารณา และวินิจฉัยคําของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูวาจางผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดและถือเปนอันยุติ 

 4. ในกรณีท่ีมีปญหาเรื่องท่ีดินอันเปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถเขาปฏิบัติงานกอสรางตามสัญญาได ผูวาจาง
มีสิทธิ์ตัดงานสวนนั้นออกจากสัญญา โดยผูรับจางไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ํา 

 5. ผูรับจางตองทําการสํารวจระดับดินเดิมและถายภาพกอนดําเนินการในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการท้ังหมด 
จัดทํารูปตัดขวาง รูปตัดตามยาว และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงาน
กอสรางของผูวาจางกําหนด โดยตองทําการสํารวจใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน (สี่สิบหาวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงใหเริ่มงาน การทํางานสํารวจดังกลาวของผูรับจางจะตองกระทําภายใตการควบคุมและตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงานกอสรางหรือผูควบคุมงานกอสราง หรือตัวแทน
ของผูวาจางตลอดเวลาท่ีทําการสํารวจ รูปตัดขวางไมควรหางกันเกิน 25 เมตร ซ่ึงผูรับจางตองทยอยสงผลการ
สํารวจพรอมสมุดสนาม เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางตรวจสอบเสียกอน ท้ังนี้ ผูรับจาง
จะตองนําผลสํารวจระดับดินเดิมมาทําการคํานวณปริมาณงาน ดินตัด-ดินถม ท่ีจะทําเสร็จจริง เพ่ือใหทราบปริมาณ
งานท่ีแทจริง เทียบกับปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติ
กอนท่ีจะดําเนินงานในข้ันถัดไป  

    6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการกํากับดูแลในขณะดําเนินการ
กอสรางแลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกอนการดําเนินการกอสรางภายใน 
30 วัน (สามสิบวัน  นับถัดจากวันท่ีโดยลงนามในสัญญา 
 ใหมีการกํากับดูแล และการตรวจสอบการพัฒนา (การขุดลอกในพ้ืนท่ีชุมน้ํา เพ่ือปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายและตามรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
ของกรมทรัพยากรน้ํา โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ไดแก แนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในชวงการขุดลอก 
  ในการควบคุมกํากับดูแลขุดลอกโดยผูรับจางตองปฏิบัติตามเง่ือนไขแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้  
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๑. ในการขุดลอกควรขึงตาขายจีโอเท็คทายนหรือวัสดุอ่ืนๆท่ีสามารถปองกันการฟุงกระจายของตะกอน 
ท่ีจะเกิดจากการขุดลอกตะกอนดิน 

๒. เครื่องจักรท่ีใชในการขุดลอกควรจะไมทําใหเกิดการอัดแนนของดินใตน้ํา เชน ควรติดตั้ง
เครื่องจักรบนเรือหรือวัสดุลอยน้ําอ่ืนๆ เปนตน 

๓. การขุดลอก ควรจะไมปรับเปลี่ยน กรณีสัณฐานใตน้ํา (Landform) หรือพ้ืนทองน้ําใหยึดตามรูป
แบบเดิม 

๔. การขุดลอกพ้ืนท่ีชุมน้ําจะตองไมกอใหเกิดการพังทลายหรืออันตรายตอตลิ่งหรือการคงสภาพ  
ของเสถียรภาพของตลิ่งการขุดลอกและบริเวณขอบพ้ืนท่ีชุมน้ํา รวมท้ังบริเวณตนน้ําหรือทายน้ําท่ี
ตอเนื่องกับบริเวณท่ีขุดลอก 

๕. การขุดลอกพ้ืนท่ีชุมน้ํา ไมควรทําใหรูปตัดของพ้ืนท่ีชุมน้ําเปลี่ยนแปลงความลาดชัน 
๖. ดินท่ีไดจากขุดลอกควรนําไปท้ิงในท่ีเหมาะสม หากจะนําไปท้ิงริมคลองควรหางจากพ้ืนท่ีริมตลิ่ง

ไมนอยกวา 3 เมตร เพ่ือปองกันการไหลกลับของดินท่ีขุดลงสูพ้ืนท่ีชุมน้ํา และจะไดไมสงผล
กระทบตอระบบนิเวศริมน้ํา และสภาพธรรมชาติของพ้ืนท่ีชุมน้ําใหหมดสภาพไป 

ขณะท่ีทําการกอสราง หากเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ ใหเปนหนาท่ีของผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ
ในความเสียหายนั้นๆ 

6.  ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง    

 เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแกผูปฏิบัติงานในโครงการ ท้ังของผูวาจาง
และผูรับจาง จึงกําหนดใหผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี้ 

  1. ผูรับจางจะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานอยางละเอียดและชัดเจนให
สอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง แลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสรางกอนดําเนินการกอสรางภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรมฯใหเริ่ม
ทํางาน ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวอยางเครงครัดใหสอดคลองกับสัญญาวาจางพรอม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกลาวใหผูวาจางทราบอยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง 

 2. ผูรับจางตองเตรียมรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะตองมากําหนดกระบวนการของการวางแผนใหสอดคลอง
และครอบคลุมหัวขอหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ท่ีกําหนดไวตามเอกสารประกวดราคาขอ 1.9 
หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนผูกําหนด 
 3. ผูรับจางตองศึกษากฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ รวมท้ังข้ันตอนและวิธีการกอสรางโครงการดังกลาว
อยางละเอียด เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯอยางเปนรูปธรรมและสามารถปฏิบัติไดจริงยื่นตอผูวาจาง 

 4. ผูรับจางตองจัดบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนให
เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือกําหนดโครงสรางและหนาท่ีบทบาทของผูเก่ียวของดานความปลอดภัยฯ ใหชัดเจน 

 5. ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบหรือเง่ือนไขสัญญาจางท่ีผูวาจางกําหนดไวอยางเครงครัด 

 6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการ
ทํางานอยางเครงครัด 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 7. ผูรับจางตองตรวจสอบติดตามวิธีการทํางานและสภาพการทํางานในหนวยงานกอสรางใหเกิด ความ
ปลอดภัยในการทํางานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด พรอมปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8. ผูรับจางตองประเมินผลความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจกรรมท่ีวางแผนไวเพ่ือนํามาปรับปรุง
แกไขในการบริหารการจัดการในงานกอสรางใหดีข้ึน 

 9. คาใชจายในการดําเนินการเก่ียวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสรางท้ังหมด ให
คิดรวมอยูในคาดําเนินการของงานกอสรางตามท่ีระบุในใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี ้

7. การสงรายงาน 
 1. ผูรับจางตองสงรายงานแสดงความกาวหนาของงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบเปนระยะทุกๆ 
30 วัน (สามสิบวัน) ตามแบบฟอรมท่ีผูวาจางจะเปนผูกําหนดให หากปรากฏวาการทํางานลาชากวาแผนท่ีไดเสนอ
ไว ผูรับจางตองชี้แจงถึงสาเหตุท่ีลาชา รวมท้ังตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเรงรัดการทํางานใหแลวเสร็จตามแผน
ท่ีกําหนดไวเดิม ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจํานวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและผู
ควบคุมงาน 
 2. ผูรับจางจะตองสงภาพถายใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ซ่ึงประกอบดวยภาพท่ี
คุณภาพดีในสวนการกอสรางท่ีสําคัญท้ังหมด ไปพรอมกับรายงานความกาวหนาประจําเดือนของแตละเดือน การบันทึก
ดวยภาพถายประจําเดือนนี้จะประกอบดวยรูปภาพประมาณ 30 วัน (สามสิบวัน) พรอมท้ังคําอธิบายยอๆ บริเวณท่ี
ถายภาพและวันท่ีถายภาพ 

3. รายงานประจําวันและประจําสัปดาหสําหรับวันท่ีเสนอจะทําโดยเสนอแบบฟอรมเพ่ือ ใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติ รายงานดังกลาวนี้จะตองสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางภายในเวลา 
09.00 น. ของวันถัดไปและในวันแรกของสัปดาหถัดไป 
 ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจํานวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและผูควบคุมงาน 

8.  การสงมอบงานเพ่ือเบิกจายเงินคาจาง 

 เม่ือผูรับจางประสงคจะสงมอบงาน ผูรับจางตองจัดทําใบสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ พรอมท้ังภายถายกอนการ
กอสราง ขณะทําการกอสราง และหลังการกอสราง พรอมรายละเอียดและราคาของงานท่ีจะสงมอบตามแบบฟอรม
ท่ีผูวาจางจะเปนผูกําหนดใหเสนอตอผูควบคุมงานของ ผูวาจาง เพ่ือใหผูควบคุมงานของผูวาจางตรวจสอบงานท่ีจะ
สงมอบจะตองแลวเสร็จถูกตองตามสัญญา 
  การสงมอบงานเพ่ือเบิกจายคาจาง ใหผูรับจางสงมอบงานใหแกผูวาจางเปนงวด งวดละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 
งวด ยกเวนงวดสุดทายของการสงมอบ ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดทันทีเม่ืองานแลวเสร็จ การสงมอบงานแตละ
งวดเม่ือรวมกับผลงานตั้งแตเริ่มสัญญาจนถึงสิ้นงวด จะตองมีปริมาณไมมากไปกวาผลงานตั้งแตเริ่มสัญญาจนถึง
รายงานครั้งลาสุดตามรายงานแสดงความกาวหนาของงาน การวัดปริมาณงานใหยึดถือวิธีการและหลักเกณฑของผู
วาจาง  
  การสงมอบงานงวดสุดทาย (ครั้งสุดทาย นอกจากผูรับจางจะตองทําใบสงมอบงานและใบแจงหนี้ สําหรับ
งานงวดสุดทายเชนเดียวกับงานงวดกอนๆ ผูรับจางจะตองทํารายงานใบสงมอบงานท้ังสัญญาแนบมาดวย โดยงานท่ี
จะตองสงมอบมีลักษณะ ดังนี้ตอไปนี้ 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1. งานถากถาง ผูรับจางจะตองดําเนินการภายในขอบเขตท่ีกําหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทําการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทําจริงหนวยเปน “ตารางเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจายตาม
ราคาตอหนวยท่ีกําหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการถางปาขุดตอ ซ่ึงประกอบดวย 
คาจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค                                             

 2. งานขุดเปดหนาดิน ผูรับจางจะตองดําเนินการภายในขอบเขตท่ีกําหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทําการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทําจริงหนวยเปน”ลูกบาศกเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะจาย
ตามราคาตอหนวยท่ีกําหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
แรงงาน และคาใชจายคาใชจายอ่ืนๆ ในการทํางานขุดเปดหนาดิน เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

3. งานดินขุดดวยเครื่องจักร และ/หรือ งานดินขุดยาก ผูรับจางจะตองดําเนินการภายในขอบเขตท่ี
กําหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทําการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทํา
จริงหนวยเปน “ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางเปนเกณฑ และจะจายตามราคา ตอหนวยท่ีกําหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจาย
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงานและคาใชจายอ่ืนๆ ในการทํางานดินขุด เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค สําหรับ
งานดินขุดในงานกอสรางอาคารใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง งานขุดดินวัดเปน
ปริมาตรลูกบาศกเมตรท่ีผูรับจางทําการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีกําหนดไวในแบบหรือปริมาณ
งานท่ีทําจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ  การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดใหไดแนว ระดับและ
ขนาดตามท่ีกําหนดไวในแบบ   

งานขุดดินวัดเปนปริมาตรลูกบาศกเมตร ท่ีผูรับจางทําการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณ
งานท่ีกําหนดไวในแบบหรือปริมาณงานท่ีทําจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ โดยใหยึดถือ
วิธีการตรวจวัดปริมาณงาน โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณท่ีผูรับจางดําเนินการ การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดให
ไดแนว ระดับและขนาดตามท่ีกําหนดไวในแบบ   

กอนเริ่มปฏิบัติการขุด ผูรับจางจะตองทําการสํารวจระดับบริเวณท่ีจะทําการขุดและบริเวณใกลเคียง 
ท่ีอาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือใหสามารถเขียนแผนท่ีแสดงเสนชั้นระดับดินและรูปตัดตางๆ ไดอยางละเอียด
ถูกตอง และเม่ือการขุดแลวเสร็จผูรับจางจะตองทําการสํารวจระดับเพ่ือแสดงใหผูควบคุมงานของผูวาจางเห็นวาได
ดําเนินการขุดตามรูปแบบท่ีแสดงไวในแบบกอสราง และเพ่ือประกอบในการเบิกจายเงินดวย 

การจายเงิน จะจายเงินตามใบแจงปริมาณงานและราคางาน ท่ีผูรับจางทําการขุดข้ึนและขนยายแลว
เสร็จตามปริมาณงานท่ีทําจริง โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section ของ    
ผูวาจางเปนเกณฑ และใหมีหนวยวัดเปนลูกบาศกเมตรการจายเงิน จะจายเงินใหเปนหนวยอัตราตอลูกบาศกเมตร
ในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามสัญญา ซ่ึงประกอบดวยดวยการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 
แรงงาน การขุดดิน วัดเปนปริมาณลูกบาศกเมตร ตามท่ีผูรับจางทําการขุดข้ึนแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีทําจริงภายใน
ขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ  โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานของผูวาจางเปนเกณฑ และผูวา
จางจะไมมีการวัดปริมาณงานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบ 

4. งานดินถมบดอัดแนนจากดินขุด ผูรับจางจะตองดําเนินการภายในขอบเขตท่ีกําหนดไวในขอ 4.1  ให
เรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทําการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทําจริงหนวยเปน “ลูกบาศก
เมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และ
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
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จะจายตามราคาตอหนวยท่ีกําหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้เปนคาเฉลี่ยรวมระหวางดินขุดภายในบริเวณ
งานกอสรางกับดินขุดจากแหลงดินภายนอกและใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงานและ
คาใชจายอ่ืนๆ ในการทํางานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค สําหรับงานดินถมบด
อัดแนนในงานกอสรางอาคาร ใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแนนและงานถมทรายบดอัดแนนนี้ผูวาจางจะทําการตรวจวัดปริมาณ
หนวยเปนลูกบาศกเมตรตามขอบเขตท่ีกําหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทําจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงาน
ของผูวาจางกําหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผูจางเปนเกณฑและผูวาจางจะไมมีการวัดปริมาณงานถม
บดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบและการทรุดตัวหดตัวของดินถม 

การจายเงินจายใหในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญาซ่ึง
ประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงาน รวมท้ังงานอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานนี้ใหสําเร็จสมบูรณ 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแนนและงานถมทรายนี้ ผูวาจางจะทําการตรวจวัดปริมาณงานหนวยเปน
ลูกบาศกเมตรตามขอบเขตท่ีกําหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทําจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของ ผูวา
จางกําหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณของผูวาจางเปนเกณฑ 

 การจายเงินใหในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญาซ่ึง
ประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงานรวมท้ังงานอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานนี้ใหสําเร็จสมบูรณ 

5. งานลูกรังบดอัดแนน ผูรับจางจะตองดําเนินการภายในขอบเขตท่ีกําหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทําการตรวจวดัปริมาณงานท่ีทําจริงหนวยเปน “ ลูกบาศกเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจการวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะ
จายตามราคาตอหนวยท่ีกําหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการหาวัสดุ อุปกรณ 
แรงงานและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการทํางานดินลูกรังบดอัดแนนหลังคันคลองดวยเครื่องจักร เพ่ือใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคสําหรับงานดินลูกรังบดอัดแนนในงานกอสรางอาคารใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของ
อาคารแตละแหง 

6. งานโครงสราง งานปองกันการกัดและงานเบ็ดเตล็ด ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามท่ีกําหนดในขอ 4.1 
ใหแลวเสร็จเรียบรอย โดยผูรับจางจะตองกอสรางใหแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามท่ีกําหนดในแบบและสัญญา 
พรอมท้ังทําความสะอาดบริเวณกอสรางใหเรียบรอยตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกําหนด 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะจาย
ตามราคาตอหนวยท่ีกําหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในงานขุดดิน ถมดิน และงาน
อ่ืนๆ ในขอบเขตอาคาร ซ่ึงประกอบดวย คาจัดหาวัสดุ  อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ เพ่ือใหงานบรรลุ
วัตถุประสงค 

7. กรณีการวัดปริมาณงานและการจายเงินทอ HDPE ใหวัดปริมาณงานเปนหนวยตามท่ีระบุในตาราง
แสดงในใบแจงปริมาณและราคา ตามท่ีกําหนดในแบบ และการจายเงินใหดําเนินการ ดังนี้ 

    ๑ การจายเงินใหตามราคาตอหนวยท่ีตกลงในสัญญาโดยจะจายให ๔๐% ของราคาหลังจากผูรับจาง
ดําเนินการนําสงทอ HDPE เขามาในบริเวณกอสรางภายใตการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสราง 

    ๒ การจายเงินจะจายใหตามราคาตอหนวยท่ีตกลงในสัญญาโดยจะจายให ๔๐% ของราคาหลังจากผู
รับจางดําเนินการติดตั้งทอ HDPE เรียบรอย ภายใตการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

    ๓ การจายเงินจะจายใหตามราคาตอหนวยท่ีตกลงกันในสัญญาโดยจะจายให ๒๐% ของราคา
หลังจากผูรับจางดําเนินการทดสอบในสนาม และสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค ภายใตการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 

๘. ผูรับจางจะตองสงเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการกอสรางโครงการเพ่ือประกอบการ
เบิกจายในงวดสุดทาย ประกอบดวย 

1  เอกสารการคิดปริมาณงานเพ่ิมหรือลด ราคาตอหนวย และเอกสารการคิดมูลคางานสําหรับ
การเบิกจายเงินงวดสุดทาย 
  2  แบบแปลนกอสรางจริง (Asbuilt Drawing) 
  3) รายงานการประชุมรับฟงความคิดเห็น  
  4  ภาพถายมุมสูงของโครงการ 
  5  แบบจําลอง Animation 2D 

9.  การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน 

 1. การตรวจสอบผลงานเพ่ือการจายเงิน (แตละงวด) 

 ภายหลังท่ีไดรับใบสงมอบงานจากผูรับจางแลว ผูควบคุมงานของผูวาจางจะตรวจสอบใบสงมอบงานกับ
งานในสนาม ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้น เสร็จเรียบรอยถูกตองตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณ
งานตามท่ีกําหนดในใบสงมอบแลวจะเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพ่ือทําการตรวจ
ผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทําการตรวจผลงานท่ีสงมอบใหภายใน 3 (สาม วัน 
ทําการนับแตวันท่ีประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางไดรับทราบการสงมอบงานและจึง
ดําเนินการเรื่องการเบิกจายเงินตอไป 
 การตรวจสอบผลงานเชนนี้ มิไดทําใหผูรับจางหมดความรับผิดชอบในความชํารุดเสียหายของสิ่งกอสรางท่ี
ผูรับจางไดดําเนินการกอสรางมาแลว การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญาก็ตอเม่ือ ผูวา
จางไดรับมอบงานท้ังหมดจนครบถวนถูกตองทุกรายการจากผูรับจาง และสามารถใชงานไดสมเจตนารมณของ 
ผูวาจางทุกประการแลว 

 2.การตรวจรับงานตามสัญญา 

 เม่ือผูรับจางไดจัดทํางานท้ังหมด (งวดสุดทาย) ครบถวนตามสัญญาแลว และจัดทําใบสงมอบงานดังกลาว
ใหแกผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพ่ือทําการตรวจรับ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 5 (หา วัน ทําการ นับแต
วันท่ีประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงานและจะทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด ถา
ปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้นเสร็จเรียบรอยครบถวน ถูกตองตามแบบรูปรายการรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
และสามารถใชงานได สมตามเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว ใหถือวันท่ีไดรับใบสงมอบงานดังกลาวเปน
วันสงมอบงาน แตถางานท่ีสงมอบท้ังหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางมีสิทธิ์ไมตรวจรับงาน และสั่งการใหผูรับจางทํา
การซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตองครบถวนตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ซ่ึงผูวาจางตอง
ปฏิบัติตาม ในระหวางท่ียังมีการซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีกลาวขางตน ใหถือวายังไมมีการสงมอบงาน 
 หลังจากท่ีไดทําการซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานของ    
ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบ เพ่ือทําการตรวจผลงานใหม คณะกรรมการตรวจ
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รับพัสดุในงานจางกอสรางจะตรวจผลงานใหภายใน 5 (หา วันทําการนับแตวันท่ีประธานกรรมการตรวจการจาง
ไดรับทราบและจะทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด  ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผูรับจางไดทําการ
ซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมถูกตองตามแบบรูป รายการรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแลวจะดําเนินการตาม
ข้ันตอนตอไป และใหถือวันท่ีไดรับแจงดังกลาวเปนวันสงมอบงาน 
 การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญา ก็ตอเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมด
ครบถวน ถูกตองทุกรายการจากผูรับจางและสามารถใชงานไดสมเจตนารมณ ของผูวาจางทุกประการแลว 

10.  กาํหนดระยะเวลาสงมอบงาน 

 งานรายนี้ท้ังหมดผูรับจางจะตองจัดทําใหเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญาและสงมอบใหแกผูวาจางได
ภายใน 240 วัน (สองรอยสี่สิบวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

11.  หลักเกณฑการจัดหาชางฝมือ 

 เม่ือกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว  
ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจาก สถาบันของทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. ปวท. และปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขา
ชาง แตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
  1. วิศวกรโยธา     
  2. ชางกอสรางหรือชางโยธา     

12.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรมท่ีไมชัดเจน 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรม(Technical Specification อ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุ หรือไมชัดเจนไว
ในท่ีนี้ ใหปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะท่ีระบุไวในแบบ (Drawing ตาง ๆ หรือหากมิไดระบุให คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจางกอสรางใชดุลพินิจพิจารณาแกไขปญหานั้น ๆ  
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รายการรายละเอียดดานวิศวกรรม 
1. รายการท่ัวไป 

รายการรายละเอียดดานวิศวกรรม (Specifications) ท่ีจะตองใชควบคูกับเง่ือนไขของสัญญา 
(Conditions of Contract) แบบกอสราง (Construction Drawings) ใบแจงปริมาณงานและราคา (Bill of 
Quantities, BOQ) และผูรับจางจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในเอกสารสัญญาและตามคําแนะนําของผูควบคุม
งานของผูวาจาง 

ผูรับจางจะตองทราบสภาพของบริเวณกอสรางและขอบเขตของงานกอสรางเปนอยางดี และจะตอง
ทําการกอสรางตามรายการรายละเอียดดานวิศวกรรม แบบกอสราง และคําแนะนําของผูควบคุมงานของผูวาจาง 

รายการรายละเอียดดานวิศวกรรมนี้แสดงมาตรฐานต่ําสุดท่ีตองการสําหรับงานกอสรางตามสัญญานี้ 
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและภาระผูกพันตาง ๆ ซ่ึงไดระบุไวในเง่ือนไขของสัญญาและ

รายการรายละเอียดดานวิศวกรรม ในทางตรงกันขาม คาใชจายสําหรับการทํางาน ตามภาระผูกพันพนตางๆ  เชน
การโยกยายเครื่องจักรกอสรางเขาปฏิบัติงาน คาดําเนินการ กําไร ฯลฯ จะรวมอยูในรายการคาใชจาย (Pay Item) 
ท่ีเหมาะสมของรายการในใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ 

2. มาตรฐาน 
ในรายการรายละเอียดนี้จะมีการอางถึงมาตรฐานตาง ๆ เชน มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย  มอก. ดวย

เลขท่ีท่ีเหมาะสม ในกรณีนี้การอาง มอก. จะรวมถึงขอความวา “หรือมาตรฐานเทียบเทาซ่ึงจะตองขออนุมัติจากผู
ควบคุมงานของผูวาจาง”  

ในกรณีท่ีผูรับจางเสนอท่ีจะสงมาตรฐานอ่ืนเพ่ือรับการพิจารณาจากผูควบคุมงานของผูวาจางจะตอง
ใหเวลาผูควบคุมงานของผูวาจางเพียงพอในการตรวจสอบมาตรฐานนั้น ๆ และในการทําการตามคําสั่งของผู
ควบคุมงานของผูวาจางเพ่ือยืนยันวาวัสดุท่ีสงมาตามมาตรฐานอ่ืนนั้นเปนท่ียอมรับได ผูรับตองสงมอบมาตรฐาน
เปนภาษาไทย หรือคําแปลจากภาษาอังกฤษ ใหผูควบคุมงานของผูวาจาง ใชระหวางกอสรางรวม 2 (สอง ชุด  

ผูรับจางจะไมเบิกคาใชจายอันเกิดจากความลาชาของงานกอสราง เนื่องจากการทดสอบใด ๆ ถือวา
เปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตองจัดเวลาไวอยางเพียงพอสําหรับการทดสอบวัสดุตาง ๆ  ท่ีจําเปนสําหรับกอสราง 

รายชื่อตอไปนี้คือมาตรฐานท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  คํายอท่ีไดแสดงไวสําหรับมาตรฐานอยาง
เปนการใชคําเพ่ือใหเกิดความเขาใจสําหรับมาตรฐานตาง ๆ ดังนี้ 
 TIS - Thai Industrial Standards (มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย, มอก.) 
 JIS - Japanese Industrial Standards 
 AASHTO - American Association of State Highway and Transportation  
                                                  Officials 
 ACI - American Concrete Institute 
 AGA - American Gas Association 
 AIJ - Architectural Institute of Japan 
 AGMA - American Gear Manufacturers Association 
 AISC - American Institute of Steel Construction 
 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  

3. วัสดุกอสรางและมาตรฐานงานฝมือ 
วัสดุกอสรางหลักท่ีนํามาใชกอสรางจะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานของผูวาจาง 
1. ผูรับจางจะตองสงตัวอยางวัสดุกอสรางรายชื่อแหลงสงวัสดุ และ หรือผูผลิตใหกับผูควบคุมงาน

ของผูวาจาง เพ่ือขออนุมัติภายใน 45 วัน (สี่สิบหาวัน นับ ถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน วัสดุกอสราง
หลักท่ีจะตองไดรับการอนุมัติกอน ไดแก ซีเมนต กรวด หรือหินผสม ทรายและน้ํา สําหรับ ผสมคอนกรีต วัสดุ
สําหรับหินเรียง (Riprap)  เหล็กเสริมและเหล็กกอสราง 

 2. กรณีท่ีมีรายการซ่ึงมิไดระบุในใบแจงปริมาณและราคาและเอกสารประกอบสําหรับวัสดุกอสราง
ใด ๆ  ท่ีจะตองจัดหาโดยผูรับจาง คาใชจายในการจัดหา ขนสง เก็บรักษา และจัดการวัสดุคิดเปนราคาตอหนวย 
หรือราคางานตามปริมาณของวัสดุท่ีตองการ 

 3.  มาตรฐานงานฝมือจะตองมีคุณภาพสูงสุดในงานกอสรางประเภทตาง ๆ วัสดุกอสรางท่ีใชในการ
กอสรางจะตองมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซ่ึงระบุหรืออธิบายไวในรายการรายละเอียดวิศวกรรม แบบท่ี
ใชในการกอสรางและใบแจงปริมาณงานและราคา นอกเสียจาก จะไดมีการระบุไวเปนอยางอ่ืน หรือไดรับอนุมัติ
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จากผูควบคุมงานของผูวาจางอีกท้ังจะตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีอางถึงฉบับท่ีมีผลเปนปจจุบัน หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี
เทียบเทา ซ่ึงจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานของผูวาจางเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและติดตามผลงาน
ของผูวาจางและการปฏิบัติงานของผูรับจางใหผูรับจางเสนอแผนปฏิบัติงานตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดใหตอผู
วาจางภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงานและใหผูรับจางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท่ีผู
วาจางหรือตัวแทนของผูวาจางเห็นชอบแลวจนสุดความสามารถเพ่ือใหการกอสรางสําเร็จเรียบรอยภายในกําหนด
แหงสัญญานี้ผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจางสงวนสิทธิ์ท่ีจะสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติงานอยางไรก็ได
ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของงานนี้เปนสําคัญผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีผูวาจางไดสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข
เพ่ิมเติมดังกลาวโดยเครงครัดตอไป 

4. งานเตรียมสถานท่ีกอสราง 
                        4.1  คําจํากัดความ/ความหมาย เปนการจัดเตรียมความพรอมของสถานท่ีและเตรียมงาน
เบื้องตนกอนท่ีจะดําเนินการกอสรางอาคารหลักตางๆดังนี้ 
    4.1.1  การเตรียมพ้ืนท่ีหมายถึงการกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือทําการกอสรางอาคารสํานักงาน
โรงงานคลังพัสดุและอาคารชั่วคราวอ่ืนๆ รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
    4.1.2  การตรวจสอบและวางผังหมายถึงการตรวจสอบหมุดหลักฐานตางๆและสํารวจวาง
ผังการกอสรางอาคารตามท่ีกําหนดไวในแบบกอสราง 
                            4.1.3  ทางลําลองชั่วคราวทางเบี่ยงหมายถึงการกําหนดเสนทางคมนาคมในการขนสงวัสดุ
กอสรางจากเสนทางสายหลักถึงบริเวณโครงการ 
    4.1.4  การจัดหาวัสดุหมายถึงการจัดเตรียมวัสดุกอสรางพรอมสุมเก็บตัวอยางวัสดุหลักไป
ทดสอบคุณสมบัติและหรือจัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตของวัสดุหลัก 
    4.1.5   การถางปาและปรับพ้ืนท่ีหมายถึงการถางปาขุดตอขุดรากไมและปรับพ้ืนท่ีบริเวณ
ท่ีจะกอสรางอาคารและหรือตามแนวหรือขอบเขตท่ีกําหนดไวในแบบกอสรางรวมท้ังการขนยายสิ่งท่ีไมพึงประสงค
ออกนอกบริเวณกอสราง 
    4.1.6  การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางเดิมหมายถึงสิ่งกอสรางเดิมท่ีไมตองการในบริเวณกอสราง
หรือตามท่ีกําหนดในแบบแปลนตองรื้อถอนตองกําจัดและขนยายออกใหพนบริเวณกอสราง 
    4.1.7  การกําจัดน้ําออกจากบริเวณกอสรางหมายถึงการทําเข่ือนก้ันน้ําชั่วคราวการขุดรอง
หรือทํารางเปลี่ยนทางน้ําการใชเครื่องสูบน้ําเพ่ือปองกันและกําจัดน้ําออกจากบริเวณกอสราง 
                       4.2 ขอกําหนด/คุณสมบัติ 
 4.2.1 การเตรียมพ้ืนท่ี   
      1)  ท่ีตั้งอาคารสํานักงานจะตองอยูใกลเคียงกับบริเวณหัวงานโดยมีขนาดและพ้ืนท่ี
ใชสอยตามท่ีกําหนดไวในแบบพ้ืนสํานักงานจะตองอยูสูงกวาพ้ืนดินไมนอยกวา 0.30 เมตรมีระบบระบายน้ําและ
ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 
      2)  ท่ีตั้งอาคารโรงงานคลังพัสดุและบานพักคนงานจะตองไมสรางบนพ้ืนท่ีกีด
ขวางทางสัญจรและบริเวณกอสรางจะตองรักษาความสะอาดอยูเสมอโดยมีระบบสุขาภิบาล 

           4.2.2 การตรวจสอบและวางผัง 
                               1)  กอนดําเนินการกอสรางจะตองตรวจสอบความถูกตองของแบบกับสภาพ                

ภูมิประเทศโดยการวางแนวถายระดับวางผังอาคารและสิ่งปลูกสรางทุกชนิดกรณีตรวจพบความคลาดเคลื่อนหรือมี
ปญหาอุปสรรคในพ้ืนท่ีกอสรางใหรีบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 
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                                     2)  หมุดหลักฐานตางๆท่ีกําหนดและไดจัดทําข้ึนจะตองรักษาใหอยูในสภาพ
เรียบรอยสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
 4.2.3 การทําทางลําลองชั่วคราว 
                                     1)  ทางลําลองทางเบี่ยงทางเขาหมูบาน/อาคารและอ่ืนๆท้ังท่ีอยูภายในและนอก
บริเวณกอสรางจะตองใหสามารถเชื่อมเขาถึงกันไดตลอด 
                                     2)  จะตองดูแลบํารุงรักษาเสนทางใหสามารถใชงานไดสะดวกรวมท้ังมีมาตรการ
ปองกันฝุนโคลนตมตลอดอายุสัญญากอสราง  
 4.2.4 การจัดหาวัสดุ   
                                     1)  วัสดุหลักท่ีจะตองทําการทดสอบคุณสมบัติตามขอกําหนดของแตละประเภท
งานเชนหิน กรวด ทราย เหล็กเสริมเปนตน จะตองสุมจัดเก็บตัวอยางและควบคุมไปทดสอบยังหนวยงานท่ีเชื่อถือ
ไดและนําผลการทดสอบคุณสมบัติใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาเห็นชอบกอนนํามาใชงาน 
                                     2)  วัสดุหลักท่ีจะตองมีเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตตามแบบ 
และขอกําหนดของแตละประเภทงานเชนทอและอุปกรณประกอบแผนใยสังเคราะหประตูน้ําเปนตนให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาเห็นชอบกอนนํามาใชงาน 
                                     3)  จะตองกําหนดมาตรการดูแลปองกันรักษาจัดเก็บวัสดุใหอยูในสภาพท่ีดี 
 4.2.5 การถางปาและปรับพ้ืนท่ี 
                                     1)  พ้ืนท่ีกอสรางท่ีกําหนดในแบบจะตองมีการถางปาและปรับพ้ืนท่ีใหเรียบรอย
ปราศจากตนไม ตอไม รากไมและสิ่งกีดขวางตางๆโดยมีอาณาเขตหางจากตวัอาคารกอสรางประมาณ  5  เมตร 
                                     2)  วัสดุท่ีถางออกและขุดออกจะตองขนยายออกพนพ้ืนท่ีกอสรางและ/หรือทําลาย
โดยวิธีเผาฝงกลบหรือวิธีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกอน 
      3)  ตนไมทุกชนิดท่ีจะโคนจะตองมีตราประทับหรือสีปายท่ีลําตนโดยชางควบคุมงาน
หรือพนักงานปาไมและจะตองทําโดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกตนไมอ่ืนๆหรือทรัพยสินอ่ืนใดบริเวณใกลเคียง 
 4.2.6 การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางเดิม 
                                        1)  สิ่งปลูกสรางเดิมท่ีไมตองการในบริเวณกอสรางตามท่ีกําหนดในแบบตองรื้อถอน
ออกและกําจัดใหหมดสวนท่ีใชประโยชนไดใหนํามาเก็บรักษาไวในสถานท่ีท่ีกําหนด 
                                          2)  เศษขยะหรือดินหรือสิ่งตางๆท่ีไมตองการจะตองขนยายออกพนพ้ืนท่ีกอสรางและ
หรือทําลายโดยวิธีเผาฝงกลบหรือวิธีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางกอน 
 4.2.7  การกําจัดน้ําออกจากบริเวณกอสราง 
                                      1) บริเวณกอสรางท่ีมีน้ําขังอันเนื่องจากน้ําใตดินและน้ําท่ีไหลมาจากผิวดินจะตอง
กําจัดออกใหหมดตลอดเวลากอสรางโดยการทําเข่ือนก้ันน้ําชั่วคราวการขุดรองหรือทํารางเปลี่ยนทางน้ําและการใช
เครื่องสูบน้ําเปนตน 
                                      2) การทําเข่ือนก้ันน้ําชั่วคราวจะตองเสนอแบบรวมท้ังวิธีการกอสรางและรื้อยาย
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นชอบกอน 
                                      3) การขุดรองหรือทํารางเปลี่ยนทางน้ําจะตองเสนอขอมูลดานอุทกวิทยาและการ
ออกแบบใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นชอบกอน 
                                      4) การใชเครื่องสูบน้ําจะตองออกแบบและวางแผนติดตั้งเครื่องมือตลอดจน
ควบคุมดูแลบํารุงรักษาใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นชอบกอน 
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5. งานขุด 
 5.1 คําจํากัดความและความหมายประเภทของการขุดสามารถแยกตามชนิดของวัสดุและ
ลักษณะการขุดออกเปน 4 ประเภทดังนี้ 
                            5.1.1 งานขุดลอกหนาดินหมายถึงการขุดลอกผิวหนาดินเดิมเพ่ือเตรียมฐานรากของงานถม
ประกอบดวยการขุดรากไมเศษขยะเศษหินอินทรียวัตถุดินออนและสิ่งท่ีไมพึงประสงคอ่ืนๆออกใหหมดภายใน
ขอบเขตและบริเวณท่ีกําหนดไวในแบบวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกหนาดินหามนําไปใชในงานถมเปนอันขาด 
                            5.1.2 งานดินขุดแบงออกเปน 3 ประเภท 
                               1)  งานดินขุดท่ัวไปหมายถึงการขุดดินท่ีสามารถขุดออกดวยเครื่องจักรกลและขนเกลี่ย
ท้ิงบริเวณขางๆพ้ืนท่ีกอสราง 
                               2) งานดินขุดขนท้ิงหมายถึงการขุดดินท่ีสามารถขุดออกดวยเครื่องจักรกลและตองขนท้ิง
โดยตักข้ึนใสรถบรรทุกนําไปท้ิงยังท่ีกําหนด 
                                3)  งานดินขุดเหลวหมายถึงการขุดดินท่ีมีน้ําทวมขังมีสภาพเหลวสามารถขุดออกดวย
เครื่องจักรกลขุดมากองผึ่งใหแหงแลวขนท้ิงโดยตักดินใสรถบรรทุกนําไปยังท่ีกําหนด 
     5.1.3 งานขุดหินผุหมายถึงการขุดหินผุดินดานดินลูกรัง หินกอนท่ีมีขนาดไมโตกวา 0.7 
ลูกบาศกเมตรหรือวัสดุอ่ืนท่ีไมสามารถขุดออกไดดวยเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือขุดธรรมดาตองใชคราด (Ripper) 
ชวยขุดทําใหหลวมกอนแลวขุดออกดวยเครื่องจักรกลหรือขนท้ิงโดยตักข้ึนใสรถบรรทุกนําไปท้ิงยังท่ีกําหนด 
    5.1.4 งานขุดหินแข็ง หมายถึงการขุดหินชั้นหินพืดหรือหินกอนท่ีมีขนาดโตกวา 0.7         
ลูกบาศกเมตรไมสามารถขุดออกดวยเครื่องจักรกลหรือใชคราด (Ripper) ตองใชวัตถุระเบิดทําการระเบิดหินให
แตกกอนและขนท้ิงโดยตักข้ึนใสรถบรรทุกนําไปท้ิงยังท่ีกําหนด 

    5.1.5 การวัดปริมาณงานและการจายเงิน 
   งานขุดดินวัดเปนปริมาตรลูกบาศกเมตร ท่ีผูรับจางทําการขุดดินและขนยายแลวเสร็จ

ตามปริมาณงานท่ีกําหนดไวในแบบหรือปริมาณงานท่ีทําจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ  
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของผูวาจางเปนเกณฑ โดยวิธี Take Cross.ในบริเวณท่ีผูรับจางดําเนินการ  
การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดใหไดแนวระดับและขนาดตามท่ีกําหนดไวในแบบ 

   การจายเงิน จะจายเงินตามใบแจงปริมาณงานและราคางาน ท่ีผูรับจางทําการขุดข้ึนและ
ทําลายแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีทําจริง โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section 
ของผูวาจางเปนเกณฑ และใหมีหนวยวัดเปนลูกบาศกเมตร 

  5.1.6 การสํารวจ 
   กอนเริ่มปฏิบัติการขุดผูรับจางจะตองทําการสํารวจระดับบริเวณท่ีจะทําการขุดและบริเวณ 

ใกลเคียงท่ีอาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือใหสามารถเขียนแผนท่ีแสดงเสนชั้นระดับดินและรูปตัดตางๆ ไดอยาง
ละเอียดถูกตอง และเม่ือการขุดแลวเสร็จผูรับจางจะตองทําการสํารวจระดับเพ่ือแสดงใหผูควบคุมงานของผูวาจางเห็น
วาไดดําเนินการขุดตามรูปแบบท่ีแสดงไวในแบบกอสราง และเพ่ือประกอบในการเบิกจายเงินดวย 

  5.1.7 การท้ิงดิน 
   ดินท่ีขุดข้ึนมาโดยท่ัวไปจะถูกนําไปใชถมบริเวณหรือจุดท้ิงดินท่ีผูควบคุมงานของผูวาจาง

กําหนดวิธีการนําดินไปท้ิงจะกําหนดโดยผูรับจางและตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานของผูวาจางกอน 
  5.2   ขอกําหนด/คุณสมบัติ 
 การขุดดินหรือขุดหินเพ่ือใหไดขนาดตามรูปแบบการขุดลอกหนาดินและรองแกนเพ่ือเตรียมฐาน
รากกอสรางทํานบดิน/ เข่ือนดินและการขุดบอกอสรางเพ่ืองานกอสรางอาคารมีขอกําหนดดังนี้ 
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  5.2.1  ตองขุดใหไดแนวระดับและขนาดตามท่ีกําหนดไวในแบบ การขุดตองกระทําดวยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษและตองมีมาตรการควบคุมใหวัตถุท่ีอยูนอกขอบเขตแนวการขุดยังคงอยูในสภาพเดิมเทาท่ีจะทําได 
  5.2.2  ในกรณีท่ีแบบไมไดระบุแนวเสนขอบเขตการขุดไวถาเปนการขุดดินควรใชลาด 
(Slope) 1 : 1.5  และถาเปนการขุดหินควรใชลาด (Slope) 1 : 0.5 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จางกอสรางกําหนด 
  5.2.3  การขุดเพ่ือกอสรางฐานรากของอาคารโครงสรางใดๆจะตองขุดเผื่อออกไปจากท่ีกําหนดไว 
ขางละ 30 เซนติเมตรเพ่ือความสะดวกในการตั้งไมแบบ  
  5.2.4  ในกรณีท่ีเปนหินการขุดจะตองใชความระมัดระวังเพ่ือรักษาแนวใหไดตามท่ีแบบกําหนด
ไวสวนของหินท่ียื่นออกมาจากแนวท่ีกําหนดไวในแบบอาจยอมใหมีไดไมเกิน 15 เซนติเมตรหรือเปนอยางอ่ืนท่ี
เหมาะสมตามสภาพ 
  5.2.5  ในกรณีท่ีขุดผิดพลาดไปจากแนวท่ีกําหนดในแบบความเสียหายการพังทลายท่ีเกิด
จากการระเบิดหรือโพรงหินท่ีเกิดจากความไมระมัดระวังในขณะท่ีดําเนินการขุดของผูรับจางและความผิดพลาดไม
วาจะดวยเหตุใดก็ตามผูรับจางจะตองรับผิดชอบและตองซอมแซมแกไขตามคําแนะนําของวิศวกรควบคุมการ
กอสรางโดยคาใชจายสวนนี้เปนของผูรับจาง 
                        5.2.6  การขุดพ้ืนฐานรากและลาดดานขางท่ีติดกับงานคอนกรีตตองตกแตงใหเรียบรอยพ้ืน
ผิวหนาตองเตรียมการปรับแตงใหมีความม่ันคงพอท่ีจะรับอาคารคอนกรีตได 
                        5.2.7  การขุดดินรองแกนเข่ือนจะตองขุดใหมีขนาดความกวางลาดดานขางตามแบบสําหรับ
ความลึกใหขุดลงไปจนถึงระดับชั้นดินหรือหินท่ีกําหนดในแบบเม่ือขุดรองแกนเสร็จจะตองไดรับการตรวจสอบและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกอนจึงจะดําเนินการข้ันตอไปได 
                        5.2.8  วัสดุท่ีไดจากการขุดถาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอนุญาตให
นําไปใช เชน ถมทําทํานบดินเข่ือนดินก็สามารถใหนําไปใชได สวนวัสดุท่ีไมเหมาะสมหรือเหลือใชจะตองขนไปไวยัง
สถานท่ีกองวัสดุซ่ึงสถานท่ีกองวัสดุท่ีระบุไวในแบบเปนเพียงจุดแนะนํา ผูรับจางสามารถจัดหาท่ีกองวัสดุเพ่ิมเติมได
ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยจะตองเปนพ้ืนท่ีของหนวยราชการหรือท่ีสาธารณะประโยชนท้ังนี้การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีใชเปนสถานท่ีกองวัสดุใหอยูในดุลพินิจและความเห็นชอบของผูควบคุมงานของผู
วาจางท่ีจะตองตรวจสอบพ้ืนท่ีตําแหนงท่ีกองวัสดุและตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จางกอสรางฯ กอน โดยสถานท่ีกองวัสดุเพ่ิมเติม ผูรับจางจะตองยื่นเอกสารท่ีไดรับอนุญาตหรือเอกสารยินยอมให
กองวัสดุ และยินยอมใหขนยายวัสดุดังกลาวออกจากพ้ืนท่ีไดตลอดเวลาโดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น พรอมท้ังแนบ
แผนท่ีแสดงตําแหนงของจุดท่ีกองวัสดุท่ีไดจากการขุดอยางละเอียด พรอมท้ังเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางฯ โดยผูวาจางจะยึดเกณฑราคาคางานขนยายวัสดุตามใบ
แจงปริมาณงานและราคา เปนสําคัญ 
                   5.2.9  สถานท่ีกองวัสดุจะตองไมกีดขวางการทํางานและขวางทางน้ําการกองวัสดุจะตองกอง
ใหอยูในขอบเขตและจะตองเกลี่ยปรับระดับของกองวัสดุใหเหมาะสม 

หมายเหตุ   
 งานดินขุดขนท้ิงผูวาจาง จะคิดราคาตอหนวยตามระยะทางท่ีระบุไวตามแบบ โดยอัตราการจายจะเปนไปตาม
ตารางปริมาณงานท่ีผูรับจางเสนอไว โดยท่ีผูรับจางจะตองบริหารงานขนยายมูลดินใหสอดคลองกับจุดแนะนําใน
การท้ิงดินตามแบบ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีท้ิงดิน ผูรับจางจะตองแจงผานชางควบคุมงานเสนอ
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางใหความเห็นชอบโดยราคาคาขนท้ิงดินจะเปนไปตามตารางปริมาณ
งานท่ีผูรับจาง เสนอไว 

6. งานถมและบดอัด 
 6.1   คําจํากัดความ/ความหมายประเภทของการถมสามารถแยกตามลักษณะการใชงานและ
ชนิดของวัสดุแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 
                         6.1.1 ดินถมมีลักษณะการใชงานดังนี้ 
   1)  เปนทํานบดินหรือเข่ือนดินเพ่ือปดก้ันทางน้ําไหลผานวัสดุท่ีใชถมเปนดินทึบน้ําเชน
ดินเหนียวดินเหนียวปนกรวดดินเหนียวปนทรายและดินเหนียวปนดินตะกอนหรือตามท่ีกําหนดไวในแบบกอสราง
จะตองไมมีรากหญาหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
                                2)  เปนคันทางเพ่ือการคมนาคมและขนสงพืชผลทางการเกษตรวัสดุท่ีใชถมเปนดินท่ี
รับน้ําหนักบรรทุกไดดีตามขอกําหนดจะตองไมมีรากหญาหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
                                3)  เปนดินถมกลับสําหรับอาคารและโครงสรางวัสดุท่ีใชถมถาไมระบุไวเปนอยางอ่ืนจะ
เปนดินสวนท่ีขุดนํากลับมาถมคืนจะตองไมมีรากหญาหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
      6.1.2  ลูกรังใชถมหลังคันดินหรือเข่ือนดินปองกันการกัดเซาะของน้ําฝนและใชเปนผิวจราจร
สําหรับงานทาง 
                         6.1.3  หินถมเปนวัสดุถมเปลือกนอกของตัวเข่ือนดินทําหนาท่ีเสริมความม่ันคงไมใหเกิดการ
เลื่อนไถลวัสดุท่ีใชถมเปนหินหรือกรวดผสมทรายและตะกอนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในแบบกอสราง 
                 6.2  ขอกําหนด/คุณสมบัติ 
                         6.2.1   วัสดุท่ีใชถมจะตองไมมีรากหญาหรือวัชพืชใดปนและมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                 1)   ดินถมทํานบดินหรือเข่ือนดินจะตองเปนดินทึบน้ําซ่ึงจําแนกดินตามวิธี Unified 
Soil Classification ดังนี้ 

สัญลักษณทางวิศวกรรม ชนิดของดิน 

GC กรวดผสมดินเหนียวกรวดมีขนาดไมคละกันผสมทรายและดินเหนียว 
SC ทรายผสมดินเหนียวทรายมีขนาดไมคละกันผสมดินเหนียว 
CL ดินเหนียวท่ีมีความเหนียวนอยถึงปานกลางอาจจะปนกรวดทรายและ

ตะกอน 
CH ดินเหนียวลวนท่ีมีความเหนียวมากไมมีอินทรียวัตถุ 

                                  2)  ดินถมคันทางเปนดินถมท่ัวๆไปท่ีไมมีอินทรียวัตถุจะตองมีคากําลังแบกทานโดยวิธี
วัดเปรียบเทียบความตานทานแรงเฉือนของดิน  (CBR)  มากกวาหรือเทากับ 6%  
                                  3) ลูกรังเปนดินเหนียวผสมเม็ดลูกรังมีคา Liquid Limit ไมสูงกวา 35% Plastic 
Index มีคาอยูระหวาง 6-12 และมีขนาดสัดสวนคละท่ีดีโดยรอนผานตะแกรงมาตรฐานอเมริกันตามเกรดใดเกรด
หนึ่งดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐาน
อเมริกัน 

% ผานตะแกรงโดยน้ําหนัก 

เกรดซี เกรดดี เกรดอี เกรดเอฟ 

1 นิ้ว 100 100 100 100 
3/8 นิ้ว 50-85 60-100 - - 
เบอร 4 35-65 50-85 55-100 70-100 
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เบอร 10 25-50 40-70 40-100 55-100 
เบอร 40 15-30 25-45 20-50 30-70 

เบอร 200 5-15 8-15 6-15 8-15 
                                   4)    หินถมเปนวัสดุถมเปลือกนอกของเข่ือนมีคุณสมบัติน้ําซึมผานไดซ่ึงจําแนกดินตาม
วิธี Unified Soil Classification ดังนี้ 

สัญลักษณทาง 
วิศวกรรม ชนิดของดิน 

GW กรวดมีขนาดใหญคละกันกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กนอย 
GP กรวดมีขนาดสมํ่าเสมอกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กนอย 

SW (ถามีกรวด) ทรายมีขนาดใหญคละกันทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กนอย 
SP  (ถามีกรวด) ทรายมีขนาดสมํ่าเสมอทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กนอย 

 6.2.2 การบดอัด 
 1  ดินถมเพ่ือใหดินมีความแนนเปนเนื้อเดียวกันโดยตลอดปราศจากการปูด โคง โพรง การ
เปนแผน การถมบดอัดตองปฏิบัติดังนี้ 
                                   1.1) นําดินท่ีจะใชบดอัดโรยเกลี่ยใหเปนชั้นในแนวรอบความหนาของดินแตละชั้น
เม่ือบดอัดไดท่ีแลวตองไมมากกวา 0.20 เมตรหรือไมมากกวา  2  ใน  3  ของความยาวของตีนแกละท่ีใชบด 
                                   1.2)  ดินท่ีใชบดอัดตองผสมคลุกเคลาใหเขากันดีและตองมีความชื้นไมมากกวาหรือ
นอยกวา  3%  ของความชื้นท่ีพอเหมาะท่ีใหความแนนสูงสุด  (Optimum  Moisture  Content)  
                                   1.3)  ความลาดชันตรงจุดตอไมควรเกิน 1 : 3 ผิวสัมผัสของรอยตอทุกแหงจะตอง
ขุดตัดออกใหเปนรอยใหมตองเก็บกวาดสวนท่ีหลุดหลวมออกใหหมดและไถคราดทําใหผิวขรุขระการบดอัดจะตอง
ทําการบดอัดเลยลึกเขาไปในเขตท่ีบดอัดแลวตลอดแนวรอยตอเปนระยะไมนอยกวา 1.00 เมตร     
 1.4)   บดอัดแนนไมตํ่ากวา 95% ของความหนาแนนสูงสุดของดินแหงตามวิธีการ
ทดลอง  Standard Proctor 
 2)  ลูกรังการถมบดอัดเหมือนดินถม 
                                    2.1) บดอัดแนนไมต่ํากวา 95% ของความหนาแนนสูงสุดของลูกรังแหงตามวิธีการ
ทดลอง  Modified AASHTO 
 3) หินถมกอนถมตองเตรียมฐานรากใหไดตามแบบท่ีกําหนดกอนการถมบดอัดตองปฏิบัติ
ดังนี้ 
                                    3.1) การเทหินจะตองกระทําเปนชั้นๆความหนาแตละชั้นไมเกิน  0.50  เมตรและ
ตองบดอัดโดยใชรถบดลอเหล็กบดทับไปมาอยางนอย 4 เท่ียว 
                                    3.2) บดอัดแนนมีคาความแนนสัมพัทธ (Relative Density Test) ไมตํ่ากวา 75% 
และมีความหนาแนนสัมพัทธเฉลี่ยไมต่ํากวา 90% 
 4)  ดินถมหรือหินถมกลับสําหรับอาคารและโครงสราง 
                                    4.1) จะตองถมเปนชั้นๆตามแนวราบแตละชั้นหนาไมเกิน 0.50 เมตรในกรณีของ
การวางทอจะถมกลับจากหลังทอหนาชั้นละ  0.15  เมตร 
                                    4.2)   กรณีเปนดินถมกลับการบดอัดเหมือนดินถมสวนกรณีเปนหินถมกลับการบด
อัดเหมือนหินถม 
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 5)  ในกรณีท่ีการบดอัดผลทดสอบไมไดตามขอกําหนดจะตองทําการรื้อออกและบดอัดใหม
จนผลทดสอบผานตามขอกําหนดจึงจะดําเนินการถมและบดอัดในชั้นตอไปได 
 6.2.3 การทดสอบวัสดุและรายงาน 

 1) การทดสอบความแนนในสนาม (Field Density) ตามวิธี Sand Cone เพ่ือพิจารณา
คาเปอรเซ็นตของความแนนสูงสุดในหองปฏิบัติการโดยทําการทดสอบไมนอยกวา 3 จุดตอการทดสอบ 1 ครั้ง ดังนี้ 

1.1) ดินถมใหทําการทดสอบ 1 ครั้งตอพ้ืนท่ีการบดอัด 700 ตารางเมตร
หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 

1.2) ลูกรังใหทําการทดสอบ 1 ครั้งตอพ้ืนท่ีบดอัด 500 ตารางเมตรหรือ
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 
 2) การรายงานผลใหรายงานผลการทดสอบความแนนพรอมระบุตําแหนงและระดับ
ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 

7. งานลูกรัง 
 7.1  คําจํากัดความและความหมาย 
  งานลูกรังหมายถึงดินซ่ึงมีสวนหยาบขนาดเสนผาศูนยกลางใหญกวา 2 มิลลิเมตรมากกวารอยละ 
35 โดยปริมาตร และมีอนุภาคดินท่ีพอจะแทรกอยูในชองวางท่ีมีขนาดโตกวา 1 มิลลิเมตรลักษณะของดินลูกรัง 
จัดอยูใน Skeletal soils ไดแก ดินท่ีมีเศษหินขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร หรือใหญกวาอยูในดินเปน
ปริมาณ 35 เปอรเซ็นต หรือมากกวาโดยปริมาตรท่ีมีความลึกไมเกิน 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เปนไดท้ังดินทราย 
ดินรวน และ ดินเหนียว ซึงเกิดไดทุกสภาพพ้ืนท่ี  

  7.2   การควบคุมคุณภาพและการทดสอบวัสดุ 
  การท่ีจะควบคุมคุณภาพของงาน ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตองานสูงสุด ควบคุมงาน
จะตองมีความรูพ้ืนฐานทางดานการทดสอบวัสดุ ดังนี้ 
  7.2.1  การทดสอบการเรียงเม็ด Sieve Analysis 
    วิธีการทดลองนี้ สําหรับหาขนาดการเรียงเม็ด (Particle Size Distribution) ของวัสดุ
ประเภท ดิน ลูกรัง ทราย และหินยอย ท้ังชนิดเม็ดละเอียดและหยาบ โดยใหผานตระแกรงจากขนาดใหญจนถึง
ขนาดเล็กท่ีมีขนาดรองผานตะแกรงเบอร 200 ขนาด Ø 0.075 มิลลิเมตร แลวเปรียบเทียบมวลของตัวอยางท่ีผาน
หรือคางตะแกรงขนาดตาง ๆ จากมวลท้ังหมดของตัวอยาง วิธีการทดลองนี้ไดปรับปรุงจาก AASHTO T27-70 
  7.2.2  วัสดุคัดเลือกขนาดวัสดุใหญท่ีสุดไมโตกวา 5 ซม. ขนาดวัสดุผานตะแกรง เบอร 200   
ไมมากกวารอยละ 25 โดยน้ําหนัก ถาเปนทรายขนาดผานตะแกรงเบอร 200 ไมมากกวารอยละ 20 โดยน้ําหนัก 
  7.2.2.1 งานชั้นรองพ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรัง วัสดุท่ีไดจะตองมีการเรียงขนาดคละ

จากหยาบไปหาละเอียดอยางสมํ่าเสมอเพ่ือทําการทดสอบแลวจะตองเปนไป
ตามเกรด A , B , C 
- มวลรวมหยาบท่ีคางตะแกรงเบอร 10  จะตองประกอบดวยชิ้นสวนท่ี
แข็งแรงทนทานและสะอาด 
- มวลรวมละเอียดท่ีผานตะแกรงเบอร 10  จะตองประกอบดวยทรายธรรม 
ชาติหรือทรายท่ีไดจากการโมและสวนของวัสดุท่ีผานตะแกรงเบอร 200 
จะตองมีไมมากกวา 2 ใน 3 ของวัสดุท่ีผานตะแกรงเบอร 40 

   7.2.2.2 งานชั้นพ้ืนทางมีขอกําหนด เหมือนขอ 2 แตตองเปนไปตามเกรด A , B หรือ C  เทานั้น 
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ตารางท่ี 1   ขนาดและของวัสดุมวลรวม 
ขนาดตะแกรง รอยละท่ีผานตะแกรงโดยน้ําหนัก 
มิลลิเมตร (นิ้ว  เกรด A เกรด B เกรด C เกรด D เกรด E 

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

7.3 การทดสอบหาพิกัดความขนเหลว (Atterberg Limits Test) : AASHTO T90. T91 
   เปนการหาดัชนีของน้ําท่ีมีอยูในมวลดินจากคา Liquid Limit (L.L) และคา Plastic Limits 
(P.L) ซ่ึงคา L.L ของดิน คือ ปริมาณของน้ําท่ีมีอยูพอดีในดิน ท่ีทําใหดินเปลี่ยนสภาพจาก Plastic มาเปน Liquid  
คิดเทียบเปนรอยละของมวลดินอบแหงหาไดโดยนําดินท่ีผานตะแกรงเบอร 40 (0.425 มิลลิเมตร มาผสมกับน้ํา
คา Liquid Limits คือปริมาณของน้ํา คิดเปนรอยละท่ีทําใหดินในเครื่องมือทดสอบ (Liquid Limits Device)  
เหลวมาชนกันยาว 0.5 นิ้ว เม่ือเครื่องมือทดสอบซ่ึงมีจุดตกกระทบสูง 10 มิลลิเมตร จํานวน 25 ครั้ง 
  สําหรับคา Liquid Limits(P.L.) คือจํานวนน้ําตํ่าสุดในดินเม่ือดินนั้นยังอยูในสภาพ Plastic  โดย
การนําดินมาคลึงเปนเสนใหแตกลายงาท่ีขนาดเสนผาศูนย กลาง 1/8 นิ้ว 
  คาพิกัดความขนเหลว  Atterberg  Limits  (P.I) = L.L – P.L 
 7.3.1 วัสดุคัดเลือก – ปราศจากกอนดินเหนียว (Clay Lump) รากไมหรือวัชพืชอ่ืน ๆ 

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

 7.3.2  ชั้นรองพ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรัง 
 การกอสรางชั้นรองพ้ืนทางสําหรับทางหลวงชนบทชั้นท่ี 1  ชั้นท่ี 2  ชั้นท่ี 3  ชั้นท่ี 4  และ ชั้นท่ี 5 

  - L.L   ไมมากกวา 40 % 
  -     P.I    มีคา 4-12 % 
ลูกรังสําหรับงานพัฒนาแหลงน้ํา 
  -     L.L   ไมมากกวา 40 % 
  -    P.I    มีคา 6-12 % 

  7.3.3  ชั้นพ้ืนทาง 
  -    L.L   ไมมากกวา 25 % 
  -    P.I    มีคา 6 % 

7.4 การทดสอบการบดอัด (Compaction Test) 
   การบดอัดดิน คือ วิธีการท่ีทําใหดินแนนโดยการใชเครื่องมือท่ีมีน้ําหนักและใชแรงอัดกด 
กระแทก หรือสั่งสะเทือน (Dynamic Compaction) ใหเม็ดดินเคลื่อนเขาชิดกันใหมากท่ีสุดการทดสอบนี้                  
มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
   - หาความสัมพันธปริมาณน้ําในดินตอความแนนของดิน 
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   - หาความแนนสูงสุดของดินแหง (Max. Dry Density) เม่ือใชพลังงานการบดอัดตาง ๆ กัน 
   - หาปริมาณน้ําในดิน (Water Content) ท่ีทําใหดินมีความแนนมากท่ีสุด ซ่ึงเรียกวา Optimum 
Moisture Content หรือ OMC. 
   การทดสอบการบดอัดนี้มีประโยชนในการหาคาความแนนของดินเม่ือบดอัดดวยพลังงานจํานวน
หนึ่ง ซ่ึงหมายถึงการหาความแข็งแรงของดินท่ีจะนํามาใชเปนวัสดุกอสราง โดยถือวาความแนนสูงสุดท่ีหาไดจาก
การทดลองในหองทดลองวาเปน 100 เปอรเซ็นต เม่ือเขาเทียบกับความแนนของดินท่ีบดอัดในสนาม 
   การทดสอบความแนนท่ีนิยมใชกันท่ัวไปในการกอสรางทาง, เข่ือน หรือสนามบิน มี 2 วิธี คือ 

(ก) Standard Compaction Test หรือ  Standard AASHTO Compaction Test 
(ข) Modified Compaction Test หรือ  Modified AASHTO Compaction Test 
7.4.1 การถมดินและบดอัดตรงสวนท่ีเปนทอระบายน้ําความแนนของชั้นดินท่ีถมชั้นแรก จะตอง

เปลี่ยนใหสมํ่าเสมอตลอดทอมีความหนา 30 เซนติเมตร ชั้นตอไปใหดําเนินการบดอัดตามขอ 5.3 
7.4.2 วัสดุคัดเลือกเกลี่ยทีละครึ่งของความกวางผิวจราจรทีละชั้น ความหนาหลังการบดอัดตอง

ไมมากกวา 15 เซนติเมตร  ข้ึนรูปใหไดความลาดผิว 3 % หรือตาม แบบราดน้ํา และบดอัดใหไดความแนนไมนอยกวา 
95 %Modified AASHTO แลวเสร็จใหบดอัดอีกชั้นหนึ่งและข้ันตอนตอไปตามข้ันตอนดังกลาวทุกประการ เพ่ือให
ไดความแนนตามตองการ 

7.4.3 ชั้นรองพ้ืนทางหรืองานผิวจราจรลูกรัง ถาเปนชั้นพ้ืนทางเดิมผูรับจางจะตองรื้อชั้นรองพ้ืน
ทางหรือผิวจราจรลูกรังเดิมดวยฟนขุดคุยหนารถเกลี่ยดินข้ึน แลวข้ึนรูป ใหมีความลาดตามขวาง 3 % หรือตามท่ี
กําหนดในแบบแลวบดอัดดินคันทางใหไดความแนนไมนอยกวา 90 %Modified AASHTO การกอสรางชั้นรองพ้ืน
ทางหรือผิวจราจรลูกรังเม่ือบดอัด และตบแตงชั้นดินคนทางหรือชั้นวัสดุคัดเลือกไดตามรูปแบบและขอกําหนดแลว 
หากผิวดินคันทางหรือชั้นวัสดุคัดเลือกแหงใหราดน้ําจนมีความชื้นใกลเคียงกับความชื้นท่ีใหมีความแนนสูงสุด 
(Optimum Moisture Content) เพ่ือปองกันมิใหดินคันทาง หรือชั้นวัสดุตัดเลือกดูดน้ําจากชั้นผิวจราจรลูกรังท่ี
จะตองบดอัดในชั้นตอไป ซ่ึงอาจทําใหการบดอัดไมไดความแนนตามขอกําหนดนี้ หลักจากนั้นใหเกลี่ยลูกรังท่ีละ
ครึ่งความกวางของผิวจราจรท่ีละชั้น ความหนาหลังบดอัดตองไมมากกวา 15 ซม. ข้ึนรูปใหไดความลาดผิว 4 % 
หรือตามแบบราดน้ํา และบดอัดใหไดความแนนไมนอยกวา 95 %Modified AASHTO เสร็จแลวใหบดอัดอีก
ชั้นหนึ่งท่ีเหลือ ตามข้ันตอนดังกลาวทุกประการ 

7.5 การทดสอบการรับน้ําหนัก CBR 
 วิธีการทดลอง CBR  วิธีนี้เปนวิธีการทดสอบท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือหาคาเปรียบเทียบ Bearing Value  

ของวัสดุตัวอยางกับวัสดุหินมาตรฐานเพ่ือทําการบดอัดวัสดุตัวอยางนั้น โดยใชคอนบดอัดทับในแบบ (Mold) ท่ี 
Optimum moisture Content หรือปริมาตรน้ําในดินใด ๆ เพ่ือนํามาใชออกแบบโครงสรางของถนนและใช
ควบคุมงานในการบดทับใหไดความแนนและความชิ้นตามตองการ 
    การทดลอง CBR. อาจทําได 2 วิธีคือ 
    ก.  การทดลองแบบแชน้ํา (Soaked) 
    ข.  การทดลองแบบไมแชน้ํา (Unsoaked) 
    ถาไมระบุวิธีใด ใหใช “วิธี ก.” 

7.5.1 วัสดุคัดเลือกใชในกรณีท่ี  CBR  ของชั้นดินคันทางนอยกวา 6 % 
7.5.2 วัสดุคัดเลือกคา CBR ตองไมนอยกวา 6 % 
7.5.3 ชั้นรองพ้ืนทางและ/หรือชั้นผิวจราจรผิวลูกรัง วัสดุท่ีใชจะตองมีคา CBR ไมนอยกวา 25 % 
7.5.4 ชั้นพ้ืนทางวัสดุจะตองมีคา CBR ไมนอยกวา 80% 
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7.6 การทดสอบความสึกหรอของวัสดุ (Abrasion) 
    เปนการหาเปอรเซ็นตของวัสดุทดสอบโดยการนําวัสดุไปขัดสีกับลูกตุมในเครื่องมือทดสอบ 
Los Angeles Machine วัสดุท่ีผานการสึกหรอ Abrasion Test นํามารอนผานตะแกรงเบอร 12 หาเปอรเซ็นต
ผานตะแกรงของวัสดุท่ีถูกขัดสีโดยลูกตุมเหล็ก เพ่ือคํานวณหาเปอรเซ็นตการสึกหรอ 

7.6.1 ชั้นรองพ้ืนทางและ/หรือชั้นผิวจราจรลูกรังเปอรเซ็นตความสึกหรอท่ี 100 รอบไม
มากกวา 20 % ท่ี 500 ไมมากกวา 50 % 

7.6.2 ชั้นพ้ืนทางหินคลุกเปอรเซ็นตความสึกหรอไมมากกวา 10 % ท่ี 500 รอบไมมากกวา 40% 
หินหรือกรวดผสมคอนกรีตเปอรเซ็นตความสึกหรอท่ี 10 รอบไมมากกวา10 % ท่ี 500 รอบไมมากกวา 40% 

7.6.3  หินยอย หรือหินกรวดผสมคอนกรีตงานแหลงน้ําเปอรเซ็นตความสึกหรอท่ี 500รอบ            
ไมมากกวา 6 % ดวยเครื่องมืดทดสอบและมี 10 % จากการทดลองความแกรง (Soundness Test) โดยใชแชใน
น้ํายาโซเดียมซัลเฟต 6 รอบ 

8. งานคอนกรีต 
  8.1  คําจํากัดความและความหมาย 
 งานคอนกรีตหมายถึงการประกอบและติดตั้งแบบการผสมคอนกรีตการเทคอนกรีตการซอม
คอนกรีตการทําผิวและตกแตงคอนกรีตการบมคอนกรีตสําหรับงานอาคารตางๆ 
 คอนกรีตประกอบดวยสวนผสมของซีเมนตหินยอยหรือกรวดทรายน้ําและหรือสารเคมีผสมเพ่ิม
สวนผสมท้ังหมดจะตองคลุกเคลาใหเขากันอยางดีและใหความเหลวของคอนกรีตท่ีเหมาะสม 
 คอนกรีตตองมีเนื้อสมํ่าเสมอและเม่ือแข็งตัวตองมีเนื้อแนนมีความคงทนถาวรมีคุณสมบัติกันซึม
ทนตอการขัดสีไดดีและมีกําลังรับน้ําหนักท่ีมากระทํา 
 8.2   ขอกําหนด/คุณสมบัติ 
 8.2.1 วัสดุผสมคอนกรีต 
                              1)  ปูนซีเมนตตองเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดเปนของใหมไมเสื่อมคุณภาพและจับตัวเปน
กอนมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก. 15 เลม 1-2532 ถาไมระบุไวเปนอยางอ่ืนใหใช
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 
                             2)  ทรายตองเปนทรายหยาบน้ําจืดมีเม็ดแนนแข็งแกรงสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและมี
สัดสวนคละกันท่ีดีโดยตองผานการทดสอบคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1) ทดสอบสิ่งเจือปนโดยใสน้ํายาโซเดียมไฮดรอกไซดและเทียบกับสีมาตรฐาน 
 2.2)ทดสอบความแข็งแกรงโดยแชน้ํายาโซเดียมซัลเฟต 5 รอบมีคาสึกหรอไมเกิน 10%  
 2.3) ทดสอบสวนคละโดยรอนผานตะแกรงมาตรฐานอเมริกันดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผานตะแกรงโดยน้ําหนัก 

3/8 นิ้ว 100 
เบอร 4 95 – 100 
เบอร 8 80 – 100 

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

เบอร 100 2 – 10 
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  3) หินยอยหรือกรวดหินยอยเปนหินโมดวยเครื่องจักรกรวดตองเปนกรวดน้ําจืดซ่ึงเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติมีขนาดตั้งแต 4-76 มิลลิเมตร (3/16 - 3 นิ้ว) ซ่ึงจะตองมีขนาดสวนคละลดหลั่นกันไปอยาง
เหมาะสมมีความแข็งแกรงทนทานปราศจากสิ่งเจือปนท่ีไมตองการมีรูปรางลักษณะเหลี่ยมคอนขางกลมมีสวนเรียว
แบนนอยกอนนํามาใชตองผานเกณฑการดังนี้ 
    3.1)  ทดสอบความแข็งแกรงโดยแชน้ํายาโซเดียมซัลเฟต 6 รอบมีความสึกหรอไมเกิน 10% 
    3.2)  ทดสอบการขัดสีโดยเครื่อง Los Angeles Machine 500 รอบ มีคาทนตอการ
ขัดสีไมนอยกวา 60% 
    3.3) ทดสอบสัดสวนคละโดยรอนผานตะแกรงมาตรฐานอเมริกันซ่ึงแบงเปนขนาดเกิน
เบอร 1 มีขนาดหินใหญสุดไมเกิน ¾ นิ้วใชกับอาคารคอนกรีตท่ีมีความหนาไมเกิน 0.20 เมตรและหินเบอร 2  มี
ขนาดหินใหญสุดไมเกิน 1 ½ นิ้วใชกับอาคารคอนกรีตท่ีมีความหนาเกิน 0.20 เมตรดังนี้ 

ขนาด 
หินยอย 

% ผานตะแกรงโดยน้ําหนัก 

2 ” 1 ½ ” 1 ” ¾ ” ½ ” ⅜ ” No.4 No.8 

หินเบอร 1 - - 100 90 – 
100 

- 20 – 
55 

0 – 
10 

0 - 5 

หินเบอร 2 100 90 – 
100 

20 – 
55 

0 – 
15 

- 0 – 5 - - 

  4) น้ําตองเปนน้ําจืดท่ีสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณท่ีจะทําใหคอนกรีตสูญเสียความ
แข็งแรงเชนกรดดางสารอินทรียฯลฯ 
 5) สารผสมเพ่ิม (Admixture)เปนสารเคมีท่ีใสเพ่ิมเขาไปในสวนผสมคอนกรีตเพ่ือเพ่ิมความ
ม่ันคงแข็งแรงและสะดวกในการใชงานกอนนํามาใชจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการ                 
จางกอน 
   8.2.2 แบบหลอคอนกรีต 
          1) วัสดุท่ีใชทําแบบหลอเชนไมไมอัดแผนเหล็กจะตองทดตอการบิดงอซ่ึงเกิดจากการเทหรือการ
กระทุงทําใหคอนกรีตแนนโดยคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชมีดังนี้ 
              1.1)  ไมแบบไมท่ีจะนํามาทําแบบจะตองหนาไมต่ํากวา 1 นิ้วและกวางไมเกิน 9 นิ้วยึดโยง
ติดกันใหแข็งแรงไมโยกคลอน 
              1.2)  ไมอัดจะตองเปนไมอัดท่ีทําดวยกาวชนิดพิเศษสามารถกันน้ําไดไมเสียรูปเม่ือถูกน้ําหนา
ไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร 
 1.3)  ไมเคราและไมสําหรับคํ้ายันมีขนาดไมเล็กกวา 1 ½ x 3 นิ้ว 
          2)  การเตรียมพ้ืนผิวฐานรองรับคอนกรีตพ้ืนผิวฐานท่ีรองรับคอนกรีตผิวหนาจะตองไมมีน้ําขังไมมี
โคลนตมและเศษสิ่งของตางๆหรือสิ่งท่ีไมพึงประสงคเคลือบติดอยูกรณีพ้ืนผิวท่ีดูดซึมน้ําจะตองทําใหชื้นโดยท่ัวเพ่ือ
ปองกันมิใหพ้ืนผิวดูดน้ําออกจากคอนกรีตใหม 
   3)  แบบหลอเม่ือไดประกอบแลวตองมีความม่ันคงแข็งแรงและไดตําแหนงแนวระดับขนาดและรูปราง
ถูกตองตามระบุไวในแบบ 
   4)  กอนเทคอนกรีตตองทําความสะอาดแบบหลออุดรูรั่วใหเรียบรอยทาแบบดวยน้ํามันทาแบบท่ี
อนุญาตใหใชเทานั้นเพ่ือปองกันมิใหคอนกรีตติดแบบและมีรอยเปอน 



15 

                   

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   5)  กรณีตองยึดแบบดวยเหล็กเสนหรือโลหะเสนอยางอ่ืนท่ีจะตองฝงท้ิงไวในคอนกรีตโดยการดัด
เหล็กหรือโลหะเสนท่ีจุดหางลึกจากผิวคอนกรีตไมนอยกวา 3 เซนติเมตร 
           6)  กรณีท่ีใชยึดปลายเหล็กเสนยึดแบบชนิดถอดเก็บไดใหปลอยรูคอนกรีตท่ีปลายเหล็กเสนท่ียึด
แบบนี้ไวสําหรับควานใหใหญเพ่ือจัดการซอมรูคอนกรีตดวยซีเมนตผสมทรายอัตราสวน 1 : 1 โดยน้ําหนักภายใน 12 
ชั่วโมงหลังจากถอดแบบ 

8.2.3 การผสมและการเทคอนกรีต 
   1) สวนผสมคอนกรีตเปนการหาสวนผสมของซีเมนตหินยอยหรือกรวดทรายและน้ําผสมโดยน้ําหนัก
จากการทดลองในหองปฏิบัติการโดยถือเอาความแข็งแรงของคอนกรีตท่ีตองการความเหมาะสมในการผสมและใน
การหลอคอนกรีตเปนเกณฑโดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
    1.1)  มีความสามารถรับแรงกดใน 28 วันไดไมต่ํากวา 210 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
    1.2)  การทดสอบกําลังในการรับแรงกดสามารถกระทําได 2 วิธีคือ Cylinder Test 
สามารถรับแรงกดใน 28 วันไดไมต่ํากวา 210 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรและ Cube Test สามารถรับแรงกด
ใน 28 วันไดไมต่ํากวา 240 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
    1.3)  การทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต (Consistency) เปนการทดสอบหาคาการ
ยุบตัว (Slump Test) กอนท่ีจะนําไปเทในแบบหลอใหใชคาการยุบตัวอยูระหวาง 5-10 เซนติเมตร 
   2) วิธีการผสมคอนกรีตตองใชวิธีผสมดวยเครื่องผสมคอนกรีตท่ีไดรับความเห็นชอบจาก            
ชางควบคุมงานกอสรางกอนคอนกรีตตองผสมเขากันอยางท่ัวถึงจนเปนสีเดียวกันในการผสมครั้งหนึ่งๆตองใชเวลา
ผสมไมนอยกวา 2 นาที 
   3) คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) สวนผสมของคอนกรีตยอมใหเปลี่ยนแปลง           
ไดบางข้ึนอยูกับบริษัทผูผลิตกอนท่ีจะนํามาใชไดตองสงรายการคํานวณออกแบบสวนผสมและผลทดสอบจากการ
ผสมจริงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาเห็นชอบกอน 
   3.1) ความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหของปริมาณสวนผสมวัตถุดิบตางๆจะถูกชั่งตวงใหอยูในขอบเขตท่ี
กําหนดดังแสดงในตาราง 

วัตถุดิบ ความคลาดเคลื่อน 

ปูนซีเมนต นอยกวา 200 กก. + 2% 
มากกวา 200 กก. + 1% 

มวลรวม นอยกวา 500 กก. + 3% 
มากกวา 500 กก. + 2% 

วัตถุดิบ ความคลาดเคลื่อน 

น้ําและสวนผสมเพ่ิม + 3% 

 3.2) การผสม (Mixing) ใหใชวิธีขอใดขอหนึ่ง 
 3.2.1)  การผสมกับท่ี (Central Mixing) หมายถึงการผสมคอนกรีตซ่ึงเสร็จเรียบรอย
สมบูรณจากโรงงานเวลาข้ันต่ําในการผสมดังแสดงในตาราง 
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ความจุเครื่องผสม (ลบ.ม) เวลาข้ันต่ําในการผสม (นาที) 

0.75 
1.50 
2.25 
3.0 

3.75 
4.50 

1 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 

    3.2.2) การผสม 2 ตอน (Shrink Mixing) หมายถึงการผสมคอนกรีต 2 ตอนโดยตอนแรกผสม
จากโรงงานและตอนหลังเปนการผสมใหเสร็จเรียบรอยสมบูรณ โดยรถผสม(Truck Mixer)  
               3.2.3) การผสมโดยรถ (Truck Mixer) หมายถึงการผสมคอนกรีตซ่ึงผสมเสร็จเรียบรอย
สมบูรณในรถผสม (Truck Mixer) การผสมคอนกรีตตองมีการหมุนไมนอยกวา 70 รอบและไมเกิน 100 รอบตาม
ความเร็วของการผสม (Mixing – Speed) ท่ีกําหนดของเครื่อง 
    3.3)  การขนสงจําแนกออกเปน 3 ประเภทมีหลักเกณฑข้ึนอยูกับลักษณะการผสม (Mixing) 
ดังนี้ 
                3.3.1) รถผสม (Truck Mixer) ถาใชขนสงคอนกรีตจาก 
     การผสมกับท่ี (Central Mixing) ใหใสคอนกรีตไดไมเกิน 80% ของปริมาตรท้ังหมด 
การผสม 2 ตอน (Shrink Mixing) ใหใสคอนกรีตไดไมเกิน 70 % ของปริมาตรท้ังหมด 
                             การผสมโดยรถ (Truck Mixing) ใหใสคอนกรีตไดไมเกิน 65 % ของปริมาตรท้ังหมด 
               3.3.2) ท้ังนี้การขนสงโดยรถผสมตองถายคอนกรีต (Discharge) ออกจากโมใหหมดภายใน
เวลา 1 ½ ชม. หลังจากเริ่มผสม 
               3.3.3) รถขนสง (Truck) ใชขนสงระยะสั้นๆและจะตองถายคอนกรีตออกใหหมดภายในเวลา 
30 นาทีหลังจากเริ่มผสม 

ความหมาย 
- รถผสม (Truck Mixer) หมายถึงรถซ่ึงสามารถขนสงคอนกรีตและภายในรถประเภทนี้จะมีใบ

ผสมซ่ึงสามารถใชผสมคอนกรีตได 
- รถกวน (Truck Agitation) หมายถึงรถซ่ึงสามารถขนสงและกวนคอนกรีตท่ีผสมเรียบรอย    

สมบูรณแลวจากโรงงานไปยังหนวยงานซ่ึงโมจะหมุนระหวางการเดินทางดวย 
- รถขนสง (Truck) หมายถึงรถซ่ึงสามารถขนสงคอนกรีตท่ีผสมเรียบรอยสมบูรณแลวและตอง

ปองกันน้ํารั่วได 
- เวลาท่ีเริ่มผสมใหนับจากวันเวลาท่ีเริ่มใสน้ํา 
-   เวลาท่ีกําหนดไมใชกับปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 3 

    4)  การเทคอนกรีตจะกระทําไดหลังจากชางควบคุมงานไดตรวจสอบความเรียบรอยของแบบ
หลอการผูกเหล็กการวางเหล็กและสิ่งท่ีฝงในคอนกรีตโดยปฏิบัติดังนี้  
    4.1) คอนกรีตท่ีผสมเสร็จแลวตองเทลงในแบบหลอใหใชหมดภายในเวลา 30 นาที 
    4.2) การเทคอนกรีตจากท่ีสูงตองมีรางหรือทอสงคอนกรีตตองใหปลายทอดานลางจมอยูใน
คอนกรีตท่ีเทใหมหามเทคอนกรีตในระยะสูงกวา 1.50 เมตรจากพ้ืนท่ีเทหรือจากกรณีใดๆท่ีทําใหมวลรวมแยกตัว
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ออกจากกัน 
    4.3) การหลอคอนกรีตท่ีเชื่อมเขากันกับคอนกรีตเดิมใหกะเทาะผิวหนาคอนกรีตเดิมเสียกอนราด
ดวยน้ําปูนแลวจึงเทของใหมทับลงไป 
    4.4) การเทแตละครั้งความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตรและตองกระทุงใหคอนกรีตเนื้อแนนดวย
เครื่องสั่น (Vibrator)  
    4.5) ในระหวางท่ีฝนตกตองระงับการเทโดยกอนหยุดใหกระทุงคอนกรีตสวนเทใหแนนและ
แตงหนาตัดใหขรุขระไวเปนรอยตอสําหรับงานกอสราง 
    4.6) ขณะท่ีคอนกรีตยังไมแข็งตัวตองระวังไมใหคอนกรีตไดรับความกระทบกระเทือนและตอง
ปองกันการสูญเสียน้ําจากแสงแดดและลมดวย 
    5) รอยตอคอนกรีต 
    5.1) รอยตอคอนกรีตจะทําตามตําแหนงท่ีแสดงไวในแบบกอสรางทุกแหงการเทคอนกรีตตองทํา
ใหเสร็จเปนชวงๆโดยยึดถือเอารอยตอนี้เปนเกณฑดังนี้ 

 5.1.1) รอยตอสําหรับงานกอสราง (Construction Joint) กอนเทคอนกรีตติดตอกับชวง
เกาตองมีการขัดถูลางสิ่งสกปรกออกเสียกอนแลวจึงทําการเทคอนกรีตสวนตอไปได 
     5.1.2) รอยตอเผื่อหด (Contraction Joint) ผิวหนาของรอยตอดานหนึ่งท่ีเกิดจากดานติด
กับแบบหลอจะตองรอใหคอนกรีตแข็งตัวเสียกอนแลวจึงถอดแบบเพ่ือเทคอนกรีตในอีกดานหนึ่งผิวคอนกรีตท่ี
แข็งตัวแลวจะตองทาดวยน้ํายาเคลือบผิวชนิดใดชนิดหนึ่งกอนท่ีจะเทคอนกรีตในชวงตอไป 
     5.1.3) รอยตอเผื่อขยาย (Expansion Joint) ชองวางระหวางการเทคอนกรีตครั้งแรกและ
ครั้งท่ีสองใหมีระยะหางกันอยางนอย 1 เซนติเมตรและใหใสชองวางระหวางผิวคอนกรีตดวยวัสดุประเภท Elastic 
Filler และอุดรอยตอดวยวัสดุประเภท Joint Sealant 
    5.2) แผนใยใสรอยตอ (Elastic Filler) ประกอบดวยแผนชานออยหรือเสนใยอ่ืนๆท่ีเหมาะสมอัด
เปนแผนและอาบดวยยางมะตอยชนิดเหลว 
    5.3) วัสดุอุดรอยตอ (Joint Sealant) เปนยางมะตอยผสมทรายอัตราสวน 1 : 3 รอยตอเผื่อ
ขยายบริเวณใกลถึงผิวคอนกรีต 
    5.4) วัสดุกันน้ํา (Water Stop) มีลักษณะขนาดและคุณสมบัติดังนี้ 

รายการ Rubber Water Stop PVC. Water Stop 

หนวยแรงยืดอยางนอย 2,500 P.S.I. 2,000 P.S.I. 

ความถวงจําเพาะไมเกิน 1.20 1.50 
ความแข็งนอยท่ีสุดวัดโดยShore Durometer Type A 60 80 

ความดูดน้ําไมเกิน 5% 0.30% 
ยืดจนขาดอยางนอย 450% 400% 
ทนแรงกดไดมากท่ีสุด 30% 20% 

8.2.4 การถอดแบบและการบมคอนกรีต 
 1) แบบหลอคอนกรีตจะตองปลอยไวจนกวาจะครบกําหนดเวลาถอดแบบและการถอดแบบจะตอง
กระทําดวยความระมัดระวังเพ่ือมิใหคอนกรีตเกิดความเสียหายระยะเวลาท่ีถอดแบบไดตามความแข็งแรงของ
คอนกรีตนับจากวันท่ีเทคอนกรีตกําหนดโดยประมาณดังนี้ 
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     1.1) แบบดานขางเสาคานกําแพงตอมอ 2 วัน 
                     1.2) แบบทองคานใตแผนพ้ืน 21 วัน 
  2) การบมคอนกรีตจะตองกระทําทันทีท่ีคอนกรีตเริ่มแข็งตัวและตองบมอยางนอย 7 วันวิธีการบมมี
หลายวิธีดังนี้ 
              2.1) ใชกระสอบชุบน้ําคลุมแลวคอยรดน้ําใหเปยกอยูเสมอ 
                     2.2) ใชฉีดน้ําใหคอนกรีตเปยกชื้นอยูเสมอ 
                     2.3) ใชวิธีขังน้ําไวบนผิวคอนกรีต 
                              2.4) ใชสารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต 
   8.2.5 การซอมผิวคอนกรีต 
  1) หามซอมผิวคอนกรีตท่ีถอดแบบแลวจนกวาจะไดรับการตรวจสอบจากชางควบคุมงาน 
  2) ผิวคอนกรีตท่ีมีรูพรุนหรือมีสวนบกพรองเล็กนอยไมกระทบกระเทือนตอความม่ันแข็งแรงของ
โครงสรางใหทําการสกัดคอนกรีตท่ีเกาะกันอยางหลวมๆบริเวณนั้นออกใหหมดแลวอุดฉาบดวยปูนทรายอัตรา
สวนผสมปูนซีเมนต : ทราย 1 : 1 โดยน้ําหนัก 
   8.2.6 การเก็บตัวอยางทดสอบและรายงานผล 

 1) การเก็บตัวอยางทดสอบ 
  1.1) สุมเก็บตัวอยางหินยอยหรือกรวดและทรายจํานวนอยางละ 50 กิโลกรัมเพ่ือทดสอบความ
แข็งแกรงการขัดสีสิ่งเจือปนสัดสวนคละและออกแบบสวนผสมคอนกรีต 
  1.2) เก็บตัวอยางหลอลูกบาศกคอนกรีตอยางนอยวันละ 1 ครั้งๆละ 3 ตัวอยางหรือความเห็นชอบของ
ชางควบคุมการกอสรางและใหเขียนวันเดือนปกับคายุบตัวของคอนกรีตลงบนแทงตัวอยางเพ่ือทดสอบกําลังรับ
แรงอัดของคอนกรีต 
                         2) การรายงานผล 
  2.1) ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินยอย/กรวดทรายและการออกแบบสวนผสมคอนกรีตให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นชอบกอนนําไปใชงาน 
  2.2) ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของตัวอยางหลอลูกบาศกใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางเห็นชอบกอนตรวจรับงาน (หากจะใหมีการตรวจรับงานกอนอายุคอนกรีตครบ 28 วัน ใหทําการทดสอบ
แทงคอนกรีตตัวอยางท่ีอายุ 7 วันและมีความสามารถรับแรงกดไดไมต่ํากวา รอยละ 75 ของกําลังอัดประลัย
คอนกรีตอายุ 28 วัน) 

9. งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
9.1  คําจํากัดความและความหมาย 

งานเหล็กเสริมคอนกรีตหมายถึงเหล็กกลมเหล็กขอออยและเหล็กโดรงสรางอ่ืนท่ีปรากฏในแบบ
กอสรางซ่ึงตองหอหุมดวยคอนกรีต 

9.2 ขอกําหนด/คุณสมบัติ 
  9.2.1 เหล็กเสริมตองเปนเหล็กใหมปราศจากสนิมคราบน้ํามันมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังนี้ 
    1)  เหล็กเสนกลมชั้นคุณภาพ SR 24 มาตรฐานมอก. 20-2543 มีกําลังดึงท่ีขีดยืดไมต่ํา
กวา 2,400 กก./ตร.ซม. มีกําลังดึงประลัยไมตํ่ากวา 3,900  กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไมนอยกวารอยละ 
20 ในชวงความยาว 0.20 เมตร 
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    2) เหล็กขอออยชั้นคุณภาพ SD 30 มาตรฐานมอก. 24-2548 มีกําลังดึงท่ีขีดยืดไมต่ํา
กวา 3,000 กก./ตร.ซม. มีกําลังดึงประลัยไมตํ่ากวา 4,900 กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไมนอยกวา รอยละ 16 
ในชวงความยาว 0.20 เมตร 
   9.2.2 การวางเหล็กเสริม 
   1)  เหล็กเสริมท่ีตัดไดขนาดรูปรางแลวตองงอปลายท้ังสองขางและวางตามท่ีแสดงใน
แบบกอสรางการวัดระยะหางเหล็กใหวัดจากศูนยกลางถึงศูนยกลางเหล็ก 
   2)  เหล็กเสริมจะตองวางหางจากผิวคอนกรีตโดยวัดระยะจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็ก
ตามเกณฑดังนี้ 
   2.1) กรณีเหล็กเสริมชั้นเดียวถาไมแสดงไวเปนอยางอ่ืนใหวางตรงก่ึงกลางความหนา 
  2.2) กรณีเหล็กเสริม 2 ชั้นระยะระหวางผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตทีติดกับแบบไมนอยกวา 2.50 
เซนติเมตรและถาติดกับดินหรือหินใหใช 7.50 เซนติเมตรนอกจากแสดงไวเปนอยางอ่ืน 
   3) เหล็กเสริมตองวางและผูกใหแนนเพ่ือมิใหเคลื่อนไหวระหวางเทคอนกรีตและ
ในขณะกระทุงหรือการสั่นคอนกรีต 
   4)  เหล็กเดือย (Dowel Bars) ตองมีขนาดและอยูในตําแหนงตามแบบกอนนําไปวาง
ปลายดานหนึ่งจะตองทาดวยยางมะตอยใหท่ัว 
   5)  ในขณะท่ีคอนกรีตยังไมแข็งตัวหามมิใหกระทบกระเทือนท่ีปลายเหล็กท่ีคอนกรีตยัง
ไมไดรับการหอหุม 

   9.2.3 การตอเหล็กเสริมจะตองตอโดยวิธีทาบกันและรอยตอของเหล็กแตละเสนตองสลับกันหาม
ตอเหล็กตรงจุดท่ีรับแรงมากท่ีสุดในคานดังนี้ 
   1) เหล็กเสนกลมใหวางทาบกันไมนอยกวา 40 เทาของเสนผาศูนยกลางเหล็กเม่ือปลาย
ตองงอขอมาตรฐานหรือ 50 เทาของเสนผาศูนยกลางเหล็กเม่ือปลายไมงอขอมาตรฐาน 
   2) เหล็กขอออยใหวางทาบกันไมนอยกวา 30 เทาของเสนผาศูนยกลางโดยปลายไมงอขอ
มาตรฐาน 
   9.2.4 การเก็บตัวอยางทดสอบและรายงานผล 
   1) การเก็บตัวอยางทดสอบเหล็กทุกขนาดๆละ 3 ทอนโดยไมซํ้าเสนมีความยาว ทอนละ 
0.60 เมตร 
   2) การรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเสนแตละขนาดใหคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นชอบกอนนําไปใชงาน 

10. งานหิน 
 10.1   คําจํากัดความและความหมาย 
   งานหินท่ีใชในงานแหลงน้ําสวนใหญจะเปนหินใหญใชปองกันการกัดเซาะของกระแสน้ําท่ีกระทํา

กับตลิ่งของลําน้ําอาคารท่ีขวางทางน้ําเปนตนแบงออกเปนประเภทไดดังนี้.- 
 10.1.1 หินท้ิงหมายถึงหินขนาดเล็กใหญมีขนาดคละกันนําไปปูหรือท้ิงดวยเครื่องจักรหรือแรงคน
และตบแตงผิวหนาครั้งสุดทายใหมองดูเรียบรอยดวยแรงคน 
  10.1.2  หินเรียงหมายถึงหินท่ีมีขนาดประมาณ 0.20 - 0.25 เมตรนํามาเรียงใหไดรูปรางและ
ขนาดตามแบบกอนเรียงตองทําการบดอัดพ้ืนใหแนนแลวนําหินใหญมาเรียงใหชิดท่ีสุดโดยใหหินกอนใหญกวาอยู
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บนหินกอนเล็กพรอมท้ังแตงผิวหนาเรียบเสมอกันกับหินกอนขางเคียงดวยแรงคนและถมชองวางระหวางหินดวย
หินยอยและหินฝุนใหแนน 
  10.1.3  หินเรียงยาแนวหมายถึงหินเรียงตามขอ 10.1.2 และยาแนวผิวหนาตามชองวาง
ระหวางหินดวยปูนกอ 
  10.1.4  หินกอหมายถึงหินท่ีมีคอนกรีตหยาบแทรกตามชองวางระหวางหินกอนใหญ 

10.1.5 หนิเรียงในกลองลวดตาขาย  
 1)  หินเรียงในกลองลวดตาขายแบบ GABION หมายถึง หินเรียงขนาดประมาณ 

0.15 - 0.25 เมตร 
 2)  หินเรียงในกลองลวดตาขาย MATTRESS หมายถึง หินเรียงขนาดประมาณ 

0.075 - 0.15 เมตร 
 10.2   ขอกําหนดและคุณสมบัติ 
  10.2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) หินใหญ 
 1.1) มีความแข็งแกรงไมผุกรอนและทนตอการขัดสี (Abrasion) ทดสอบโดยวิธี            
Los Angeies Abrasion Test แลวสวนท่ีสึกหรอสูญหายไมเกิน 40% 

1.2) มีความคงทน (Soundness) เม่ือทดสอบดวยวิธี Sodium Sulphate แลวสวนสูญ
หายตองไมเกิน 12% โดยน้ําหนัก 

1.3) มีความถวงจําเพาะไมต่ํากวา 2.6 และเปนหินมาจากแหลงโรงโมหิน 
1.4) มีสัดสวนคละท่ีดีโดยข้ึนอยูกับความหนาของหินดังนี้ 

                      1.4.1) หินท้ิงหนา 0.90 เมตรมีขนาดของกอนหินโตสุด ø ไมเกิน 0.40  เมตร 

 

น้ําหนักของกอนหิน (กก.) ขนาด ø ของกอนหิน (ม.) % แตละขนาดโดยน้ําหนัก 

50-100 0.325-0.400 มากกวา 40 
10-50 0.200 – 0.325 50-60 
ต่ํากวา 5 ต่ํากวา 0.150 นอยกวา 10 

น้ําหนักของกอนหิน (กก.) ขนาด ø ของกอนหิน (ม.) % แตละขนาดโดยน้ําหนัก 

หินยอยและหินฝุน หินยอยและหินฝุน นอยกวา 5 

            1.4.2) หินท้ิงหนา 0.60 เมตรมีขนาดของกอนหินโตสุด ø ไมเกิน 0.37 เมตร 

น้ําหนักของกอนหิน (กก.) ขนาด ø ของกอนหิน (ม.) % แตละขนาดโดยน้ําหนัก 

25 – 75 0.270 – 0.370 มากกวา 40 
5 – 25 0.150 – 0.270 20 – 60 
ต่ํากวา 5 ต่ํากวา 0.150 นอยกวา 20 

หินยอยและหินฝุน หินยอยและหินฝุน นอยกวา 5 

                                         1.4.3) หินท้ิงหนา 0.45 เมตรมีขนาดของกอนหินโตสุด ø ไมเกิน 0.27 เมตร 
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น้ําหนักของกอนหิน (กก.) ขนาด ø ของกอนหิน (ม.) % แตละขนาดโดยน้ําหนัก 

10 –25 0.200 – 0.270 มากกวา 55 
5 – 10 0.150 – 0.200 35 -45 
ต่ํากวา 5 ต่ํากวา 0.150 ต่ํากวา 10 

หินยอยและหินฝุน หินยอยและหินฝุน นอยกวา 5 

 2) กลองลวดตาขาย 
  2.1) เปนชนิดเคลือบสังกะสี (Hot dip galvanized) ประกอบข้ึนจากลวดตาขายถักเปนรูปหกเหลี่ยม
ชนิดพันเกลียว 3 รอบมี 2 แบบคือ 
  2.2.1) กลองลวดตาขายแบบ GABION มีขนาดสัดสวนตามแบบโดยมีขนาดชองตาขายจากระยะ
พันเกลียว “D” ไมมากกวา 10 x 13 เซนติเมตร 
  2.2.2) กลองลวดตาขาย MATTRESS มีขนาดสัดสวนตามแบบโดยมีขนาดชองตาขายจากระยะ
พันเกลียว “D” ไมมากกวา 6 x 8 เซนติเมตร 
  2.2) การข้ึนโครงรูปกลองเปนสี่เหลี่ยมโดยเครื่องจักรใหไดขนาดและสัดสวนตามแบบและมีผนังก้ัน
ภายในทุก 1 เมตรมีฝาปด – เปดได 
  2.3) คุณลักษณะของลวด (Wire) ท่ีใชประกอบเปนกลองลวดตาขายจะตองมีคาความตานทานแรงดึง 
(Tensile Strength) ไมนอยกวา 38 กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบมอก.71 “ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี” และมี
ขนาดลวดและการเคลือบสังกะสีดังนี้ 

   2.3.1) กลองลวดตาขายแบบ GABION 

ชนิดของลวด เสนผาศูนยกลาง (มม.) น้ําหนักข้ันต่ําของสังกะสีท่ีเคลือบ       
(กรัม/ตร.ม.) 

ลวดโครง 3.5 275 
ลวดถัก 2.7 260 
ลวดพัน 2.2 240 

   2.3.2) กลองลวดตาขายแบบ MATTRESS 

ชนิดของลวด เสนผาศูนยกลาง (มม.) น้ําหนักข้ันต่ําของสังกะสีท่ีเคลือบ       
(กรัม/ตร.ม.) 

ลวดโครง 2.7 260 
ลวดถัก 2.2 240 
ลวดพัน 2.2 240 

  2.4) การยึดและพันกลองระหวางกลองตาขายและฝาปดกลองใหใชลวดพันขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.2 
มิลลิเมตร พันยึดกับลวดโครงกลองโดยพันเกลียว 3 รอบและ 1 รอบสลับกันในแตละชวงตาขาย 
  2.5) ลวดโครงกลองตองหุมดวยวัสดุท่ีไมเปนสนิมและพิมพชื่อผูผลิตบนลวดโครงกลองโดยใหเห็นเดนชัด
ทุกดาน 

   10.2.2 การวางเรียงหิน 
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   1) ทําการปรับระดับบริเวณท่ีจะวางเรียงหินใหญหรือกลองลวดตาขายใหเรียบปราศจากวัชพืช
และปูวัสดุรองพ้ืนประเภทกรวดหรือกรวดผสมทรายหรือแผนใยสังเคราะหใหไดขนาดความหนาตามแบบ 
   2) การวางเรียงหินจะตองทําดวยความระมัดระวังมิใหเกิดการแยกตัวโดยมีกอนขนาดเดียวกัน
อยูรวมกันเปนกลุมและตองวางเรียงใหผิวหนามองดูเรียบและความหนาเฉลี่ยเทากับท่ีกําหนดในแบบ 
   3) ในขณะวางกลองลวดตาขายลงบนแผนใยสังเคราะหจะตองไมทําใหเกิดการฉีกขาดหรือเกิดการ
เคลื่อนตัวของแผนใยสังเคราะหดานมุมของการปูแผนใยสังเคราะหใหพับข้ึนครึ่งเทาของความหนาของกลองลวด
ตาขาย 
   4) วางกลองลวดตาขายทําการโยงยึดใหอยูในรูปสี่เหลี่ยมและบรรจุหินลงในกลองลวดตาขาย
ตองวางเรียงใหคละกันอยางหนาแนนเหลี่ยมมุมตองเขากันและมีความสวยงาม 

10.2.3 การเก็บตัวอยางทดสอบและรายงานผล 
 1) การเก็บตัวอยางทดสอบ 
  1.1)  สุมเก็บตัวอยางหินใหญจํานวน 100 กิโลกรัมเพ่ือทดสอบความแข็งแกรงความคงทนความ
ถวงจําเพาะและสัดสวนคละ 
  1.2)  จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของกลองลวดตาขาย
ตามขอกําหนดในแบบ 
 2) การรายงานผล 
  2.1)  ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินใหญใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นชอบ
กอนนําไปใชงาน 
  2.2) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของกลองลวดตาขายใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง
เห็นชอบกอนนําไปใชงาน 

11. งานปลูกหญา 
11.1   คําจํากัดความ/ความหมาย 

 งานปลูกหญาหมายถึงการปลูกหญาปกคลุมผิวดินเพ่ือปองกันการกัดเซาะจากน้ําบริเวณเชิงลาดของคันเดิน
เชิงลาดตลิ่งบริเวณอาคารเปนตน 

11.2   ขอกําหนด/คุณสมบัติ 
 11.2.1)ชนิดหญาท่ีใชปลูกจะตองเปนพันธหญาท่ีหาไดงายในทองถ่ินมีลักษณะรากกระจายออกเปนวง
กวางสามารถยึดเกาะกับเนื้อดินไดเปนอยางดีและเปนพันธุท่ีทนทานตอสภาพดินฟาอากาศในทองถ่ินนั้น 
 11.2.2) กอนปลูกหญาจะตองจัดเตรียมพ้ืนท่ีบริเวณปลูกหญาโดยนําหนาดิน (Top Soil) มาถมและบด
อัดใหมีความหนาประมาณ 0.10 เมตร 
 11.2.3) หญาท่ีนํามาปลูกหรือปูจะตองเปนหญาท่ียังไมตายและกําลังเจริญเติบโตเปนแผนหนาปราศจาก
วัชพืชหินกอนโตรากไมติดมากับหญา 
 11.2.4) แผนหญาท่ีนํามาปลูกจะตองมีดินติดหญาหนาไมเกิน 0.05 เมตรและตนหญาสูงไมเกิน 0.12 
เมตรเม่ือขุดหญามาแลวตองรีบปลูกภายใน 24 ชั่วโมงพรอมบดอัดใหแนนกับพ้ืนเพ่ือมิใหมีโพรงอากาศชองตอ
ระหวางแผนหญากลบดวยดินใหเรียบ 
 11.2.5) ตองมีการดูแลบํารุงรักษาหญาบริเวณท่ีปลูกจนกวาหญาเจริญงอกงามและแพรกระจายคลุม
พ้ืนท่ีโดยสมํ่าเสมอและจะตองขุดและกําจัดวัชพืชอ่ืนๆท่ีไมตองการออกจากบริเวณท่ีปลูกหญา 

12.งานวัสดุกรอง 
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12.1   คําจํากัดความ / ความหมาย 
  วัสดุกรองหมายถึงวัสดุคัดเลือกท่ีเปนกรวดคละอยางดีหรือกรวดผสมทรายคละกันอยางดีโดยปราศจาก
เศษดินและสารท่ีเปนอันตรายเจือปนหรือเปนแผนใยสังเคราะหทําหนาท่ีกรองและระบายน้ําท่ีซึมผานชั้นดินโดยมิ
ยอมใหเศษมวลดินไหลผานออกมาเพ่ือปองกันการชะลางและการกัดเซาะ 

12.2   ขอกําหนด/คุณสมบัติ 
 12.2.1) วัสดุกรอง 
 
 
 
   1) กรวดผสมทรายแบงตามประเภทการใชงานเปน 2 ชนิด 
   1.1) ชนิดท่ี 1 ใชรองพ้ืนระหวางดินกับหินใหญมีขนาดคละกันดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผานตะแกรงโดยน้ําหนัก 

3 นิ้ว 100 
1 ½ นิ้ว 80-100 
¾ นิ้ว 45-75 

3/8 นิ้ว 35-45 
เบอร 8 25-35 

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

 
1.2) ชนิดท่ี 2 ใชเปนวัสดุกรองมีขนาดคละกันดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผานตะแกรงโดยน้ําหนัก 

1 ½ นิ้ว 100 

¾ นิ้ว 70-85 

3/8 นิ้ว 65-75 

เบอร 4 60-70 

เบอร 30 35-50 

เบอร 50 25-40 

เบอร 100 0-30 
เบอร 200 0-5 

   
   2) กรวดใชเปนวัสดุกรองในการทํา Toe Drain มีขนาดคละกันดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผานตะแกรงโดยน้ําหนัก 

3 นิ้ว 100 
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1 ½ นิ้ว 75-95 

¾ นิ้ว 55-75 

3/8 นิ้ว 0-55 

เบอร 4 0 

           3) แผนใยสังเคราะหตองเปนชนิด Non-Woven ท่ีมีกรรมวิธีการผลิตแบบ Needlepunch ท่ี
ผลิตจากเสนใย Polypropylene ท่ีมีความยาวตอเนื่องกันท้ังผืน (Continuous Filament) ความยาวของเสนใย
โดยเฉลี่ยจะยาวกวา  8 ซม. หรือแบบ Thermally Bonded ซ่ึงใชวัสดุท่ีผลิตข้ึนใหมท้ังหมดแบงตามประเภทการ
ใชงานเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
 
   3.1)  ชนิดท่ี 1 ใชกับงานปูคลุมวัสดุกรอง 

คุณสมบัติ ขอกําหนด 

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

ไมนอยกวา 1450 N 

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

ไมนอยกวา 85 I/m2 sec 
(10 cm-head) 

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

ไมนอยกวา 7.5 K N/m. 
(WIDTH) 

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

ไมนอยกวา 110 µm. 

               3.2) ชนิดท่ี 2 ใชรองพ้ืนหินใหญ 

คุณสมบัติ ขอกําหนด 

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

ไมนอยกวา 2200 N 

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

ไมนอยกวา 50 I/m.2 sec 
(10 cm-head) 

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

ไมนอยกวา 12.5 K N/m. 
(WIDTH) 

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

ไมมากกวา 90 µm. 

 12.2.2 การปูวัสดุกรอง 
 1) กรวดผสมทรายหรือกรวด 
 1.1)กอนปูวัสดุกรองตองเตรียมฐานรากรองพ้ืนโดยขุดปรับแตงใหมีความลาดและขอบเขตตามท่ี
กําหนดไวในแบบถาขุดเกินไปจะตองใชวัสดุรองพ้ืนใสลงไปใหเต็ม 
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 1.2) กรวดใชทําวัสดุกรอง Toe Drain การถมบดอัดจะตองทําเปนชั้นๆความหนาชั้นละไมเกิน 
0.50 เมตรบดอัดโดยใชรถบดอัดลอเหล็กบดทับไมมาอยางนอย 4 เท่ียวบดอัดแนนมีความหนาแนนสัมพัทธ
(Relative Density ) ไมต่ํากวา 75% และมีความหนาแนนสัมพัทธเฉลี่ยไมต่ํากวา 90 % 
 1.3)ในกรณีท่ีหยุดการถมวัสดุกรองเปนเวลานานและเริ่มถมใหมใหทําการขุดผิวหนาเดิมใหขรุขระ
แลวบดอัดกอนหลังจากนั้นจึงลงวัสดุท่ีจะถมข้ึนใหมตอไป 
 2) แผนใยสังเคราะห 
 2.1) ขณะวางหินลงบนแผนใยสังเคราะหจะตองไมทําใหเกิดการฉีกขาดหรือเกิดการเคลื่อนตัวของ
แผนใยสังเคราะหจนทําใหเคลื่อนตัวออกจากบริเวณท่ีตองการระบุดานมุมของการปูแผนใยใหพับข้ึนครึ่งเทาของ
ความหนาหินหรือคานคสล.  
 2.2) ไมอนุญาตใหสิ่งขับเคลื่อนทุกชนิดผานไปบนแผนใยสังเคราะหหลังจากการเรียงหินแลว 
 2.3) กอนวางหินบนแผนใยสังเคราะหจะตองตอกหมุดยึดใหแนนและเรียงหินเริ่มจากบริเวณท่ีอยู
ดานลางกอน 
 2.4) การเรียงหินหามยกกอนหินสูงกวา 0.50 ม. ถาหากมีการปูหินดวยเครี่องจักรโดยตรงจะมีหิน
กอนเล็กปูรองรับหนาไมนอยกวา 0.15 ม. 
 2.5) การตอเชื่อมแผนใยสังเคราะหทําได 2 วิธีดังนี ้
  2.5.1)การตอโดยการใหแผนเหลื่อมกัน (Overlapping) ระยะทาบของแผนใยไมนอยกวา 
0.50 ม. 
  2.5.2) การเย็บ (Sewing) ใหทําการเย็บแบบตอเนื่องโดยใชดาย Polyester หรือ Nylon ทํา
การเย็บแบบตอเนื่อง 
 12.2.3 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
 1) การเก็บตัวอยางทดสอบ 
    1.1) สุมเก็บตัวอยางกรวดหรือกรวดผสมทรายจํานวน 50 กิโลกรัมเพ่ือทดสอบสัดสวนคละ 
 1.2)จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของแผนใย
สังเคราะหตามขอกําหนดในแบบ 
 2) รายงานผล 
  2.1) ผลการทดสอบคุณสมบัติของกรวดและหรือกรวดผสมทรายใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจางกอสรางเห็นชอบกอนนําไปใชงาน 
  2.2) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแผนใยสังเคราะหใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางเห็นชอบกอนนําไปใชงาน 

13. งานตอกเสาเข็ม 
        13.1  คําจํากัดความ/ความหมาย 

เสาเข็มคอนกรีตจะตองไมนําไปตอกจนกวาคอนกรีตจะรับกําลังกดท่ีนอยท่ีสุดตามท่ีระบุไวได จะตอง
มีการระมัดระวังในการปองกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับตัวเข็ม ตัวเข็มจะตองไมถูกแรงดึงหรืองอหรือแรงกระทําท่ี
ทําใหคอนกรีตถูกกระแทกและแตกแยกออกจากกัน หามมิใหตอกเข็มภายในรัศมี 30 เมตร ของโครงสรางท่ีเปน 
Structural Concrete จนกวาสิ่งกอสรางดังกลาวนั้นจะมีอายุไมนอยกวา 7 วัน การตอกเข็มทุกครั้งจะตองมีผู
ควบคุมงานของผูวาจางอยูเสมอไป 
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 13.1.1  การกําหนดตําแหนง จะตองตรวจสอบตําแหนงและระยะหางของเสาเข็มใหถูกตองตาม
แบบอยางระมัดระวังกอนท่ีจะทําการตอกเสาเข็มลงไป 

 13.1.2  ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับ  ในกรณีท่ีเปนการตอกเสาเข็มตรง แกนเสาเข็มจะเบนออกจาก
แนวดิ่งไดไมเกิน ¼ นิ้ว  ตอความยาวของเสาเข็ม 1 ฟุต (6 ม.ม. ตอความยาวของเสาเข็ม 30 ซม.  ในกรณีท่ีเป น
การตอกเสาเข็มเอียง แกนของเสาเข็มจะเบนออกจากแนวเอียงท่ีกําหนดใหไมเกิน ½ นิ้ว ตอความยาวของเสาเข็ม 1 
ฟุต (12.5 ม.ม. ตอความยาวของเสาเข็ม 30 ซม. ในกรณีใดๆ ก็ตามจุดศูนยกลางของหัวเสาเข็มจะตองไม
เบี่ยงเบนออกจากจุดท่ีกําหนดไวในแบบเกินกวา 4 นิ้ว (10 ซม.  

13.1.3  การตอกเข็มตอเนื่องกัน  การตอกเข็มแตละตนจะตองใหลูกตุมตอกติดตอกัน ไปต้ังแตการตอก
ครั้งแรก   โดยปราศจากการหยุด จนเสาเข็มจมดินไดระดับท่ีถูกตอง นอกจาจะมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึน   การตอกใหตอก
จากก่ึงกลางของฐานรากออกไปท้ังสองขาง หากมีการลอยตัวของเสาเข็ม ใหกดเสาเข็มใหจมดินจนไดระดับท่ี
ถูกตอง 

13.1.4  ความลึกของเข็มท่ีตอกลงไป  เสาเข็มจะตองตอกลงไปใหลึกจนถึงระดับท่ีไดกําหนดไว  ใน
กรณีท่ีตอกเสาเข็มตอกลึกลงไปถึงระดับท่ีกําหนดไวแลว แตไมสามารถรับน้ําหนักตามท่ีตองการท่ีกําหนดไวไดนั้น 
จะตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้คือ 

ก.  จะตองตอความยาวของเสาเข็มเพ่ิมข้ึนใหติดตอ และตองตอกลงไปอีกภายหลังจากพนระยะการ
บมคอนกรีตและคอนกรีตสามารถรับกําลังกดไดตามท่ีกําหนดไวแลว จนกระท้ังเสาเข็มนั้นรับน้ําหนักตามท่ีกําหนด
ไวไดหรือ 

ข. จะตองเพ่ิมจํานวนเสาเข็มตามผูควบคุมงานของผูวาจางเห็นสมควร 
13.1.5  ขอระมัดระวังเก่ียวกับเสาเข็มแบบยาวเรียว  การเคลื่อนยายและการตอกเข็มท่ีมีการยาวมาก 

(High Slenderness Ratio) จะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษในเรื่อง Overstress หรือแนวเข็มท่ีเบี่ยงเบนออก
จากแนวดิ่งท่ีถูกตอง 

13.1.6  อัตราการรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยท่ีนอยท่ีสุดของเสาเข็ม  ผูรับจางจะตองทําการคํานวณ
อัตราการรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยนอยท่ีสุดของเสาเข็มโดยใหเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปและตามท่ีผูควบคุมงานของ
ผูวาจางพิจารณาเห็นชอบ 

ในกรณีท่ีอัตราการรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยท่ีนอยท่ีสุดของเสาเข็มท่ีคํานวณจากสูตรดังกลาว
ขางตน อยูภายใตอัตราการรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มท่ีกําหนดไวในแบบ แตหากผูควบคุมงาน....
วาจางมีความเห็นวาควรจะตองตรวจสอบโดยการทดลองน้ําหนักบรรทุกบนเสาเข็มอีกเพ่ือใหแนใจ ผูรับจางตอง
จัดทําใหโดยคิดคาใชจายเพ่ิมข้ึนเทาท่ีไดจายไปจริงๆ เทานั้น 

13.1.7  การตัดเสาเข็ม  จะตองตัดใหผิวหนาของเสาเข็มตั้งฉากกับความยาวของเสาเข็ม การตัดจะใช 
Pneumatic ...สกัด  เลื่อย  หรือเครื่องมืออ่ืนท่ีไดรับการเห็นชอบจากผูควบคุมงานของผูวาจาง หามมิใหตัด
เสาเข็มโดย...ระเบิดเปนอันขาด 

13.1.8  เศษและวัสดุท่ีตองตัดออกมาจากเสาเข็ม  ผูรับจางจะตองรวบรวมและเปนผูนําไปท้ิงยังท่ีท่ีผู
ควบคุมงานของผูวาจางกําหนดให 

13.1.9   หัวเข็มท่ีตอกผิดตําแหนง  หามมิใหใชเครื่องมือเครื่องใชใดๆ ดึงหรือดันใหเขาสูตําแหนงตามท่ี
กําหนดไว 

13.1.10  เครื่องบังคับเสาเข็ม  ในการตอกเสาเข็มจะตองมีเครื่องบังคับหรือเครื่องมือใดๆ ท่ีเหมาะสม 
เพ่ือมิใหเข็มเคลื่อนทางดานขางจากตําแหนงท่ีกําหนดไว 
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13.1.11  การถอนเข็มกลับของเสาเข็ม ในกรณีท่ีตอกเข็มอยูเปนกลุมหรือมีระยะใกลกัน จะตองมีการ
ตรวจสอบดูการถอนกลับหรือเคลื่อนยายจากตําแหนงเดิมของเสาเข็ม ถาเสาเข็มมีการถอนกลับหรือเคลื่อนยายจาก
ตําแหนงเดิมเกิดข้ึน จะตองทําการแกไขใหเสาเข็นเหลานั้นอยูในตําแหนงและระดับเดิมหรือสามารถรับน้ําหนัก
บรรทุกของเสาเข็มไดตามท่ีกําหนดไวอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยาง 
      13.2  การถอนเสาเข็มสําหรับการตรวจสอบ 

ควบคุมงานของผู วาจางมีสิทธิ์ ท่ีจะทําใหผู รับจางทําการถอนเสาเข็มท่ีมีความสงสัยออก             
เพ่ือตรวจสอบสภาพของเสาเข็ม เสาเข็มนั้นเม่ือถอนข้ึนมาแลวไมวาจะมีความเสียหายหรือไมก็ถือวาเปนเข็มท่ีใช
ไมไดแลว 

13.3  เสาเข็มท่ีชํารุดในระหวางการตอก หรือไมอยูในตําแหนงตามท่ีระบุไว 
เสาเข็มท่ีชํารุดหรือไมอยูในตําแหนงตามท่ีระบุไวในแบบจะตองถอนออก และตอกเสาเข็มใหมแทน 

หรือจะตัดท้ิงแลวตอกเสาเข็มใหมลงไปแทนจุดใกลเคียง โดยมีขนาดของหัวเข็มใหญข้ึนกวาเดิมตามท่ีจะกําหนด 
โดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังหมด 

13.4  ระดับของหัวเข็ม 
ระดับของหัวเข็มทุกๆ ตนท่ีครอบดวย Pile-cap จะตองยื่นเขาไปใน Pile-cap ตามท่ีกําหนดไวใน

แบบ ผูรับจางจะตองตรวจสอบระดับของเสาเข็มและแสดงแบบของระดับของชวงหางของหัวเข็มดวย ถาปรากฏวา
มีความคลาดเคลื่อนเกินกวา 0.10 เมตร จะตองทําการแกไขตามคําแนะนําของผูควบคุมงานของผูวาจาง 

13.5  บันทึกการตอกเสาเข็ม 
ผูรับจางจะตองจัดทําบันทึกแสดงการตอกเสาเข็มทุกตนโดยสมบูรณ รายงานบันทึกการตอกเสาเข็ม

จะตองประกอกดวยขนาด ตําแหนง และระดับของปลายเสาเข็มท้ังกอนและหลังการตอกเสาเข็ม ในบันทึกจะตอง
รวมถึงระยะการจมของเสาเข็มโดยเฉลี่ยแตละตนเม่ือทําการตอกสิบครั้งสุดทาย การเก็บบันทึกการตอกเสาเข็มของ
หมูหรือกลุมใดๆ ก็ตามจะตองทําติดตอกันตั้งแตเริ่มจนกระท้ังตอกเสาเข็มเสร็จ ในกรณีท่ีทําการตอกในสถานท่ีท่ีได
ทดสอบไวแลววาจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะการจมของเสาเข็ม ในการตอกแตละครั้งการเก็บระยะการจมของ
เสาเข็มในระหวางการตอกจะตองกระทําตลอดความยาวของเสาเข็ม 

13.6  การจัดทําผังเสาเข็มท่ีไดตอกไปแลว 
ภายใน 2 สัปดาหหลังจากตอกเสาเข็มแลวเสร็จ หรือภายใน 2 สัปดาห หลังจากการเปดหนาดินจนถึง

หัวเสาเข็มแลว ผูรับจางจะตองจัดทําผังแสดงตําแหนงเสาเข็มท่ีไดตอกไปแลวทุกตน โดยมีความละเอียดถึง 0.10 ม. 
13.7  การทดลองน้ําหนักบรรทุกบนเสาเข็ม 

13.7.1 ผูรับจางตองทําการทดลองน้ําหนักบรรทุกเสาเข็มตามวิธีการในขอ 13.7.4  และผูควบคุม
งานของผูวาจางเปนผูกําหนดตําแหนงของเข็มท่ีจะทําการทดลองให 

ในกรณีท่ีไมไดระบุความตองการใหทําการทดลองน้ําหนักบรรทุกบนเสาเข็มไวกอน แตในระหวางการ
กอสรางไดดําเนินไป หากผูควบคุมงานของผูวาจางเห็นสมควร ท่ีจะไดมีการทดลองน้ําหนักบรรทุกของเข็ม ผูรับจาง
จะตองดําเนินการใหโดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมข้ึน โดยใชวิธี ดังนี้ 
                13.7.2 จํานวนและตําแหนงของเข็มท่ีจะทําการทดลอง ผูควบคุมงานของผูวาจางจะตองเปนผู
กําหนดจํานวนและตําแหนงของเข็มท่ีจะทําการทดลองให 

13.7.๓  เครื่องมือเครื่องใชในการทดลอง จะตองเหมาะสมท่ีจะนํามาใชงานและตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูควบคุมงานของผูวาจางกอน 

13.7.4   วิธีการทดลอง (Load Test) 
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      ก.  Seismic Test การทดสอบเสาเข็มโดยวิธี Seismic Test เปนการทดสอบเพ่ือประเมินสภาพ
ความสมบูรณตลอดความยาวของเสาเข็ม การทดสอบวิธีนี้เปนการการทดสอบท่ีสะดวก รวดเร็ว และคาใชจายตํ่า 
จึงเปนท่ีนิยมใชในการตรวจสอบความสมบูรณของเสาเข็มในข้ันตน การทดสอบนี้สามารถดําเนินการไดท้ังใน 
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และเสาเข็มเจาะหลอกับท่ี โดยทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มตามมาตรฐาน ASTM 
D5882-07 

13.7.5  การรายงานผลการทดลองเข็ม ในรายงานผลการทดลองเข็ม จะตองประกอบดวยหัวขอ 
ตอไปนี้ 

ก.   ลักษณะของดิน ณ จุดท่ีทําการทดลอง 
ข.   ลักษณะของเสาเข็มท่ีทําการตอกทดลอง และรายงานผลการตอกเข็ม ซ่ึงประกอบดวยจํานวน 

Blows Per Foot ตั้งแตเริ่มตนจนกระท้ังถึงการจมของเสาเข็มท่ีทําการตอก 10 ครั้งสุดทายท่ีเสาเข็มจะจมถึง
ระดับตามท่ีกําหนด 

ค.   ลักษณะของลูกตุมท่ีใชในการตอกเข็ม และระยะเวลาท้ังหมดท่ีใชในการตอกเสาเข็มทดลอง 
ง.   จัดทําตารางแสดงน้ําหนักบรรทุกเปนเมตริกตัน และผลการอานคา Settlement ละเอียดถึง 

0.001 นิ้ว ตลอดระยะเวลาท่ีใสน้ําหนักบรรทุกและใสน้ําหนักบรรทุก 
จ.  จัดทํา Graph แสดงผลการทดลองในรูปของ Time – Load , Settlement  
ฉ.  ถามีเหตุการณผิดปรกติเกิดข้ึนในระหวางการตอกเสาเข็มทดลองหรือในระหวางทําการทดลอง 

ใหระบุไวในหมายเหตุดวยวาเกิดข้ึนอยางไร 
ช.  เม่ือทําการทดลองเสาเข็มเสร็จเรียบรอยแลว การกําหนดความยาวของเสาเข็มท่ีจะใชกอสราง

จริง จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานของผูวาจางเสียกอน 

14 .งานทอ 
14.1   คําจํากัดความ/ความหมาย 

 งานทอหมายถึงงานทอระบายน้ําท่ีรับแรงดันน้ําต่ําเชนทอคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานทอสงน้ําท่ีรับ
แรงดันน้ําสูงเชนทอเหล็ก ทอซีเมนตใยหิน ทอ HDPE เปนตน 

14.2   ขอกําหนดและคุณสมบัติ 
 14.2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 1) ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  1.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก. 128-2549 ถามิไดระบุไวเปนอยางอ่ืนใช
ชั้น 3 การตอแบบเขาลิ้น 
   1.2) ไมมีรอยแตกราวรอยแตกลึกและผิวหยาบ 
 2) ทอเหล็ก 
  2.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก. 427-2531 “ทอเหล็กกลาเชื่อมดวยไฟฟา
สําหรับสงน้ํา” ชั้นคุณภาพไมต่ํากวาชั้นทนแรงดันไดไมนอยกวา 1.0 เมกะปาสคาลชนิดปลายหนาจาน 
   2.2) การเคลือบผิวทอใหปฏิบัติดังนี้ 
     2.2.1) การเคลือบผิวภายในใหเคลือบดวย Cement-mortar ตามมาตรฐานของ AWWA C-205 
หรือ Liquid Epoxy ตามมาตรฐานของ AWWA C-210 
     2.2.2) การเคลือบผิวภายนอกทอบนดินใหเคลือบดวย Coal-Tar Enamel ตามมาตรฐาน AWWA 
C-203 หรือ Polyurethane (PU) ตามมาตรฐาน AWWA C-222 
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     2.2.3) การเคลือบผิวภายนอกทอใตดินใหเคลือบดวย Coal-Tar Enamel  ตามมาตรฐานของ 
AWWA C-203  หรือ Polyurethane (PU) ตามมาตรฐาน AWWA C-222 
 2.3) อุปกรณขอตอทอ 
     2.3.1) ขอตอเหล็กทอเทาชนิดปลายหนาจานมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
มอก.918-2535 
     2.3.2) หนาจานเหล็กหลอ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก.381-2543 และ
สลักเกลียวหมุดเกลียวและสลักหมุดมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก.171-2530 
 3) ทอซีเมนตใยหิน 
  3.1) ทอมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก.81-2548 ถามิไดระบุไวเปนอยางอ่ืนให
ใชชั้นคุณภาพ PP 15 ทนแรงดันไมนอยกวา 1.5 เมกะปาสคาล 
  3.2) ขอตอตรงมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก.126-2548 ถามิไดระบุไวเปน
อยางอ่ืนใหใชชั้นคุณภาพเดียวกับทอ 
  3.3) แหวนยางกันซึมมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก.237-2552 
  3.4) ขอตอเหล็กหลอมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก.918 -2535 
 4) ทอ HDPE (High Density Polyethylene)  
 4.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.982-2556 ถามิไดระบุไวเปนอยางอ่ืนให
ใชชั้นคุณภาพ PN 6 ทนแรงดันไดไมนอยกวา 0.6 เมกะปาสคาล 
 4.2) การเชื่อมตอทอ ใชวิธีการเชื่อมตอแบบ Butt Fusion Welding โดยใชเครื่องเชื่อมตอแบบบัตต 
(Butt Fusion Machine) ซ่ึงเปนอุปกรณท่ีไดมาตรฐานประกอบดวย 4 สวนใหญๆ คือ ฐานรากและท่ียึด,แผน
ความรอน, ชุดไฮโดรลิคส สําหรับเลื่อนแบบบีบทอ และเครื่องปาดผิว ข้ันตอนการเชื่อมใหเปนไปตามคูมือปฏิบัติ
ของเครื่องเชื่อมนั้น ๆ 
 4.3) อุปกรณประกอบทอ ถามิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน อุปกรณประกอบทอตองทําดวยวัสดุเชนเดียวกับ
ทอ HDPE และความหนาทอเปนไปตามแบบของผูผลิต แตตองหนาไมนอยกวาความหนาของทอ 
 5) ทอ PVC (Polyvinyl Choride Pipe)  
 5.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.17-2532 ถามิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ให
ใชชั้นคุณภาพ 13.5 ทนแรงดันไดไมนอยกวา 1.35 เมกะปาสคาล ชนิดปลายธรรมดา 
 5.2) ขอตอ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1131-2535 ชนิดตอ
ดวยน้ํายา ชั้นคุณภาพเดียวกับทอ 
 5.3) น้ํายาประสานทอ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1032-2534 
 6) ทอเหล็กอาบสังกะสี 
 6.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.277-2532 ถามิไดระบุเปนอยางอ่ืนใหใช
ประเภทท่ี 2 (สีน้ําเงิน) ขนาดและมิติของทอใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม มอก.276-2532  
ประเภท 2 

14.2.2 การวางทอ 
 1) กอนทําการวางทอจะตองปรับพ้ืนรองดินใหแนนและมีผิวหนาเรียบตลอดความยาวทอถาพ้ืนรองดินไมดี
ตองขุดออกใหหมดลึกอยางนอย 0.30 เมตรแลวนําวัสดุอ่ืนท่ีคุณภาพดีมาใสแทน 
 2)  วางทอในแนวท่ีกําหนดใหดวยความลาดท่ีสมํ่าเสมอโดยหลีกเลี่ยงการยกทอข้ึนหรือกดทอลงกะทันหัน
และตองใหระดับทอและความลึกของดินถมหลังทอไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในแบบ 
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 3) การยกทอลงรองดินจะตองใชปนจั่นรอกเชือกสลิงหรือเครื่องมืออ่ืนท่ีเหมาะสมหามท้ิงทอลงในรองดิน
และตองระมัดระวังมิใหผิวทอท่ีไดรับการเคลือบเสียหายจากการเสียดสี 
 4) จะตองไมปลอยใหน้ําขังอยูในทองรองซ่ึงจะทําใหดินขางๆรวงพังหรือยุบตัวและไมสะดวกในการวางทอ
จะตองกําจัดน้ําออกใหแหงกอนทําการวางทอ 
 5) ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  5.1) ทิศทางการวางจะตองวางจากต่ําไปหาสูงโดยท่ีลิ้นและปลายลิ้นและรองของทอชี้ไปทางตามน้ําไหล 
  5.2) การตอทอแบบเขาลิ้นจะตองตกแตงใหเขารองไดสนิทและมีชองวางท่ีสมํ่าเสมอกันตลอดแลวยา
แนวดวยปูนฉาบท้ังภายในและภายนอก 
 6)  ทอเหล็ก 
  6.1) การตอทอใหขอตอทอแบบหนาจานและการตอทอกับทอชนิดอ่ืนใหเปนไปตามแบบ 
  6.2) ในกรณีท่ีจําเปนตองตัดทอในสนามจะตองกระทําโดยใชเครื่องมือท่ีทําใหรอยตอเรียบเปนเสนตรง
และไดฉากกับแกนทอและเชื่อมตอทอเปนแบบตอชน (Welded Butt Joint) ดังนี้ 
  6.2.1) กอนนําทอเหล็กมาเชื่อมตองลบปลายใหเปนมุมประมาณ 35-40 องศาโดยการกลึงกอนการลบ
ปลาย 
  6.2.2)  กอนการเชื่อมจะตองทําความสะอาดสวนปลายท่ีจะนํามาเชื่อมโดยต้ังปลายทอใหเปนแนวตรง
เวนชองวางระหวางทอท่ีจะนํามาเชื่อมเพ่ือปองกันการบิดระหวางการนํามาเชื่อม 
  6.2.3) การเชื่อมดวยไฟฟาตองเปนไปอยางสมํ่าเสมอโลหะท่ีนํามาเชื่อมละลายเขาหากันอยาง
ท่ัวถึงโดยทอท่ีมีขนาดเสนผาศูนยตั้งแต 0.60 เมตรข้ึนไปใหเชื่อมเต็มตลอดแนวท้ังภายในและภายนอก 
 7) ทอ HDPE การเชื่อมตอโดยวิธีตอชน (Butt Welding) โดยการนําปลายทอท้ังสองใหความรอนจนถึง
จุดหลอมเหลวแลวนํามาเชื่อมตอเขาดวยกันดวยแรงดันการใหความรอนและแรงดันแกทอจะตองปรับใหเขากับ
ขนาดและความหนาของทอโดยใหปฏิบัติตามคูมือของเครื่องเชื่อม 

 14.2.3 การขุดและถมกลบแนวทอ 
  1) ตองขุดรองดินวางทอใหลึกไมนอยกวาท่ีกําหนดโดยเฉพาะจุดท่ีตั้งขอตอทอจะตองปรับความลึกของ
รองดินใหมากข้ึนกวาปกติเพ่ือปองกันมิใหขอตอทอเปนจุดคํ้า (Support) ของทอ 
  2) การขุดรองดินถามีการขุดผานถนนหรือผานหมูบานซ่ึงมีการใชรถเขาออกจะตองทําสะพานชั่วคราวหรือ
ใชแผนเหล็กขนาดหนาพอท่ีรถยนตแลนผานโดยไมเปนอันตราย 
  3) หากปรากฏวาชั้นดินท่ีขุดไดความลึกตามท่ีกําหนดแลวเปนชั้นดินออนไมสามารถรับน้ําหนักไดดีใหทํา
การรื้อชั้นดินนั้นออกอยางนอยลึก 0.30 เมตรแลวนําดินท่ีมีคุณภาพดีมาถมอัดแนนแทนหรือใชวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม 
  4) เม่ือไดทดลองความดันน้ําแลวและไมปรากฏรอยรั่วซึมและทอไมแตกหรือชํารุดใหทําการกลบดินให
เรียบรอยโดยอัดหรือกระทุงดินใหแนนและระมัดระวังมิใหเกิดอันตรายแกตัวทอ 
  5) การขุดดินสําหรับวางทอบางชวงจะตองจัดหาอุปกรณและเครื่องใชในการกรุกันดินพังเพ่ือปองกันการ
เสียหายตอพ้ืนผิวถนนและสิ่งปลูกสรางตางๆท่ีอยูใกลบริเวณกอสราง 
  6) ในการกลบดินจะตองบดอัดหรือกระทุงใหแนนและระมัดระวังมิใหเกิดอันตรายกับทอท่ีวางไววิธีการ
บดอัดใหใชตามคําแนะนําในงานดินถม 
 14.2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
  1) การทําเครื่องหมายทอทุกทอนและอุปกรณทุกชิ้นจะตองแสดงคุณลักษณะของทอเชนชั้นคุณภาพ
ขนาดและความยาวทอปท่ีผลิตเครื่องหมายการคาเปนตน 
   2) หนังสือรับรองผลิตภัณฑทอทุกชนิดและอุปกรณทอตองแสดงเอกสารดังนี้.- 
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              2.1) แคตตาล็อกของทอจากบริษัทผูผลิต 
                       2.2) สําเนาหนังสือการแตงตั้งเปนผูแทนจําหนาย 
              2.3) สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจากหนวยงานท่ี
เชื่อถือได 
         2.4) หนังสือรับรองการสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย 

15.  งานเหล็ก 
 15.1 คําจํากัดความ/ความหมาย 
 งานเหล็ก หมายถึง การจัดหา ประกอบ และติดตั้ง ประตูน้ํา บานระบาย ตะแกรงกันสวะราว
ลูกกรง เหล็กโครงสราง และอ่ืนๆ ซ่ึงไดระบุรายละเอียดไวในแบบแปลน 
 15.2 ขอกําหนด/คุณสมบัติ 
  15.2.1 ประตูน้ํา (Valve) จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1) ประตูน้ําแบบลิ้นเกต (Gate Valves)  
   1.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.256-2540 “ประตูน้ําเหล็กหลอ
ลิน้ยกแบบรองลิน้โลหะสําหรับงานประปา” ชนิดกานไมยก 
   1.2) เปนชนิดลิ้นเดียว ปลายหนาจาน ทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 1.0 เมกะปาสคาล 
   1.3) กรณีเปนแบบบนดิน ตองมีพวงมาลัยปดเปด 
   1.4) กรณีเปนแบบใตดิน ตองมีหลอดกันดิน ฝาครอบพรอมฝาปดครบชุด  
   2) ประตูน้ําแบบลิ้นปกผีเสื้อ (Butterfly Valves)  
   2.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.382-2531 “ประตูน้ําเหล็กหลอ  
ลิ้นปกผีเสื้อ” 
   2.2) เปนประเภทปดสนิท ปลายหนาจาน ทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 1.0 เมกะปาสคาล 
   3) ประตูน้ํากันกลับ (Check Valves)  
   3.1)  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.383-2529 “ประตูน้ํา
เหล็กหลอลิ้นกันกลับชนิดแกวง” 
   3.2 ) เปนประเภทปดสนิท ปลายหนาจาน ทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 1.0  เมกะปาสคาล 
   4) ประตูระบายอากาศ (Air Valves)  
   4.1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1368-2539 “ประตู
ระบายอากาศสําหรับงานประปา” 
   4.2) แบบลูกลอยคู ปลายหนาจาน ทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 1.0 เมกะปาสคาล 
หรือท่ีตามกําหนดในแบบรูปรายละเอียด 
    15.2.2 บานระบาย ตะแกรงกันสวะ เสา ราวลูกกรง เหล็กโครงสราง และงานอ่ืนๆ 
   1) วัสดุท่ีใช 
   1.1) เหล็กโครงสรางรูปพรรณ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก.116-2529 
   1.2 เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม 
มอก.1227-2558 
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   1.3 เหล็กโครงสรางรูปพรรณข้ึนรูปเย็น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม 
มอก.1228-2558 
   1.4 เหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสรางท่ัวไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1479-2558 
   1.5)  เหล็กแผน มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A-246 
   1.6)  เหล็กหลอ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A 48-83 
   1.7)  ทองบรอนช มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation B 22-85 
   1.8)  เหล็กไรสนิม (Stainless Steel) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM 276-86a, 
ASTM A 167-86 type 304 and 316 
   1.9)  สลักเกลียว มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A 307-86a 
   1.10) ทอเหล็กกลา มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.276-2532 
ประเภท 2 การประกอบใชเชื่อมท้ังหมด 
   1.11) ทอเหล็กอาบสังกะสี มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก.277-2532 ประเภท 2 การประกอบใหใชขอตอ 

 - การเชื่อม จะตองจัดทําโดยวิธี Electric Shied and Welding Process 
พ้ืนท่ีผิวท่ีตองการเชื่อมจะตองสะอาดปราศจากสนิม สี สิ่งสกปรกอ่ืน ๆ รอย
เชื่อมจะตองสมํ่าเสมอไมเปนตามดหรือรูโพรง 

 - การยึดดวย Bolt การเจาะรูเพ่ืองานยึดดวย Bolt จะตองสะอาด และทาสี
กันสนิมการสอดใส Bolt จะตองทําดวยความระมัดระวังหามใชคอนเคาะ
และใชแหวนรองตามความเหมาะสม 

  15.2.3 การติดตั้ง 
   1) ประตูน้ํา บานระบาย ตะแกรงกันสวะ ทอเหล็ก และงานเหล็กอ่ืน ๆ จะตองประกอบ
และติดตั้งใหตรงตําแหนงท่ีแสดงไวในแบบ และกอนการติดตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในการกอสราง 
   2) การติด การเชื่อม การกลึง และการเจาะรูเพ่ือติดตั้งงานเหล็ก จะตองทําดวยความประณีต 
ชิ้นสวนท่ีตองเคลื่อนไหวใหทําการปรับใหเคลื่อนไหวไดสะดวกและใหการหลอลื่นแกสวนท่ีเคลื่อนไหว 
   3) การทําส ีงานเหล็กทุกประเภทตองไดรับการทําสีกันสนิม จากโรงงานหรือจากการประกอบ
แลวเสร็จ และเม่ือนํามาติดตั้งแลวจะตองซอมสีรองพ้ืนท่ีไดรับความเสียหายและทาสีทับอีกอยางนอย 2 ชั้น 
      15.2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
   1) การทําเครื่องหมาย ประตูน้ําทุกชนิดจะตองแสดงคุณลักษณะเปนเนื้อเดียวกันตัวเรือน
เชน ขนาด ชั้นคุณภาพ ลูกศรแสดงทิศทางการไหล/ จํานวนรอบการหมุน ปท่ีผลิต เครื่องหมายการคา เปนตน 
   2) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ ประตูน้ําทุกชนิด ตองแสดงเอกสาร  ดังนี้.- 
   2.1) แคตตาล็อตของประตูน้ําจากบริษัทผูผลิต 
   2.2) สําเนาหนังสือการแตงตั้งเปนผูแทนจําหนาย 
   2.3) สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจาก
หนวยงานท่ีเชื่อถือได 
   2.4) หนังสือรับรองการสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย 



____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจาง 
ขอ  1.12  เอกสารขีดความสามารถและความพรอมท่ีมีอยู 

ในวันท่ีย่ืนขอเสนอของผูเสนอราคา 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา    

หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพรอมในวันยื่นขอเสนอ ดานบุคลากร 
ขาพเจาบริษัท/หาง …………………………………………………………………………………………….ขอยืนยันขีด

ความสามารถและความพรอมท่ีมีอยูในวันย่ืนขอเสนอ ดานบุคลากร มีเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังรายช่ือ
ตอไปนี้ 

ชื่อ – สกุล 
เลขท่ี

ใบอนุญาตฯ 
วุฒิการศึกษา สาขา/แผนก 

ประสบ
การณ 
(ป  

เปน
ลูกจางประจํา 

ต้ังแต 
 (วัน/เดือน/ป  

วิศวกร      
1. วุฒิวิศวกร      
1.1      
1.2      
2. สามัญวิศวกร      
2.1      
2.2      
3. ภาคีวิศวกร      
3.1      
3.2      
นายชางควบคุมงาน( ไมต่ํากวา ปวช.หรือเทียบเทาสาขาวิชาชาง    
1.      
2.      
3.      
ธุรการ(ไมตํ่ากวา ปวช.หรือเทียบเทา      
1.      
2.      
3.      

     พรอมนี้ไดแนบเอกสารหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
(๑) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม      จํานวน.............. แผน 
(๒) หลักฐานหนังสือยอมรับการเปนลูกจางประจํา                  จํานวน................แผน 

ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดของบุคลากรและเอกสารหลักฐาน ถูกตองและเปนจริงทุกประการ 

      ลงชื่อ .............................................ผูเสนอราคา 
             (.............................................  
                กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ 
       ประทับตรา (ถามี  

แบบหนังสือยอมรับการเปนลูกจางประจํา 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา    

 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................อายุ.......ป 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน.............................................................ขณะนี้เปนลูกจางประจําอยูในบริษัท/หาง
.............................................................................................................ตําแหนง...................................................โดย
เปนลูกจางประจํา ตั้งแต....................................................ขาพเจามีวิทยฐานะและรายละเอียดดังนี้ 

๑. ไดรับใบอนุญาต ก.ว. หมายเลขทะเบียน...........................................(แนบสําเนาใบอนญุาต ก.ว.  
๒.  มีคุณวุฒิ(ไมต่ํากวา ปวช. และมีประสบการณหรือความชํานาญงานในหนาท่ี ชางหรือดานธุรการ 

รวม............ป..............เดือน 
    (แนบสําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ประกาศนียบัตร หรือ ระเบียบแสดงผลการศึกษา  
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาลูกจางประจําอยูในบริษัท/หางนี้แตเพียงแหงเดียว ขอความขางตนนี้ถูกตอง

และเปนจริงทุกประการ 
 

    (ลงชื่อ.......................................................ลกูจางประจํา  

             (.....................................................  
        วันท่ี................................................................... 

ขอรับรองวา...................................................เปนลูกจางประจําอยูในบริษัท/หางนี้จริง 

             (ลงชื่อ............................................กรรมการผูจัดการ /หุนสวนผูจัดการ 

    (................................................  

                              ประทับตรา (ถามี  

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

(1) ใหผูไดรับใบอนุญาต ก.ว. กรอกขอความตามขอ ๑. เทาน้ัน 

(2) ใหผูปฏิบัติงานในหนาที่ชางหรือดานธุรการกรอกขอความตามขอ ๒.เทาน้ัน 

(3) ใบอนุญาต ก.ว. ตองไมขาดอายุหรืออยูระหวางถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(4) ลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานใหกับบริษัท/หาง เกินกวา ๑ แหง จะถูกตัดสิทธิ์ที่จะไดรับการ
พิจารณา 

(5) กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการตองลงนามรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารและ
ประทับตราบริษัทหรือหาง (ถามี ทุกฉบับ  

(6) ลูกจางประจําจะตองลงนามรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารรวมกับกรรมการผูจัดการ 
หรือหุนสวนผูจัดการ และประทับตราบริษัท หรือหาง(ถามี ทุกฉบับ  

 

หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพรอมดานเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา    

ขาพเจา บริษัท/หาง..........................................................................................ขอแสดงหลักฐานถึงขีด
ความสามารถและความพรอมในดานเครื่องจักร- เครื่องมือโรงงาน ดังนี้.- 

1. ชนิด ขนาด และจํานวนเครื่อง-เครื่องมือโรงงาน ท่ีเปนกรรมสิทธิ์ 
ลําดับ ชนิดเครื่องจักร – เครื่องโรงงาน ขนาด(แรงมา  หมายเลขทะเบียน วันท่ีชําระภาษี 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
ลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชนิดเครื่องจักร – เครื่องโรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขนาด(แรงมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเลขทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีชําระภาษี 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา    

1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
1.50 

    

2. ไดแนบสําเนาหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ไดแก.- 
2.1 สําเนาทะเบียนประจําเครื่องจักร-เครื่องมือ จํานวน............แผน 
2.2 สําเนาหลักฐานการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ เชน ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเชาซ้ือ เปนตน จํานวน

..............แผน 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนและหลักฐานเอกสารท่ีแนบถูกตองและเปนความจริง
ทุกประการ 

 
    ลงชื่อ......................................................ผูเสนอราคา 
          (.......................................................  
          กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ 
          ประทับตรา (ถามี  
 
 
 
 

 
 

หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพรอมดานฐานะทางการเงิน 
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                    
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชางปาซับขนุน หมูที่ 25  ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา    

 
ขาพเจา บริษัท/หาง...........................................................................................ไดจดทะเบียนนิติบุคลโดย

มีทุนจดทะเบียนเปนจํานวนท้ังสิ้น............................................บาท (....................................................  
พรอมนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ประกอบดวย 
                 สําเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย  จํานวน......................แผน 
                 ( สําเนางานทะเบียนหุนสวนบริษัท  

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนและหลักฐานเอกสารท่ีแนบ ถูกตองและเปนความจริงทุก
ประการ 

 

    (ลงชื่อ.........................................................ผูเสนอราคา  

                                                (.......................................................  
     กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ 
           ประทับตรา (ถามี  
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