




























































 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

1เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
1.1  สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อ

ดัชนีราคาซึ่งจัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะ
เดือนที่ท าการประมูล 

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

1.3 การพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิม หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านัก           
งบประมาณและให้ถอืการพิจารณาวินิจฉัยของส านักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 

2. สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

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

สูตรส าหรับค านวณค่า  K  ในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างดังนี้ 
  สูตรที่ 1  K = 0.25+0.15It/Io+0.10Ct/Co+0.40Mt/Mo+0.10St/So 

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

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

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

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

 3. ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 

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

4.  วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

4.1 การค านวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ
กระทรวงพาณิชย์  โดยใช้ฐานของปี  2530 เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

4.2 การค านวณค่าK ส าหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้อง
แยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตร
ที่ได้ก าหนดไว้ 

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

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

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

4.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายค่างานที่ผู้รับจ้างท าได้ในแต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน  ส่วนค่างาน
เพ่ิมหรือค่างานลดลงซึ่งจะค านวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งน ามาค านวณหาค่า 
K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อค านวณเงินเพ่ิมได้ ผู้ว่าจ้างจะขอท า
ความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 
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ข้อ 1.9 ข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.การเสนอราคา 
1.๑  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว โดยจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่เปิดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้ค้าต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

1.๒  วัสดุอุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
การก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. )  ผู้ รั บจ้ า งจะต้อง ใช้ วั สดุ อุปกรณ์ที่ ได้ รั บมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นส าคัญเท่านั้น 

 1.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าเอกสารสรุปคุณลักษณะเฉพาะตามตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุ
อุปกรณ์ตามข้อก าหนดขอบเขต (TOR) ของโครงการฯ ให้ตรงกับแค๊ตตาล๊อคที่แนบ (ตามภาคผนวก ก.)  หากผู้
เสนอราคารายใดที่ไม่ยื่นเอกสารดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ าจะไม่รับการพิจารณาในการเสนอราคาครั้งนี้  

1.๔  ผู้เสนอราคาต้องจัดหาหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) จากโรงงานที่มีอาชีพผลิตหอถังสูง 
(รูปทรงกลม) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕        ยื่น                            ISO 
๙๐๐๑:๒๐๑๕ ส าเนาใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานและกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมลงชื่อโดยผู้มีอ านาจให้
ครบถ้วนและประทับตรา โดยแนบมาพร้อมเอกสารเสนอราคา กรมทรัพยากรน้ าขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เข้าไป
ตรวจสอบกระบวนการผลิตไดตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการก่อสร้าง โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือ
ยินยอมของโรงงานผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ ามาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา 

1.๕  ผู้เสนอราคาต้องแสดงผลการค านวณหาขนาดของมอเตอร์, อินเวอร์เตอร์, แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าที่ผลิตได้ในแต่ละวัน ผู้เสนอราคาต้องส่งข้อเสนอทางเทคนิคของ
อุปกรณ์จ านวน 2 รายการ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และชุดเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าชนิดผิวดินพร้อมอุปกรณ์
ควบคุมการท างานและแสดงแบบ Wiring diagram ระบบสูบน้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และแบบแสดง       
แนวทางการติดตั้งสายไฟฟ้าจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถึงชุดเครื่องสูบน้ าพร้อมทั้งระบุชนิดและขนาด
สายไฟฟ้า 

1.๖  ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ เครื่องสูบน้ าและอุปกรณ์ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ า พร้อมลงนามรับรองการผลิตจาก
โรงงานผู้ผลิตและประทับตรา ทุกแผ่นที่แสดงรายละเอียดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์  เครื่องสูบน้ าและอุปกรณ์
ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ า โดยครบถ้วนพร้อมรูปแบบของระบบการท างานมาพร้อมกับเอกสารเสนอ
ราคา หากเอกสารไม่ครบตามตามรายละเอียดข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

1.๗  ผู้เสนอราคาต้องประกันการช ารุดเสียหาย ของวัสดุ และอุปกรณ์จากการใช้งานตามปกติ
เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบงาน และเป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใช้งาน หากในระยะเวลา
ดังกล่าว    เกิดการช ารุดเสียหายหรือขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องท าการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่คิดค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และแจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ในพ้ืนที่รับผิดชอบทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันแก้ไขแล้วเสร็จ หากไม่
ด าเนินการซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ าจะสั่งการให้ส านักงานทรัพยากรน้ าภาคใน



พ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการซ่อมแซม แก้ไข โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจากเงินค้ าประกันสัญญา และ
จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเสนอราคาในงานจัดหาครั้งต่อไปของกรมทรัพยากรน้ า 

1.๘  ผู้เสนอราคารายใดที่ยื่นเอกสารเสนอราคาไม่ตรงกับเงื่อนไขเสนอราคาและข้อก าหนด    
แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง กรมทรัพยากรน้ าจะไม่รับการพิจารณาในการเสนอราคาครั้งนี้ 

1.๙  กรมทรัพยากรน้ าสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ และอาจ
ยกเลิกการเสนอราคาครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ โดยจะลงนามในสัญญาก่อหนี้
ผูกพันได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการแล้วเท่านั้น 

1.๑๐  คู่มือการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมคู่มือการใช้งาน ประกอบด้วย แผนภาพแสดง
การท างานของระบบ ขั้นตอนการท างานของระบบ คุณลักษณะ หน้าที่ การท างาน อายุการใช้งานและวิธีการ
บ ารุงรักษาเป็นภาษาไทย จ านวน ๕ ชุด โดยให้ส่งในวันส่งมอบงาน 

1.๑๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอแผนการด าเนินงานซึ่งจะต้องก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ให้แล้วเสร็จ พร้อมจะส่งมอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อแสดงถึงขีดความสามารถของ
ผู้เสนอราคา และยืนยันการด าเนินการให้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนทุกแห่ง ส าหรับแผนการด าเนินการจะมีผล
ต่อการติดตามควบคุมงาน และมีผลผูกพันกับสัญญาจ้างด้วย 

 กรณีท่ีผู้เสนอราคาได้ท าสัญญาจ้างเป็นผู้รับจ้างกับส านักงานทรัพยากรน้ าภาค.6 ในการ
ด าเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว  แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการ
ด าเนินงานที่ผู้รับจ้างยื่นเสนอต่อกรมทรัพยากรน้ า ในการยื่นเสนอราคาครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ าจะขอสงวน
สิทธิยกเลิกสัญญาจ้าง และจะไม่ช าระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการไปแล้ว รวมถึงต้อง
ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเสนอราคาในงานจ้างของกรมทรัพยากรน้ าในครั้งต่อไป 

 1.๑๒  การทดสอบระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
การทดสอบระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหา

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทั้งระบบให้แล้วเสร็จ และท าการทดสอบระบบฯที่สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./
วัน (ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.) ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้องรายงานผลการทดสอบ    
แนบในรายงานการตรวจรับงาน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง 

2. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

กรมทรัพยากรน้ า โดยส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 6 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ พิจารณาเอกสารที่ยื่นเสนอ
ราคา ดังนี้ 

๑) ความครบถ้วนของเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หนังสือการรับประกันแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ Catalog และเอกสารประกอบต่าง ๆ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีการรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจ
และประทับตราถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๒) ความครบถ้วนของเอกสารการแสดงโรงงานผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ
ส าเนาเอกสารใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ของหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) หนังสือยินยอมให้เข้า
ตรวจสอบกระบวนการผลิตจากโรงงาน มีการรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจและประทับตราถูกต้องตาม 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  



๓) ความครบถ้วนของเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  Catalog และเอกสารประกอบต่าง ๆ 
ของเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ ชุดควบคุมการท างาน ตู้ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ  มีการรับรองส าเนาโดยผู้มี
อ านาจและประทับตราถูกต้องตาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๔) ความครบถ้วนของเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Catalog ของกรองเกษตร มีการ
รับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจและประทับตราถูกต้องตาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๕) กรมทรัพยากรน้ าโดยส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 6 จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดย
หลักเกณฑ์ราคารวม 
          หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการสรุปคุณลักษณะเฉพาะตามตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุ

อุปกรณ์ตามข้อก าหนดขอบเขต (TOR) ของโครงการฯ (ภาคผนวก ก.) หากผู้เสนอราคารายใดที่
ไม่ยื่นเอกสารดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ าจะไม่รับการพิจารณาในการเสนอราคาครั้งนี้ 

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

3.๑ รายละเอียดทั่วไป 

การก่อสร้างหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูง 
๒๐ เมตร บนฐานรากที่มั่นคงแข็งแรงตามแบบที่ก าหนด และติดตั้งระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามสถานที่ท่ีกรมทรัพยากรน้ าก าหนด ประกอบด้วย 

๑) งานจัดจ้างหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุน้ าไม่น้อยกว่า 3๐ ลูกบาศก์เมตร 
ความสูง ๒๐ เมตร จ านวน ๑ หอถัง ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. ๐๓7 ของกรมทรัพยากรน้ า 

๒) งานประสานท่อภายในระบบจากแหล่งน้ าผิวดินไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ตามแบบ
มาตรฐาน สอน.มฐ. ๐๓7 ของกรมทรัพยากรน้ า 

๓) งานติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. ๐๓๑/๔ 
ของกรมทรัพยากรน้ า 

๔) งานประสานท่อระบบส่งน้ าจากหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ไปยังแปลงเกษตร ตามแบบ
มาตรฐาน สอน.มฐ. ๐๓๑/๔ ของกรมทรัพยากรน้ า 

๕) งานป้ายโครงการ จ านวน 1 แห่ง และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 แห่ง ตามแบบ
มาตรฐาน สอน.มฐ. ๐๓๑/๔ ของกรมทรัพยากรน้ า 

3.๒  คุณลักษณะเฉพาะ  ประกอบไปด้วย ๕ รายการ ดังต่อไปนี้ 

รายการที่ ๑ 

คุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้างพร้อมติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุน้ าไม่น้อยกว่า 3๐ 
ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๒๐ เมตร จ านวน ๑ หอถัง ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. ๐๓7  

ของกรมทรัพยากรน้ า 

๑  สถานที่ก่อสร้าง 
 บริเวณที่จะติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) จะอยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ าผิวดินหรือ

ตามท่ีผู้ควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ าก าหนด 

 



๒  คุณลักษณะเฉพาะของหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 
 ๑) ลักษณะของหอถัง : เป็นหอถังเหล็กส าเร็จรูปแบบทรงแชมเปญตามแบบรูป

รายละเอียด มีขนาดความจุน้ าไม่น้อยกว่า 3๐ ลูกบาศก์เมตร มีความสูงของหอถังไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร        
มีระบบเพิ่มระดับอากาศ (Oxidation) ตรงทางคนลอดตอนบน (ตามแบบ) 

 ๒) วัสดุสร้างหอถัง : เป็นแผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนผลิตตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ 
๑๔๗๙ – ๒๕๕๘ ชั้นคุณภาพ SS ๔๐๐ 

- ความหนาของแผ่นเหล็ก ตั้งแต่ ๔.๕ – ๑3 มิลลิเมตร (ตามแบบ) 
๓  ส่วนประกอบหอถังสูง 

๑) ทางคนลอด 
- มีทางคนลอดเข้า - ออก จ านวน ๒ จุด ด้านบนสุดและด้านล่าง  

๒) ทางน้ าเข้า 
- ภายนอกหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ติดเช็ควาล์วทองเหลืองขนาด ø ๘๐ 

มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) จ านวน ๑ ตัว 
- ภายในติดตั้งท่อพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟ้า ขนาด ø ๘๐ มิลลิเมตร      

(๓ นิ้ว) ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร ต่อกับชุดโปรยน้ า การเดินท่อต้องติดตั้งด้วยความช านาญ และประณีต
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท่อต้องติดตั้งให้ได้แนวเป็นระเบียบท่อทุกท่อต้องมี Hanger และ Support ยึดติดกับ
ผนังหอถังด้านในทุกระยะ ๑.๕ เมตร 

๓) ทางน้ าออก 
- มีข้อต่อตรงเหล็ก ขนาด ø 100 มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) จ านวน ๑ ชุด ท่อ

ออกอยู่เหนือแผ่นฐานเหล็ก ๘๐ เซนติเมตร และประตูน้ าแบบโกลบวาล์วขนาด ø ๑๐๐ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) ๑ 
ชุด 

๔) ทางน้ าล้น 
- ภายนอก ติดข้อต่อตรงเหล็กขนาด ø ๘๐ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) ส าหรับต่อ

กับท่อพีวีซี 
- ภายในถังต่อท่อพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟ้า ขนาด ø ๘๐ มิลลิเมตร 

(๓ นิ้ว) กับข้อต่อตรงเหล็ก ขนาด ø ๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร การเดินท่อต้อง
ติดตั้งด้วยความช านาญ และประณีตถูกต้องตามหลักวิชาการ ท่อต้องติดตั้งให้ได้แนวเป็นระเบียบท่อทุกท่อ
ต้องมี Hanger และ Support ยึดติดกับผนังหอถังด้านในทุกระยะ ๑.๕ เมตร 

๕) ทางน้ าทิ้ง 
- มีข้อต่อตรงเหล็กและประตูน้ าทองเหลือง ขนาด ø ๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) 

จ านวน ๑ ชุด ระดับกึ่งกลางทางน้ าทิ้งสูงจากระดับบนเหล็กฐาน ๕๐ มิลลิเมตร 
๖) สวิทช์ควบคุมระดับน้ า (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) 

- สวิทช์ควบคุมระดับน้ า แบบมีสเกลแสดงย่านการวัด (Range) สามารถ
ปรับให้ต่อ (Cut In) และให้ตัด (Cut Out) หน้าปัดแสดงหน่วยวัด ๒ หน่วย สามารถปรับตั้งเพ่ือตัดการท างาน
ที่ความดันน้ าระหว่าง ๒ – ๑๕  psi มีสวิทช์สะพานไฟฟ้า โดยปรับตั้งระดับน้ าให้เครื่องสูบน้ าท างานที่ระดับ
น้ าลดลงไม่ต่ ากว่า ๖ เมตร นับจากแผ่นเหล็กฐานหอถัง และให้เครื่องสูบน้ าหยุดการท างาน ที่ระดับน้ าไม่เกิน
กว่าระดับความสูงของท่อน้ าล้นเป็นไปอย่างอัตโนมัติ  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน 
ANSI, NEMA, JIS, UL หรือ SA 



- เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว   
(๕๐ มิลลิเมตร) สามารถอ่านค่าความดันน้ าในหอถังพักน้ าท่ีระดับความสูง ๕ – ๒๐ เมตร ได้อย่างชัดเจน เป็น
ชนิดที่มีน้ ามันกลีเซอรีนเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของเข็ม 

- สวิทช์ควบคุมระดับน้ า (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน 
(Pressure Gauge) ติดตั้งไว้ในกล่องเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘x๔๐x๒๐ เซนติเมตร  

 ๗) บันไดภายใน 
- บันไดภายในยาวตั้งแต่ทางคนลอดตอนบนลงไปในหอถังสูง (รูปทรงแชม

เปญ) ลึกไม่น้อยกว่า ๑๙ เมตร  
- แม่บันไดใช้เหล็กแบน ขนาด ๕๐x๑๒ มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่าง        

แม่บันได ประมาณ ๐.๔๕ เมตร ระยะระหว่างข้ันบันไดประมาณ ๐.๓๐ -๐.๔๐ เมตร 
- ขั้นบันไดท าด้วยท่อเหล็กข้ออ้อย ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร มีความแข็งแรง

สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ กิโลกรัม 
- มีเหล็กแบน ขนาด ๕๐x๑๒ มิลลิเมตร เชื่อมติดระหว่างแม่บันไดกับ     

หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ทุกระยะ ๑.๖๐ เมตร 
๔ การทาสี ให้ด าเนินการตามกรรมวิธีของผู้ผลิตสี หรือตามหลักวิชาการงานทาสี 

๑) ภายใน ผิวโลหะให้ขัดรอยต่อเชื่อม ให้เรียบปราศจากสนิม ท าความสะอาดผิวหน้า
ไม่ให้มีไขมันหรือน้ ามันจับ ทาด้วยสีรองพ้ืนอีพ็อกซี่ส าหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ า ที่ผลิตตามมาตรฐาน 
มอก.๑๐๔๘-๒๕๓๙ และทาทับด้วยฟลิ้นโค้ท ผสมเสร็จหรือเทียบเท่า ๓ ชั้น 

๒) ภายนอก ผิวโลหะให้ขัดรอยต่อเชื่อม ให้เรียบปราศจากสนิม ท าความสะอาด
ผิวหน้าไม่ให้มีไขมันหรือน้ ามันจับแล้วทาสีรองพ้ืนกันสนิมประเภท Anti-corrosive primer Pigmented 
with Red Lead จ านวน ๒ ครั้ง ทาทับหน้าด้วยสีประเภท Alkyd Based Semi-Gloss Enamel จ านวน ๒ 
ครั้ง 

๓) สี หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ทาสีฟ้าตลอดตัวถังเหล็ก ตัวถังเหล็กตอนบน
ภายนอกให้ประดิษฐ์ตัวอักษร ค าว่า “กรมทรัพยากรน้ า” ทาด้วยสีสะท้อนแสงสีขาว ขนาดและรูปแบบตาม
ข้อก าหนดของกรมทรัพยากรน้ าส่วนที่เป็นคอลัมน์ของหอถังตรงปลายส่วนขยายทั้งบนและล่างให้ทาสีเขียว
รอบคอลัมน์ แถบกว้างประมาณ ๔๐ เซนติเมตร  

รายละเอียดอื่นใดท่ีไม่ได้กล่าวถึงให้เป็นไปตามแบบของกรมทรัพยากรน้ า 

หมายเหตุ 

   ๑)  การทาสีให้ทาส าเร็จในโรงงาน ห้ามมิให้ทาในสนาม และต้องตกแต่งสี       
อย่างเรียบร้อยบริเวณรอยเชื่อมหรือรอยขูดขีด อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง และการติดตั้งหอถังสูงต้อง
ประกอบให้สมบูรณ์แบบในโรงงาน  ห้ามมิให้ไปประกอบหรือต่อเติมในสนาม ยกเว้นกรณีไม่สามารถขนย้าย
เข้าไปยังสถานที่ก่อสร้างได้ เพราะถนนแคบหรือคดโค้งมากจนรถบรรทุกไม่สามารถเข้าไปได้ 

   ๒)  ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน เพ่ือให้ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของหอถัง
สูง (รูปทรงแชมเปญ) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดงานของกรมทรัพยากรน้ า ก่อนท าการติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชม
เปญ) ทุกแห่ง 

 

 



๕ การก่อสร้างฐานรากหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 

 ๑) การติดตั้งหอถังสูงต้องตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ        
การติดตั้งบริเวณพื้นที่ท่ีหินแข็งอยู่ตื้นหรือผิวดินทรายเนื้อแน่น กับบริเวณพ้ืนที่ที่หินแข็งอยู่ลึกหรือพ้ืนดินอ่อน 
สามารถท าการทดสอบโดยวิธี Standard Penetration Test 

- พ้ืนที่ที่หินแข็งอยู่ตื้นหรือผิวพ้ืนดินเนื้อแน่น ซึ่งสามารถทดสอบความสามารถใน
การรับน้ าหนักบรรทุกของดินรองรับฐานราก โดยวิธี Standard Penetration Test โดยการเจาะส ารวจถึงชั้น
ดินแขง็หรือชั้นดินทรายจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด ณ ต าแหน่งหอถังสูง จากนั้นส่งผลการทดสอบดินซึ่งสรุปผล
การรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน และระบุชนิดฐานรากที่ต้องใช้โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกร เป็นผู้ทดสอบและ
รับรองผล พร้อมส่งรายงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ ก่อนด าเนินการก่อสร้างโดยผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
   กรณีดินรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตันต่อตารางเมตร ให้ใช้ฐาน
รากแบบฐานแผ่ ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแบบ โดยฐานรากทั้งหมดฝังอยู่ใต้ดิน การก่อสร้างฐานราก
คอนกรีตจะต้องสร้าง ณ จุดที่ติดตั้งหอถังเท่านั้น และต้องคืนเงินค่าเสาเข็มหรือค่าตอกเสาเข็มทั้งหมดแก่ผู้ว่า
จ้าง 

- พ้ืนที่ที่หินแข็งอยู่ลึกหรือผิวพ้ืนดินอ่อน ซึ่งสามารถทดสอบความสามารถในการรับ
น้ าหนักบรรทุกของดินรองรับฐานราก โดยวิธี Standard Penetration Test โดยการเจาะส ารวจถึงชั้นดินแข็ง
หรือชั้นดินทรายจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด ณ ต าแหน่งหอถังสูง จากนั้นส่งผลการทดสอบดินซึ่งสรุปผลการรับ
น้ าหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน และระบุชนิดฐานรากที่ต้องใช้โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกร เป็นผู้ทดสอบและรับรองผล 
พร้อมส่งรายงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ ก่อนด าเนินการก่อสร้างโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้
ช าระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
   กรณีดินรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยได้น้อยกว่า ๑๐ ตันต่อตารางเมตร ให้ใช้ฐานราก
แบบเสาเข็ม โดยใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตันขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร 
หรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ   ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร รับน้ าหนัก
ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๗.๕ ตันต่อต้น จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๕ ต้น ตามรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
ทั้งนี้ ความยาวเสาเข็มให้วิศวกรโยธาที่ท าการทดสอบ SPT เป็นผู้ค านวณและรับรองผลการค านวณออกแบบ
เสนอและให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามที่วิศวกรโยธาค านวณออกแบบให้ โดยตอกกระจายทั่วฐานของคอนกรีต
ตาม แบบที่ก าหนด และให้เหล็กเสาเข็มผูกยึดติดกับเหล็กตะแกรงของฐานคอนกรีต โดยที่ฐานรากทั้งหมดฝังอยู่
ใต้ดิน การก่อสร้างฐานรากท้ังหมดจะต้องก่อสร้าง ณ จุดที่ติดตั้งหอถังเท่านั้น 
 ๒) ความหนาของทรายหยาบรองพ้ืน 
   ๒.๑ ก าหนดให้ความหนาของทรายหยาบรองพ้ืนอัดแน่น หนา 10 ซม. ทั้งชนิดฐาน
รากแผ่ และฐานรากเสาเข็ม 
 ๓) คอนกรีตส าหรับการก่อสร้าง 
   - อัตราส่วนผสมคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ ( ซีเมนต์ : ทราย : หิน ) โดยปริมาตร และ
คอนกรีตต้องรับแรงกดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ กก./ตร.ซม. โดยการทดสอบแท่งคอนกรีตมาตรฐาน         
รูปทรงกระบอก Ø ๑๕ x ๓๐ ซม. เมื่ออายุได้ ๒๘ วัน 
   - คอนกรีตหยาบ  อัตราส่วนผสมคอนกรีต ๑ : ๓ : ๕ ( ซีเมนต์ : ทราย : หิน ) โดย
ปริมาตร หนา ๕ ซม.  



 ๔) เหล็กเสริม 
   - เหล็กเสริมกลม ต้องรับแรงดึง (Fy) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ กก./ตร.ซม. 
          ชั้นคุณภาพ SR-๒๔ ตามมาตรฐาน มอก.๒๐-๒๕๔๓ 
   - เหล็กเสริมข้ออ้อย ต้องรับแรงดึง (Fy) ได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กก./ตร.ซม. 
                   ชั้นคุณภาพ SD-๓๐ ตามมาตรฐาน มอก.๒๔-๒๕๔๘ 
 ๕) ระยะหุ้มคอนกรีต 
   -  เหล็กเสริมชั้นเดียว ถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้วางตรงก่ึงกลางคาน 
   -  เหล็กเสริมสองผิว ระยะห่างระหว่างผิวเหล็กกับผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบส าหรับที่
ไม่สัมผัสแดดลมใช้ ๒.๕ ซม. ที่สัมผัสแดดลมโดยตรงใช้ ๕ ซม. และท่ีติดกับดินและหินโดยตรงให้ใช้  8 ซม. 
 ๖) การต่อเหล็กเสริมโดยวิธีการทาบ ( LAPPED SPLICE ) 
                -  เหล็ก Ø ๑๒ มม. ใช้ระยะทาบ ๐.๕๐ ม. 
       -  เหล็ก Ø ๑๖ มม. ใช้ระยะทาบ ๐๖๕ ม. 

๖  ส่วนประกอบอ่ืนๆ 

-  ติดตั้งหัวล่อฟ้า ๓ แฉก (Air terminals) บริเวณด้านบนสุดของหอถังสูง (รูปทรง
แชมเปญ) 

- ด้านล่างฝังแท่งหลักดิน (Grounding Electrode) แบบหลักดินแท่งเดียวจะต้องมี
ค่าความต้านทานระบบต่อลงดินตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ระบบต่อลงดิน
จะต้องมีค่าความต้านทานไม่เกิน ๕ โอห์ม ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือวัดค่าความต้านทาน และวัดความ
ต้านทานระบบต่อลงดิน ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในวันส่งมอบงาน 

- เดินสายล่อฟ้าชนิดทองแดง ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตรภายนอกหอถังสูง (รูปทรง
แชมเปญ) โดยเดินสายร้อยในท่อพีวีซี ประเภท ๑ สีเหลืองและเชื่อมเหล็ก RB ø ๖ มิลลิเมตร ยึดทุกระยะ ๒ 
เมตร ด้านบนเชื่อมต่อกับหัวล่อฟ้าด้านล่างเชื่อมต่อกับหลักดิน (Grounding Electrode) โดยใช้อุปกรณ์
สายล่อฟ้าเป็นตัวเชื่อม 

- บริเวณตอนบนของหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ภายนอก ให้เขียนชื่อและตรา
สัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ า จ านวน ๔ ด้าน ในต าแหน่งท ามุม ๙๐ องศา ตัวอักษรและตราสัญลักษณ์          
กรมทรัพยากรน้ าใช้สีตามแบบ 

- การต่อท่อจากท่อส่งน้ าไปยังหอถังสูงให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก. ๒๗๗ – ๒๕๓๒ 
ประเภท ๒ สีน้ าเงิน ขนาดระบุ ๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) และท่อพีวีซีแข็ง มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ขนาด ๘๐ 
มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟ้า การเดินท่อและติดตั้งระบบประตูน้ าให้ด าเนินการตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ า 

- มาตรวัดน้ าใช้มาตรวัดน้ าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ๒ ชั้น ชนิดหน้าจาน 
ขนาด ๔ นิ้ว มีสมรรถนะในการวัดที่เที่ยงตรง ท าจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ทนต่อการกัดกร่อน ชุดเครื่องบันทึก
สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย ชุดเครื่องบันทึกผนึกด้วยระบบสุญญากาศ ติดตั้งตามแบบ 

จบรายการที่ ๑ 

 

 

 



รายการที่ ๒ 

คุณลักษณะเฉพาะของงานประสานท่อภายในระบบจากแหลง่น้ าผิวดินไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ตาม
แบบมาตรฐาน สอน.มฐ. ๐๓๑/๔ ของกรมทรัพยากรน้ า 

๑. ชนิดท่อ 

๑) ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขที่ ๒๗๗ – ๒๕๓๒ ประเภท ๒ สีน้ าเงิน ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) มีความยาว ๖.๐๐ เมตร ต่อท่อน 

๒) ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขที่ ๒๗๗ – ๒๕๓๒ ประเภท ๒ สีน้ าเงิน ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) มีความยาว ๖.๐๐ เมตร ต่อท่อน 

๓) ใช้ท่อพีวีซี มอก.เลขท่ี ๑๗ – ๒๕๓๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) 
ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟ้า มีความยาว ๔.๐๐ เมตร ต่อท่อน 

๔) ใช้ท่อพีวีซี มอก.เลขที่ ๑๗ – ๒๕๓๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร       
(๔ นิ้ว) ชั้นคุณภาพ ๘.๕ สีฟ้า (ท่อส่งน้ าด้านท้ายหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) โดยวางตามแนวแผนผังของ
โครงการ มีความยาว ๔.๐๐ เมตร ต่อท่อน 

๕) ใช้ข้อต่อท่อ พีวีซี มอก.เลขท่ี ๑๑๓๕-๒๕๓๕ ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ 

๖) ใช้ข้อต่อเหล็กหล่อเทา ส าหรับท่อส่งน้ าชนิดทนแรงดัน มอก.เลขท่ี ๙๑๘-๒๕๓๕ 

๒. การวางท่อ 
       ๑)  ท่อทางดูดที่ต่อจากแหล่งน้ าผิวดินประกอบด้วยหัวกะโหลกดูดน้ าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ติดตั้งจมจากผิวน้ าโดยอยู่สูงจากระดับก้นแหล่งน้ าไม่น้อยกว่า ๑ เมตร เชื่อมต่อท่อเหล็ก  
อาบสังกะสี มอก.เลขท่ี ๒๗๗ – ๒๕๓๒ ประเภท ๒ สีน้ าเงิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) 
ต่อผ่าน Y-Strainers ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว และประตูน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ไปหาเครื่อง
สูบน้ าแบบ Vertical Multistage จ านวน ๒ ชุด ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า จะต้องมีเสาหรือวัสดุยึดติดให้
แน่น และจากปั๊มน้ าไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขที่ ๒๗๗ – ๒๕๓๒ 
ประเภท ๒ สีน้ าเงิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) และให้ท าการทดลองความดันน้ าที่ ๖ 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที  
       ๒)  ภายในหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายเรียบชนิดต่อด้วยข้อต่อ
ตรงพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟ้า ผลิตตาม มอก.๑๗ – ๒๕๓๒ 
ขนาดและชนิดเดียวกันกับท่อ และประสานท่อโดยใช้น้ ายาเชื่อมต่อท่อพีวีซี 

จบรายการที่ ๒ 

รายการที่ ๓ 
คุณลักษณะเฉพาะของงานติดตั้งระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 

๐๓๑/๔ ของกรมทรัพยากรน้ า 

๑ คุณลักษณะทางเทคนิคของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

    ๑) เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline silicon มีพิกัดก าลังไฟฟ้า Output    
ไม่น้อยกว่า ๓๑๐ Wp (ต่อแผง) ที่ STC พลังงานแสงแดด (Irradiance Condition) 1,000 w/m2 อุณหภูมิ
โดยรอบ 25 0C และท่ีค่า Air mass 1.5 



  2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน (มอก.) โดยยื่นเอกสารการได้รับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ลงนามโดยผู้มีอ านาจของโรงงานผู้ผลิต และประทับตรารับรองต่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนติดตั้งในสถานที่ก่อสร้าง และแนบมาพร้อมการส่งมอบงาน 
  3) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องเป็นชนิด Crstalline sillcon ที่ผลิตตามมาตาฐาน 
UL/JIS/IEC หรือเที่ยบเท่า โดยระบุข้อมูลใน Catalog ชัดเจน หรือมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต หรือได้รับ
มาตารฐานดังกล่าว 
  4) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่น าเสนอและที่ใช้ติดตั้งทุกชนิด ต้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
เครื่องหมายการค้ารุ่นและขนาดเหมือนกันทุกแผงในการต่อขนานและ/หรืออนุกรมกันกรณีใช้มากกว่า 1 แผง 
และมีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากัน 
  5) ด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งกล่องรวมสายไฟ (Junction Box) หรือข้อ
ต่อขั้วสาย (Terminal Box) ที่มั่นคงแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมได้ดี สามารถป้องกันการ
ซึมของน้ าได้ทนทานต่อสภาวะการใช้งานภายนอก และมีอายุการใช้งานยาวนานเทียบเท่าแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์
  6) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแผงต้องแสดงชื่อ “DWR” โดยสลักตัวอักษรชื่อไว้บนกรอบ
ด้านบนซ้าย และด้านล่างขวาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

  7) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอราคาจะต้องได้รับรองคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไ ม่
น้อยกว่า 10 ปี (Product Warranty) และรับประกันการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 80% (Linear 
Performance Warranty) ในช่วงเวลา 25 ปี โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารขอบเขตของการรับประกัน
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเอกสารหลักฐานแสดงการรับประกันจากผู้ผลิต ลงนามโดยผู้มีอ านาจของโร งงาน
ผู้ผลิต และประทับตรารับรอง มาพร้อมในวันเสนอราคา  

๒ คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องสูบน้ าแบบผิวดิน  

เป็นเครื่องสูบน้ าผิวดิน ชนิด Vertical Multistage ผลิตในประเทศไทย ได้รับเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๕๔๘ – ๒๕๕๑ มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ าขนาดไม่น้อยกว่า ๔ กิโลวัตต์ 
แรงดันไฟฟ้า เป็นชนิด ๓ เฟส ๓๘๐ V ความถี่ ๕๐ Hz มีระดับป้องกันฝุ่นและน้ าไม่น้อยกว่า IP๕๕ สามารถสูบ
น้ าได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ
หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ าด้วยว่า เครื่องสูบน้ าและมอเตอร์เมื่อประกอบกันเป็นชุดแล้ว มี
คุณสมบัติตามตามข้อก าหนดทางราชการ โดยหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตจะต้องมีสถานที่ตั้งอย่างชัดเจน ให้
ทางราชการสามารถตรวจสอบและติดต่อได้ เอกสารรับรองส าเนาลงนามโดยผู้มีอ านาจครบถ้วนถูกต้องมาพร้อม
ในการยื่นเสนอราคา 

๓  ชุดควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าแบบผิวดิน (Solar Pump Inverter)   

    เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๕ กิโลวัตต์ ส าหรับแปลงไฟฟ้าจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)  ให้สามารถใช้ได้กับเครื่องสูบน้ าแบบผิวดิน ไฟฟ้ากระแสสลับ 
แบบ   ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ โวลต์ ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ
ได้รับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียด
ประกอบดังนี้   

 
 



๑) มีระบบฟังก์ชั่นแบบ MPPT (Maximum power point tacking) สามารถท างานได ้ 
อัตโนมัติ เมื่อมีพลังงานจาก Solar cell  

๒) สามารถรับพลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ โวลต์ ได้ โดยมี
ช่องสายไฟเข้าทั้ง AC Input และ DC Input แยกออกจากกัน และสามารถรับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และ
ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) พร้อมกันได้โดยไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน   

๓) มีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ า ระดับไม่ต่ ากว่า  IP ๕๔  
๔) มีฟังก์ชั่นการควบคุม (Voltage limits) ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ ากว่าที่ก าหนด 

(Over voltage/Under voltage) เพ่ือป้องกันความเสียหาย สูงเกินค่าท่ีก าหนด  
๕) มีฟังก์ชันกรณีน้ าไม่ไหลเข้าปั้ม (Dry run)  

๔ ตู้ควบคุมระบบสูบน้ า  
    เป็นตู้ที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นสื่อน ากระแสไฟฟ้า เช่น พลาสติก เหล็กเคลือบฉนวน หรือ
วัสดุที่ดีกว่า มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน เป็นสีเทาหรือสีโทนสีอ่อน ด้านหลังตู้เป็นโครงสร้างส าหรับใช้ยึด
ติดตั้งกับผนัง ประตูมีตัวล็อคฝาปิด ด้วยกุญแจ พร้อมมีช่องติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด ๖ นิ้วจ านวน ๒ 
ช่อง (ดูดเข้า/ดูดออก) และมีตะแกรงหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่าปิดช่องติดตั้งพัดลมดังกล่าวเพ่ือป้องกันสัตว์ตัวเล็กเข้า
ตู้ควบคุมโดยภายในตู้ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 

  ๑) DC Switch สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ V และสามารถ
รับกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ A 
   ๒) DC Fuse สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐V และสามารถ
รับกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ A 
   ๓) DC Surge protection สามารถรับกระแสไฟจากคลื่นไฟฟ้ากระโชกได้ไม่น้อยกว่า  
๑๐ kA 
 ๔) AC Input Terminal สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐V 
และสามารถรับกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ A  
 ๕) AC Output Terminal สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐V 
และสามารถรับกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ A   

๕ สายไฟเชื่อมต่อระบบ  
          ๑) สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อระบบจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมเป็นชนิด 
PV แบบ ๑×๔ ตร.มม. ในกรณีระยะห่างไม่เกิน ๓๐ เมตร และแบบ ๑×๖ ตร.มม. ในกรณีระยะห่างเกิน ๓๐ 
เมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร 
   ๒) สายไฟที่ใช้ส าหรับตู้ควบคุมไปถึงตัวปั้มน้ าให้ใช้สายไฟ VCT ๔×๔ ตร.มม. ในกรณี
ระยะห่างไม่เกิน ๓๐ เมตร และแบบ ๔×๖ ตร.มม. ในกรณีระยะห่างเกิน ๓๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร โดย
เดินท่อสายไฟให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม 

      ๓) สายไฟที่ใช้มีคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี  

   ๖ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  
     ๑. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ วัตต์ 
     ๒. แบตเตอรี่ ชนิดลิเธียมไอออน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ Ah 
     ๓. อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จประจุและเปิด - ปิด โคมไฟอัตโนมัติ 
     ๔. โคมไฟส่องสว่างชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ 



     ๕. เสาไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สูงจากพ้ืนดิน ๔ เมตร 

๗ โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
๑) โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์ฯ เป็นเหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์  (ตามแบบกรม

ทรัพยากรน้ า) 
๒) วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ยึดแผงเซลล์ฯ กับโครงสร้างรองรับขุดแผงเซลล์ฯ จะต้องมี

จ านวนและขนาดที่เหมาะสม เป็นวัสดุที่ท าจากสแตนเลส หรือโลหะปลอดสนิม 
๓) โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์ฯ ก าหนดให้ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์วางท ามุมกับ  

แนวระนาบ เป็นมุมเอียงประมาณ ๑๕ – ๒๐ องศา สอดรับกับแสงแดด 
๔) การจัดท ารายละเอียดโครงสร้างเชิงวิศวกรรม ก าหนดให้ชุดโครงสร้างรองรับ    

แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความแข็งแรง สามารถทนต่อแรงลมที่มีความเร็วไม่ต่ ากว่า ๑๕ เมตรต่อวินาที 

๘ กรองเกษตร  
๑) กรองเกษตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ไส้กรองเป็นแบบชนิด

แผ่นดิสก์ หรือสแตนเลส 
๒) สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๖ บาร์ และมีอัตราการกรองไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม./

ชั่วโมง 
๓) ไส้กรองอยู่ในตัว Housing ที่แข็งแรงและอยู่บนแกนที่สามารถยึดได้ ท าให้ง่ายต่อ

การท าความสะอาดไส้กรอง 
๔) ขนาดความละเอียดการกรอง ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ไมครอน           

  ๙  รั้วพร้อมประตูเหล็กตะแกรง 
ให้มีโครงสร้างและขนาดเป็นไปตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ าก าหนด 

จบรายการที่ ๓ 

รายการที่ ๔ 

คุณลักษณะเฉพาะของงานประสานท่อระบบส่งน้ าจากหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ไปยังแปลงเกษตร ตาม
แบบมาตรฐาน สอน.มฐ. ๐๓๑/๔ ของกรมทรัพยากรน้ า 

๑. ชนิดท่อ 
-  ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายเรียบชนิดต่อด้วยข้อต่อตรงพีวีซี มอก.เลขท่ี ๑๗ – ๒๕๓๒ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) ชั้นคุณภาพ ๘.๕ สีฟ้า มีความยาว ๔.๐๐ เมตร ต่อท่อน 

๒. การวางท่อ 
๑)  ผู้รับจ้างต้องขุดดิน วางท่อ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า พร้อมทั้งกลบฝังท่อและ

เกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย  

๒) ขนาดและความยาวท่อจ่ายน้ าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะของพ้ืนที่ จริง 
ทั้งนี้ผู้รับจ้าง จะต้องท าการเขียน SHOP DRAWING แนวท่อจ่ายน้ าทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาเห็นชอบก่อนที่ด าเนินการก่อสร้าง 

๓) ถ้าหากผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้าง แนวท่อจ่ายน้ าตามขนาดและความยาวตาม
รูปแบบทั้งหมดแล้วยังมีแนวท่อท่ีขาดหายไปตามขนาดและความยาวในรูปแบบ ให้ผู้รับจ้างจัดหาท่อตามขนาด



และความยาวที่ขาดหายไป มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย และส่งมอบให้กลุ่มผู้ใช้น้ า
เพ่ือไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

จบรายการที่ ๔ 

รายการที่ ๕ 

งานป้ายโครงการ จ านวน ๑ แห่ง และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน  ๒ แห่ง ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 
๐๓๑/๔ ของกรมทรัพยากรน้ า 

จบรายการที่ ๕ 

4. การด าเนินงาน 

๑)  ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ และ
จะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง ครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ ตลอดจนแรงงานมาด าเนินการให้แล้วเสร็ จ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ เช่น ค่าน้ าและค่าไฟฟ้า และอ่ืนๆ ให้ผู้รับจ้างท าข้อตกลง
กับผู้มีอ านาจตัดสินใจของสถานที่ที่จะด าเนินการนั้นๆ ในการออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามแต่จะตกลงกัน 

  ๒)  การเดินท่อส่งน้ าจากแหล่งน้ าไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ผู้รับจ้างต้องวางท่อตาม
แนวที่ก าหนดไว้ในแผนผังของพ้ืนที่โครงการตามที่ผู้ควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ าก าหนด 
   ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขท่ี ๒๗๗ – ๒๕๓๒ ประเภท ๒ สีน้ าเงิน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ 
มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร เชื่อมต่อโดยใช้ข้อต่อตรงท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาดและ
ชนิดเดียวกันกับท่อ  
   ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายเรียบชนิดต่อด้วยข้อต่อตรงพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   
๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟ้า ผลิตตาม มอก.เลขที่ ๑๗ – ๒๕๓๒ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๔ เมตร 
เชื่อมต่อโดยใช้ข้อต่อตรงท่อพีวีซีขนาดและชนิดเดียวกันกับท่อ และประสานท่อโดยใช้น้ ายาเชื่อมต่อท่อพีวีซี 

๓)  ก่อนที่จะท าการติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ผู้รับจ้างต้องด าเนินการตามข้อก าหนด 
ข้อ ๔.๔ ให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมทรัพยากรน้ าตรวจสอบ หรือทดสอบ
คุณสมบัติและรับรองความถูกต้องของอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้แนบมาพร้อมการ ส่งมอบ
งานด้วย 

๔)  ก าหนดให้ผู้รับจ้าง ก่อสร้างฐานรากของสิ่งก่อสร้างเป็นแบบตอกเสาเข็ม หรือไม่ตอก
เสาเข็มตามผลการทดสอบดิน โดยผู้รับจ้างต้องเสนอราคาสิ่งก่อสร้างเป็นแบบตอกเสาเข็ม และให้ด าเนินการ
ทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกของดินบริเวณที่จะก่อสร้างหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) โดยวิธี  
Standard Penetration Test โดยการเจาะส ารวจถึงชั้นดินแข็งหรือชั้นดินทรายจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด ณ 
ต าแหน่งที่จะก่อสร้างหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ซึ่งรายละเอียดเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องได้มาตรฐาน
ทางวิศวกรรม และได้รับการตรวจสอบเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน จึงจะเริ่มท าการทดสอบ
ได้ โดยในการวินิจฉัยและรับรองผลต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ประเภทสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้รับรองผล
การทดสอบดินและสรุปผลการรับน้ าหนักได้โดยปลอดภัยของดิน ณ ระดับความลึกของฐานรากสิ่งก่อสร้าง 
(หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) รวมทั้งก าหนดว่าดินชนิดนี้สมควรใช้ฐานรากชนิดใด ต้องตอกเสาเข็มหรือไม่ 



เสาเข็มที่จะใช้มีขนาดและความยาวเท่าไร จากนั้นส่งผลการวินิจฉัยและรับรองผลให้ผู้จ้างพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนลงมือก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้ นทั้งหมด หากผลการ
ทดสอบปรากฏว่า 

ก. ดินสามารถรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยได้ ไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้าง     
ไม่ต้องตอกเสาเข็ม และต้องคืนเงินค่าเสาเข็ม/ ค่าตอกเสาเข็มให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคาของส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค 6 ที่รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้ออกแบบ 

ข. ดินสามารถรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยได้ น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้าง 
ต้องตอกเสาเข็ม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก) กรณีวิศวกรผู้รับรองผลได้ก าหนดความยาวเสาเข็ม น้อยกว่าหรือเท่ากับ ที่ระบุไว้ใน
แบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเสาเข็มความยาวเท่ากับที่วิศวกรก าหนด และให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติดังนี้ 

-  หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 3๐ ลบ.ม. 
๑ ความยาวเสาเข็ม เท่ากับ 10 เมตร ผู้รับจ้าง ไม่ต้องคืนเงิน ค่าเสาเข็ม/    

ค่าตอกเสาเข็ม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
๒ ความยาวเสาเข็ม น้อยกว่า 10 เมตร ผู้รับจ้าง ต้องคืนเงิน ค่าเสาเข็ม/     

ค่าตอกเสาเข็ม ในส่วนที่ไม่ถึง 10 เมตร ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคากรมทรัพยากรน้ า 
ข) กรณีวิศวกรผู้รับรองผลก าหนดความยาวเสาเข็ม มากกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน 

ผู้รับจ้างต้องระบุรายละเอียดเสาเข็ม ได้แก่ ขนาดพ้ืนที่หน้าตัด เส้นรอบรูป และความยาวเสาเข็มที่จะใช้ตาม
รายการค านวณของวิศวกร ส่งกรมทรัพยากรน้ าหรือส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ที่รับผิดชอบซึ่งเป็น
ผู้ออกแบบพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือก่อสร้าง โดยผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนที่เพ่ิมที่เกิดขึ้นเองทั้ งหมด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมไม่ได ้

๕) พ้ืนที่โครงการที่จะก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ กรม
ทรัพยากรน้ าขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะด าเนินการ จากสถานที่เดิมที่ก าหนดไว้ได้ตามความ
เหมาะสม 

  ๖) งานที่ส่งมอบได้แต่ละแห่ง จะต้องติดตั้งสมบูรณ์ทุกรายการ และต้องต่อเป็นระบบพร้อม
ทั้งสามารถสูบน้ าขึ้นเก็บในหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ได้เต็มหอถัง 

  ๗) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าคู่มือการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ประกอบด้วยแผนภาพ
แสดงการท างานของระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ คุณลักษณะ หน้าที่ การ
ท างาน อายุการใช้งาน ของแต่ละส่วน ขั้นตอนการท างานทั้งระบบและวิธีการดูแลบ ารุงรักษา จ านวน ๕ เล่มต่อ
แห่ง นอกจากนี้ต้องมีการฝึกอบรมให้ผู้ดูแลระบบได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็น
อย่างดี 

  ๘)  ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ 
ได้ตามสถานที่ท่ีก าหนดได้ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ าทราบทันที 

  ๙)  ที่ฐานเสาของโครงสร้างรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องต่อหลักดิน (Grounding 
system) โดยใช้สายไฟชนิดทองแดงหุ้มฉนวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตร.มม. ต่อจาก Ground rod ชนิดแท่ง



โลหะเคลือบทองแดงหรือแท่งโลหะหุ้มทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๘ 
เมตร ไปยังฐานเสา การยึดสายไฟกับ Ground rod และฐานเสาต้องมั่นคง แข็งแรง 

  ๑๐)  ผู้รับจ้างต้องติดตั้งกล่องโลหะชนิดใช้งานภายนอกอาคาร ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
การท างานชุดเครื่องสูบน้ า และอุปกรณ์ควบคุมการตัดต่อวงจรไฟฟ้า โดยต าแหน่งติดตั้งกล่องดังกล่าวต้อง
มั่นคง แข็งแรง ง่ายต่อการดูแล และบ ารุงรักษา 

  ๑๑)  สายไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๑๑-๒๕๓๑ หรือ มอก. เลขที่ ๑๑-๒๕๕๓ หรือตามมาตรฐานเกี่ยวข้อง เช่น      
IEC ๖๐๕๐๒-๑, UL ๔๗๐๓ เป็นต้น 

  ๑๒)  ท่อร้อยสายไฟฟ้าให้เป็นชนิดพีอีความหนาแน่นสูง (High Density Polyhylene Pie, 
HDPE) ชั้นคุณภาพ PN ๘ หรือดีกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.เลขที่ ๙๘๒ โดยขนาดท่อและ
จ านวนสายไฟฟ้าที่ร้อยท่อเป็นไปตามหลักวิชาการ 

  ๑๓)  การเดินสายไฟฟ้าระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผง ให้ใช้สายไฟฟ้าที่ติดตั้งมา
พร้อมกับ Terminal box ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต่อวงจรให้ถูกต้อง แข็งแรง หรือใช้สายไฟฟ้าที่ร้อยท่อ
เป็นไปตามหลักวิชาการหรือสายชนิด ๐.๖/๑.๐ KV CV หรือดีกว่า ขนาดสายไม่น้อยกว่า ๒.๕ ตร.มม. หรือ
ขนาดสายตามคู่มือของผู้ผลิตแผงเซลล์ฯ (ถ้ามี) และการต่อสายไฟฟ้าให้ใช้ PV connector หรือแบบชื่อที่
ดีกว่า 

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

    ๑๕)  ให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน ๑ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
              -  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ วัตต์ 
    -  แบตเตอรี่ ชนิดลิเธียมไอออน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ Ah 
    -  อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จประจุและเปิด-ปิด โคมไฟอัตโนมัติ 
    -  โคมไฟส่องสว่างชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ 
    -  เสาไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สูงจากพ้ืนดิน ๔ เมตร 

  ๑๖)  ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบการท างานของระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้
เป็นไปตามเงื่อนไข โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอรายละเอียดวิธีการทดสอบระบบฯ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาความเห็นชอบ
ทั้งนี้หากปริมาณน้ าที่สูบได้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ระบบฯ สามารถสูบน้ าได้
ตามข้อก าหนด โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใดๆ และไม่สามารถอ้างระยะเวลาที่เสียไปจากการ
แก้ไขระบบฯ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด มาขอขยายอายุสัญญาได้ 

  ๑๗)  อุปกรณ์ของระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทุกรายการที่มีโครงสร้าง เป็น
โลหะและอุปกรณ์ที่ระบุให้มีการต่อสายดิน จะต้องต่อวงจรสายดินให้ครบถ้วน โดยให้ด าเนินการตามหลัก
วิชาการและอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง   
พ.ศ.๒๕๕๑) ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ก.  
ตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์ตามข้อก าหนดขอบเขต (TOR) ของโครงการ

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

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

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

ล าดับ
ที ่

รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 
มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ ์

ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

๑   แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

      

๑.๑ ชนิด Crystalline silicon        

๑.๒ พิกัดก าลังไฟฟ้า Output    ไม่น้อยกว่า 
๓๑๐ Wp (ต่อแผง) ที่ STC  

      

๑.๓ ได้รับมาตรฐาน มอก. โดยมีเอกสารการได้รับ
รอง 

      

๑.๔ มีเครื่องหมายการค้า รุ่น และขนาด
เหมือนกันทุกแผง 

      

๑.๕ มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากัน 
 

      

๑.๖ แสดงช่ือ “DWR” โดยสลักตัวอักษรช่ือไว้บน
กรอบด้านบนซ้าย และด้านล่างขวา  

      

๑.๗ ได้รับรองคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
(Product Warranty)  

      

๑.๘ รับประกันการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๘๐% 
(Linear Performance Warranty) ในช่วง
เวลา ๒๕ ปี 

      

๑.๙ มีเอกสารแสดงขอบเขตของการรบัประกัน
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์

      

๑.๑๐ มีเอกสารแสดงการรับประกันจากผู้ผลิต ลง
นามโดยผู้มีอ านาจของโรงงานผู้ผลิต และ
ประทับตรารับรอง 

      



 

 

 

   
ล าดับ

ที ่
รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 
มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ ์

ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

๒.  เคร่ืองสูบน  าผิวดิน  
 

      

๒.๑ ชนิด Vertical Multistage 
 

      

๒.๒ ผลิตในประเทศไทย 
 

      

๒.๓ ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๕๔๘ – ๒๕๕๑ โดย
มีเอกสารการได้รบัรอง 

      

๒.๔ มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ าขนาดไมน่้อยกว่า ๔ 
กิโลวัตต ์

      

๒.๕ แรงดันไฟฟ้า เป็นชนิด ๓ เฟส ๓๘๐ V 
ความถี่ ๕๐ Hz  

      

๒.๖ ระดับป้องกันฝุ่นและน้ าไม่น้อยกว่า IP๕๕ 
 

      

๒.๗ สามารถสูบน้ าได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ท่ีความสูงไมน่้อยกว่า 
๓๐ เมตร 

      

๒.๘ มีหนงัสือรับรองจากโรงงานผูผ้ลติเครื่องสูบ
น้ าว่า เครื่องสูบน้ าและมอเตอรเ์มือ่ประกอบ
กันเป็นชุดแล้ว มีคณุสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนดของทางราชการ โดยหนังสือ
รับรองจากโรงงานผู้ผลิตต้องมสีถานท่ีตั้ง
อย่างชัดเจน ให้ทางราชการสามารถ
ตรวจสอบและติดต่อได้ เอกสารรบัรอง
ส าเนาลงนามโดยผูม้ีอ านาจครบถว้นถูกต้อง 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐานโรงงาน/
ผลิตภัณฑ ์

ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

๓.  ชุดควบคุมเคร่ืองสูบน  าแบบผิวดิน (Solar 
Pump Inverter)  

      

๓.๑ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๕ กิโลวัตต ์
 

      

๓.๒ แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผง
เซลล์แสงอาทิตย ์ให้สามารถใช้ไดก้ับ
เครื่องสูบน้ าแบบผิวดิน ไฟฟ้า
กระแสสลับ แบบ   ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ 
โวลต ์

      

๓.๓ ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับ ISO ๙๐๐๑ 
และได้รับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือ
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
หรือเทียบเท่า 

      

๓.๔ มีระบบฟังก์ช่ัน MPPT (Maximum 
power point tacking) 

      

๓.๕ สามารถรับพลังงานจากไฟฟ้า
กระแสสลับ แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ 
โวลต์ ได ้

      

๓.๖ มีช่องสายไฟเข้าท้ัง AC Input และ DC 
Input แยกออกจากกัน 

      

๓.๗ สามารถรับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และ
ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) พร้อมกันได้โดย
ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน  

      

๓.๘ ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ า ไม่ต่ ากว่า  
IP ๕๔ 

      

๓.๙ มีฟังก์ช่ันการควบคุม (Voltage limits) 
ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ ากวา่ที่
ก าหนด (Over voltage/Under 
voltage) 

      

๓.๑๐ มีฟังก์ชันกรณีน้ าไม่ไหลเข้าปัม้ (Dry 
run) 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐานโรงงาน/
ผลิตภัณฑ ์

ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

๔ ตู้ควบคุมระบบเคร่ืองสูบน  า 
 

      

๔.๑ ผลิตจากวัสดุที่ไมเ่ป็นสื่อน ากระแสไฟฟ้า 
เช่น พลาสติก เหล็กเคลือบฉนวน หรือ
วัสดุที่ดีกว่า 

      

๔.๒ มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน เปน็สี
เทาหรือสโีทนสีอ่อน ด้านหลังตู้เปน็
โครงสร้างส าหรับใช้ยึดตดิตั้งกับผนัง 
ประตมูีตัวล็อคฝาปดิ ด้วยกุญแจ พร้อม
มีช่องติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 
๖ นิ้วจ านวน ๒ ช่อง (ดูดเข้า/ดูดออก) 
และมตีะแกรงหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่าปิด
ช่องติดตั้งพัดลมดังกล่าวเพื่อป้องกันสัตว์
ตัวเล็กเข้าตู้ควบคุม 

      

๔.๓ DC Switch สามารถรับแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ V และ
สามารถรับกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ 
A 

      

๔.๔ DC Fuse สามารถรับแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐V และ
สามารถรับกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
A 

      

๔.๕ DC Surge protection สามารถรบั
กระแสไฟจากคลื่นไฟฟ้ากระโชกได้ไม่
น้อยกว่า  ๑๐ kA 

      

๔.๖ AC Input Terminal สามารถรับ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไดไ้ม่น้อยกว่า 
๖๐๐V และสามารถรับกระแสไฟได้ไม่
น้อยกว่า ๓๕ A 

      

๔.๗ AC Output Terminal สามารถรบั
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไดไ้ม่น้อยกว่า 
๖๐๐V และสามารถรับกระแสไฟได้ไม่
น้อยกว่า ๓๕ A   
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ล าดับ
ที ่

รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐานโรงงาน/
ผลิตภัณฑ ์

ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

๕. กรองเกษตร 
 

      

๕.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว 
 

      

๕.๒ ไส้กรองเป็นแบบแผ่นดสิก์หรือสแตนเลส 
 

      

๕.๓ สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๖ บาร ์
 

      

๕.๔ มีอัตราการกรองไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม./
ช่ัวโมง 

      

๕.๕ ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
ไมครอน 

      

 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐานโรงงาน/
ผลิตภัณฑ ์

ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

๖. หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 
 

      

๖.๑ มาตรฐาน ISO 9001-2008 และส าเนา
ใบประกาศกิจการโรงงาน รง.4 

      

 
 
 
 
 

หมายเหตุ      รายการวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการยื่นเสนอราคาและก่อสร้างในโครงการ
...........................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                  ลงนามพร้อมประทับตราโดยผูม้ีอ านาจ 
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