




























































































































































1 

                   
  
  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑.๑๔ รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

                   
  
  

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม 

๑. รายการทั่วไป 

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Specifications) ที่จะต้องใช้ควบคู่กับเง่ือนไขของสัญญา 
(Conditions of Contract) แบบก่อสร้าง (Construction Drawings) ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of 

Quantities, BOQ) และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุในเอกสารสัญญาและตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องทราบสภาพของบริเวณก่อสร้างและขอบเขตของงานก่อสร้างเป็นอย่างดี และจะต้อง
ทำการก่อสร้างตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม แบบก่อสร้าง และคำแนะนำของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมน้ีแสดงมาตรฐานต่ำสุดที่ต้องการสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญาน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระผูกพันต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในเง่ือนไขของสัญญาและ
รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม ในทางตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงาน ตามภาระผูกพันพ้นต่างๆ  เช่น
การโยกย้ายเคร่ืองจักรก่อสร้างเข้าปฏิบัติงาน ค่าดำเนินการ กำไร ฯลฯ จะรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่าย (Pay Item) 

ที่เหมาะสมของรายการในใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญาน้ี 

๒. มาตรฐาน 

ในรายการรายละเอียดน้ีจะมีการอ้างถึงมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก.    
ด้วยเลขที่ที่เหมาะสม ในกรณีน้ีการอ้าง มอก. จะรวมถึงข้อความว่า “หรือมาตรฐานเทียบเท่าซึ่งจะต้องขออนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง”  

ในกรณีที่ผู้รับจ้างเสนอที่จะส่งมาตรฐานอื่นเพ่ือรับการพิจารณาจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้อง
ให้เวลาผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพียงพอในการตรวจสอบมาตรฐานน้ัน ๆ และในการทำการตามคำสั่งของ           
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพ่ือยืนยันว่าวัสดุที่ส่งมาตามมาตรฐานอ่ืนน้ันเป็นที่ยอมรับได้ ผู้รับต้องส่งมอบมาตรฐาน
เป็นภาษาไทย หรือคำแปลจากภาษาอังกฤษ ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ใช้ระหว่างก่อสร้างรวม ๒ (สอง) ชุด 

ผู้รับจ้างจะไม่เบิกค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของงานก่อสร้าง เน่ืองจากการทดสอบใด ๆ ถือว่า
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการทดสอบวัสดุต่าง ๆ  ที่จำเป็นสำหรับก่อสร้าง 

รายชื่อต่อไปน้ีคือมาตรฐานที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  คำย่อที่ได้แสดงไว้สำหรับมาตรฐานอย่าง
เป็นการใช้คำเพ่ือให้เกิดความเข้าใจสำหรับมาตรฐานต่าง ๆ ดังน้ี 

 TIS - Thai Industrial Standards (มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย, มอก.) 
 JIS - Japanese Industrial Standards 

 AASHTO - American Association of State Highway and Transportation  

                                                  Officials 

 ACI - American Concrete Institute 

 AGA - American Gas Association 
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 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 

 API - American Petroleum Institute 

 ARI - Airconditioning and Refrigeration Institute 

 ASCE - American Society of Civil Engineers 

 ASME - American Society of Mechanical Engineers 

 ASTM - American Society for Testing and Materials 

 AWS - American Welding Society 

 AWWA - American Water Works Association 

 BS - British Standard  

 CIPRA - Cast Iron Pipe Research Association 

 CISPI - Cast Iron Soil Pipe Institute 

 CP - British Standards Institution (Code of Practice) 

 DEMA - Diesel Engine Manufacturers Association 

 DIN - German Standards  

 Fed.Spec - United States of America Federal Specification 

 IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 

 ISO - International Organization  for Standardization 

 JEC - Standard of Japanese Electrical Committee 

 JEM - Standard of Japanese Electrical Manufacturers Association 

 JRS - Japanese Railway Standard 

 JSCE - Japanese Society of Civil Engineering 

 JWWA - Japanese Water Works Association 

 NEMA - National Electrical Manufactures’ Association 

 PWA - Provincial Water Works Authority 

 PEA - Provincial Electricity Authority  

 SSPC - Steel Structures Painting Council  

UL            -            Underwriters’ Laboratores 
TUV          -            Technishe  Uberwachungsverein 
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๓ วัสดุก่อสร้างและมาตรฐานงานฝีมือ 

วัสดุก่อสร้างหลักท่ีนำมาใช้ก่อสร้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
๑. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างรายชื่อแหล่งส่งวัสดุ และ หรือผู้ผลิตให้กับผู้ควบคุมงาน

ของผู้ว่าจ้าง เพ่ือขออนุมัติภายใน ๔๕ วัน (สี่สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เร่ิมงาน วัสดุก่อสร้าง
หลักที่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อน ได้แก่ ซีเมนต์ กรวด หรือหินผสม ทรายและน้ำ สำหรับ ผสมคอนกรีต วัสดุ
สำหรับหินเรียง (Riprap)  เหล็กเสริมและเหล็กก่อสร้าง 

 ๒. กรณีที่มีรายการซึ่งมิได้ระบุในใบแจ้งปริมาณและราคาและเอกสารประกอบสำหรับวัสดุก่อสร้าง
ใด ๆ  ที่จะต้องจัดหาโดยผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ขนส่ง เก็บรักษา และจัดการวัสดุคิดเป็นราคาต่อหน่วย 
หรือราคางานตามปริมาณของวัสดุที่ต้องการ 

 ๓.  มาตรฐานงานฝีมือจะต้องมีคุณภาพสูงสุดในงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการ
ก่อสร้างจะต้องมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซึ่งระบุหรืออธิบายไว้ในรายการรายละเอียดวิศวกรรม แบบที่
ใช้ในการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกเสียจาก จะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือได้รับอนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอีกทั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างถึงฉบับที่มีผลเป็นปัจจุบัน หรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเท่า ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผลงาน
ของผู้ว่าจ้างและการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างเสนอแผนปฏิบัติ งานตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ต่อ      
ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เร่ิมงานและให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่  
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้วจนสุดความสามารถเพ่ือให้การก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยภายในกำหนด
แห่งสัญญาน้ีผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติงานอย่างไรก็ได้
ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของงานน้ีเป็นสำคัญผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผู้ว่าจ้างได้สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพ่ิมเติมดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 

๔. งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 
                        ๔.๑  คำจำกัดความ/ความหมาย เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และเตรียมงาน
เบื้องต้นก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารหลักต่างๆดังน้ี 

      ๔.๑.๑ การเตรียมพ้ืนที่หมายถึงการกำหนดพ้ืนที่เพ่ือทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
โรงงานคลังพัสดุและอาคารช่ัวคราวอื่นๆ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

      ๔.๑.๒ การตรวจสอบและวางผังหมายถึงการตรวจสอบหมุดหลักฐานต่างๆและสำรวจวาง
ผังการก่อสร้างอาคารตามท่ีกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
                             ๔.๑.๓ ทางลำลองช่ัวคราวทางเบี่ยงหมายถึงการกำหนดเส้นทางคมนาคมในการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างจากเส้นทางสายหลักถึงบริเวณโครงการ 

      ๔.๑.๔ การจัดหาวัสดุหมายถึงการจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุหลักไป
ทดสอบคุณสมบัติและหรือจัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตของวัสดุหลัก 
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    ๔.๑.๕ การถางป่าและปรับพ้ืนที่หมายถึงการถางป่าขุดตอขุดรากไม้และปรับพ้ืนที่บริเวณท่ี
จะก่อสร้างอาคารและหรือตามแนวหรือขอบเขตที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างรวมทั้งการขนย้ายสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออก
นอกบริเวณก่อสร้าง 
    ๔.๑.๖ การร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมหมายถึงสิ่งก่อสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้าง
หรือตามท่ีกำหนดในแบบแปลนต้องร้ือถอนต้องกำจัดและขนย้ายออกให้พ้นบริเวณก่อสร้าง 
    ๔.๑.๗ การกำจัดน้ำออกจากบริเวณก่อสร้างหมายถึงการทำเขื่อนก้ันน้ำชั่วคราวการขุดร่อง
หรือทำรางเปลี่ยนทางน้ำการใช้เคร่ืองสูบน้ำเพื่อป้องกันและกำจัดน้ำออกจากบริเวณก่อสร้าง 
                       ๔.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
 ๔.๒.๑ การเตรียมพ้ืนที่   

      ๑) ที่ตั้งอาคารสำนักงานจะต้องอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณหัวงาน โดยมีขนาดและพ้ืนที่
ใช้สอยของอาคารให้เหมาะสม และจะต้องมีห้องเก็บเคร่ืองมือ ห้องสุขา ไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง กรณีจัดหาสำนักงาน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน ส่วนสถานที่ตั้งสำนักงานสนามทั้งกรณีก่อสร้าง
และจัดหา ให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสถานที่ตั้งตามความเหมาะสม 

      ๒ ) ที่ตั้งอาคารโรงงานคลังพัสดุและบ้านพักคนงานจะต้องไม่สร้างบนพ้ืนที่          
กีดขวางทางสัญจรและบริเวณก่อสร้างจะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยมีระบบสุขาภิบาล 

           ๔.๒.๒ การตรวจสอบและวางผัง 
                               ๑) ก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบกับสภาพ                

ภูมิประเทศโดยการวางแนวถ่ายระดับวางผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดกรณีตรวจพบความคลาดเคลื่อนหรือ   
มีปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่ก่อสร้างให้รีบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
                                    ๒) หมุดหลักฐานต่างๆที่กำหนดและได้จัดทำขึ้นจะต้องรักษาให้อยู่ ในสภาพ
เรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 ๔.๒.๓ การทำทางลำลองช่ัวคราว 

                                    ๑) ทางลำลองทางเบี่ยงทางเข้าหมู่บ้าน/อาคารและอ่ืนๆทั้งที่อยู่ภายในและนอก
บริเวณก่อสร้างจะต้องให้สามารถเช่ือมเข้าถึงกันได้ตลอด 

                                    ๒) จะต้องดูแลบำรุงรักษาเส้นทางให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวมทั้งมีมาตรการ
ป้องกันฝุ่นโคลนตมตลอดอายุสัญญาก่อสร้าง  

 ๔.๒.๔ การจัดหาวัสด ุ   

                                     ๑) วัสดุหลักที่จะต้องทำการทดสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของแต่ละประเภทงาน           เช่น
หิน กรวด ทราย เหล็กเสริม เป็นต้น จะต้องสุ่มจัดเก็บตัวอย่างและควบคุมไปทดสอบยังหน่วยงานที่เชื่อถือได้และ
นำผลการทดสอบคุณสมบัติให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน 
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                                     ๒) วัสดุหลักที่จะต้องมีเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตตามแบบ 
และข้อกำหนดของแต่ละประเภทงานเช่นท่อและอุปกรณ์ประกอบแผ่นใยสังเคราะห์ประตู น้ำ  เป็นต้น               
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน 

                                    ๓) จะต้องกำหนดมาตรการดูแลป้องกันรักษาจัดเก็บวัสดุให้อยู่ในสภาพที่ดี 
 ๔.๒.๕ การถางป่าและปรับพ้ืนที่ 
                                    ๑) พ้ืนที่ก่อสร้างที่กำหนดในแบบจะต้องมีการถางป่าและปรับพ้ืนที่ให้เรียบร้อย
ปราศจากต้นไม ้ตอไม ้รากไม้และสิ่งกีดขวางต่างๆโดยมีอาณาเขตห่างจากตัวอาคารก่อสร้างประมาณ  ๕  เมตร 
                                     ๒) วัสดุที่ถางออกและขุดออกจะต้องขนย้ายออกพ้นพ้ืนที่ก่อสร้างและ/หรือทำลาย
โดยวิธีเผาฝังกลบหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อน 

      ๓) ต้นไม้ทุกชนิดที่จะโค่นจะต้องมีตราประทับหรือสีป้ายที่ลำต้นโดยช่างควบคุมงาน
หรือพนักงานป่าไม้และจะต้องทำโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้อ่ืนๆหรือทรัพย์สินอ่ืนใดบริเวณใกล้เคียง 
 ๔.๒.๖ การร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม 

                                        ๑) สิ่งปลูกสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบต้องร้ือถอน
ออกและกำจัดให้หมดส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ให้นำมาเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่กำหนด 

                                           ๒) เศษขยะหรือดินหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ต้องการจะต้องขนย้ายออกพ้นพ้ืนที่ก่อสร้างและ
หรือทำลายโดยวิธีเผาฝังกลบหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างก่อน 

 ๔.๒.๗ การกำจัดน้ำออกจากบริเวณก่อสร้าง 
                                      ๑) บริเวณก่อสร้างที่มีน้ำขังอันเน่ืองจากน้ำใต้ดินและน้ำที่ไหลมาจากผิวดินจะต้อง
กำจัดออกให้หมดตลอดเวลาก่อสร้างโดยการทำเขื่อนก้ันน้ำชั่วคราวการขุดร่องหรือทำรางเปลี่ยนทางน้ำและการใช้
เคร่ืองสูบน้ำเป็นต้น 

                                      ๒) การทำเขื่อนก้ันน้ำชั่วคราวจะต้องเสนอแบบรวมทั้งวิธีการก่อสร้างและร้ือย้าย
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน 

                                      ๓) การขุดร่องหรือทำรางเปลี่ยนทางน้ำจะต้องเสนอข้อมูลด้านอุทกวิทยาและการ
ออกแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน 

                                      ๔) การใช้เคร่ืองสูบน้ำจะต้องออกแบบและวางแผนติดตั้งเคร่ืองมือตลอดจน
ควบคุมดูแลบำรุงรักษาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน 

 

๕.งานขุด 

 ๕.๑ คำจำกัดความและความหมายประเภทของการขุดสามารถแยกตามชนิดของวัสดุ และ
ลักษณะการขุดออกเป็น ๔ ประเภทดังน้ี 



7 

                   
  
  

                            ๕.๑.๑ งานขุดลอกหน้าดินหมายถึงการขุดลอกผิวหน้าดินเดิมเพ่ือเตรียมฐานรากของงานถม
ประกอบด้วยการขุดรากไม้เศษขยะเศษหินอินทรีย์วัตถุดินอ่อนและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อ่ืนๆออกให้หมดภายใน
ขอบเขตและบริเวณที่กำหนดไว้ในแบบวัสดุที่ได้จากการขุดลอกหน้าดินห้ามนำไปใช้ในงานถมเป็นอันขาด 

                            ๕.๑.๒ งานดินขุดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 

                                 ๑) งานดินขุดทั่วไป หมายถึง การขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเคร่ืองจักรกลและ      
ขนเกลี่ยทิ้งบริเวณข้างๆพ้ืนที่ก่อสร้าง 
                                 ๒) งานดินขุดขนทิ้ง หมายถึง การขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเคร่ืองจักรกลและต้อง
ขนทิ้งโดยตักข้ึนใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังที่กำหนด 

                                   ๓) งานดินขุดเหลว หมายถึง การขุดดินที่มีน้ำท่วมขังมีสภาพเหลวสามารถขุดออกด้วย
เคร่ืองจักรกลขุดมากองผึ่งให้แห้งแล้วขนทิ้งโดยตักดินใส่รถบรรทุกนำไปยังที่กำหนด 

     ๕.๑.๓ งานขุดหินผุ หมายถึง การขุดหินผุดินดานดินลูกรัง หินก้อนที่มีขนาดไม่โตกว่า ๐.๗ 

ลูกบาศก์เมตรหรือวัสดุอ่ืนที่ไม่สามารถขุดออกได้ด้วยเคร่ืองจักรกลหรือเคร่ืองมือขุดธรรมดาต้องใช้คราด (Ripper) 

ช่วยขุดทำให้หลวมก่อนแล้วขุดออกด้วยเคร่ืองจักรกลหรือขนทิ้งโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังที่กำหนด 

    ๕.๑.๔ งานขุดหินแข็ง หมายถึง การขุดหินชั้น หิน พืดหรือหินก้อนที่มีขนาดโตกว่า ๐.๗         

ลูกบาศก์เมตรไม่สามารถขุดออกด้วยเคร่ืองจักรกลหรือใช้คราด  (Ripper) ต้องใช้วัตถุระเบิดทำการระเบิดหิน     
ให้แตกก่อนและขนทิ้งโดยตักข้ึนใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังท่ีกำหนด 

    ๕.๑.๕ การวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน 

   งานขุดดินวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตร ที่ผู้รับจ้างทำการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จ
ตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแบบหรือปริมาณงานที่ทำจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  
โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ โดยวิธี Take Cross.ในบริเวณที่ผู้รับจ้างดำเนินการ  
การขุดดินหรือขุดหิน ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามที่กำหนดไว้ในแบบ 

   การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินตามใบแจ้งปริมาณงานและราคางาน ที่ผู้รับจ้างทำการขุดขึ้นและ
ทำลายแล้วเสร็จตามปริมาณงานที่ทำจริง โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section 

ของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ และให้มีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์เมตร 
  ๕.๑.๖ การสำรวจ 

   ก่อนเร่ิมปฏิบัติการขุดผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจระดับบริเวณที่จะทำการขุดและบริเวณ 
ใกล้เคียงที่อาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือให้สามารถเขียนแผนที่แสดงเส้นชั้นระดับดินและรูปตัดต่างๆ ได้อย่าง
ละเอียดถูกต้อง และเมื่อการขุดแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจระดับเพ่ือแสดงให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็น
ว่าได้ดำเนินการขุดตามรูปแบบที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง และเพ่ือประกอบในการเบิกจ่ายเงินด้วย 

  ๕.๑.๗ การทิ้งดิน 

   ดินที่ขุดขึ้นมาโดยทั่วไปจะถูกนำไปใช้ถมบริเวณหรือจุดทิ้งดินที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
กำหนดวิธีการนำดินไปทิ้งจะกำหนดโดยผู้รับจ้างและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน 
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   ๕.๒  ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
     การขุดดินหรือขุดหินเพ่ือให้ได้ขนาดตามรูปแบบการขุดลอกหน้าดินและร่องแกนเพ่ือเตรียม
ฐานรากก่อสร้างทำนบดิน/ เขื่อนดินและการขุดบ่อก่อสร้างเพ่ืองานก่อสร้างอาคารมีข้อกำหนดดังน้ี 

  ๕.๒.๑ ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามที่กำหนดไว้ในแบบ การขุดต้องกระทำด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องมีมาตรการควบคุมให้วัตถุท่ีอยู่นอกขอบเขตแนวการขุดยังคงอยู่ในสภาพเดิมเท่าที่จะทำได้ 
  ๕.๒.๒ ในกรณีที่แบบไม่ได้ระบุแนวเส้นขอบเขตการขุดไว้ถ้าเป็นการขุดดินควรใช้ลาด 

(Slope) ๑ : ๑.๕  และถ้าเป็นการขุดหินควรใช้ลาด (Slope) ๑ : ๐.๕ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างกำหนด 

  ๕.๒.๓ การขุดเพ่ือก่อสร้างฐานรากของอาคารโครงสร้างใดๆจะต้องขุดเผื่อออกไปจากที่กำหนดไว้ 
ข้างละ ๓๐ เซนติเมตรเพ่ือความสะดวกในการตั้งไม้แบบ  

  ๕.๒.๔ ในกรณีที่เป็นหินการขุดจะต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ือรักษาแนวให้ได้ตามที่แบบกำหนด
ไว้ส่วนของหินที่ยื่นออกมาจากแนวที่กำหนดไว้ในแบบอาจยอมให้มีได้ไม่เกิน  ๑๕ เซนติเมตรหรือเป็นอย่างอ่ืนที่
เหมาะสมตามสภาพ 

  ๕.๒.๕ ในกรณีที่ขุดผิดพลาดไปจากแนวที่กำหนดในแบบความเสียหายการพังทลายที่เกิดจาก
การระเบิดหรือโพรงหินที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังในขณะที่ดำเนินการขุดของผู้รับจ้างและความผิดพลาด       
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและต้องซ่อมแซมแก้ไขตามคำแนะนำของวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเป็นของผู้รับจ้าง 
                        ๕.๒.๖ การขุดพ้ืนฐานรากและลาดด้านข้างที่ติดกับงานคอนกรีตต้องตกแต่งให้เรียบร้อย       
พ้ืนผิวหน้าต้องเตรียมการปรับแต่งให้มีความม่ันคงพอที่จะรับอาคารคอนกรีตได้ 
                        ๕.๒.๗ การขุดดินร่องแกนเขื่อนจะต้องขุดให้มีขนาดความกว้างลาดด้านข้างตามแบบสำหรับ
ความลึกให้ขุดลงไปจนถึงระดับชั้นดินหรือหินที่กำหนดในแบบเมื่อขุดร่องแกนเสร็จจะต้องได้รับการตรวจสอบและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนจึงจะดำเนินการขั้นต่อไปได้ 
                        ๕.๒.๘ วัสดุที่ได้จากการขุดถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุญาตให้
นำไปใช้ เช่น ถมทำทำนบดินเขื่อนดินก็สามารถให้นำไปใช้ได้ ส่วนวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือเหลือใช้จะต้องขนไปไว้ยัง
สถานทีก่องวัสดุซ่ึงสถานที่กองวัสดุที่ระบุไว้ในแบบเป็นเพียงจุดแนะนำ ผู้รับจ้างสามารถจัดหาที่กองวัสดุเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยจะต้องเป็นพ้ืนที่ของหน่วยราชการหรือที่สาธารณะประโยชน์  ทั้งน้ี การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับพ้ืนที่ที่ใช้เป็นสถานที่กองวัสดุให้อยู่ในดุลพินิจและความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะต้องตรวจสอบพ้ืนที่ตำแหน่งที่กองวัสดุและต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างฯ ก่อน โดยสถานที่กองวัสดุเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารที่ได้รับอนุญาตหรือเอกสารยินยอมให้
กองวัสดุ และยินยอมให้ขนย้ายวัสดุดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งแนบ
แผนที่แสดงตำแหน่งของจุดที่กองวัสดุที่ได้จากการขุดอย่างละเอียด พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอ
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อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ โดยผู้ว่าจ้างจะยึดเกณฑ์ราคาค่างานขนย้ายวัสดุตาม  
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เป็นสำคัญ 

                   ๕.๒.๙ สถานที่กองวัสดุจะต้องไม่กีดขวางการทำงานและขวางทางน้ำการกองวัสดุจะต้องกอง
ให้อยู่ในขอบเขตและจะต้องเกลี่ยปรับระดับของกองวัสดุให้เหมาะสม 

หมายเหตุ   
 งานดินขุดขนทิ้งผู้ว่าจ้าง จะคิดราคาต่อหน่วยตามระยะทางที่ระบุไว้ตามแบบ โดยอัตราการจ่ายจะเป็นไปตาม
ตารางปริมาณงานที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องบริหารงานขนย้ายมูลดินให้สอดคล้องกับจุดแนะนำ     
ในการทิ้งดินตามแบบ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทิ้งดิน ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งผ่านช่างควบคุมงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้ความเห็นชอบโดยราคาค่าขนทิ้งดินจะเป็นไปตามตารางปริมาณ
งานที่ผู้รับจ้าง เสนอไว้ 

๖.งานถมและบดอัด 

 ๖.๑ คำจำกัดความ/ความหมายประเภทของการถมสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานและชนิด
ของวัสดุแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทดังน้ี 

                         ๖.๑.๑ ดินถมมีลักษณะการใช้งานดังน้ี 

   ๑) เป็นทำนบดินหรือเขื่อนดินเพ่ือปิดก้ันทางน้ำไหลผ่านวัสดุที่ใช้ถมเป็นดินทึบน้ำ เช่น
ดินเหนียวดินเหนียวปนกรวดดินเหนียวปนทรายและดินเหนียวปนดินตะกอนหรือตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
จะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 

                                ๒) เป็นคันทางเพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตรวัสดุที่ใช้ถมเป็นดินที่รับ
น้ำหนักบรรทุกได้ดีตามข้อกำหนดจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 

                                ๓) เป็นดินถมกลับสำหรับอาคารและโครงสร้างวัสดุที่ใช้ถมถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  
จะเป็นดินส่วนที่ขุดนำกลับมาถมคืนจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 

      ๖.๑.๒ ลูกรังใช้ถมหลังคันดินหรือเขื่อนดินป้องกันการกัดเซาะของน้ำฝนและใช้เป็นผิวจราจร
สำหรับงานทาง 
                         ๖.๑.๓ หินถมเป็นวัสดุถมเปลือกนอกของตัวเขื่อนดินทำหน้าที่เสริมความมั่นคงไม่ให้เกิดการ
เลื่อนไถลวัสดุที่ใช้ถมเป็นหินหรือกรวดผสมทรายและตะกอนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
                 ๖.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
                         ๖.๒.๑ วัสดุที่ใช้ถมจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชใดปนและมีคุณสมบัติดังน้ี 

                                 ๑) ดินถมทำนบดินหรือเขื่อนดินจะต้องเป็นดินทึบน้ำซึ่งจำแนกดินตามวิธี  Unified 

Soil Classification ดังน้ี 

สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม ชนิดของดิน 

GC กรวดผสมดินเหนียวกรวดมีขนาดไม่คละกันผสมทรายและดินเหนียว 

SC ทรายผสมดินเหนียวทรายมีขนาดไม่คละกันผสมดินเหนียว 
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CL ดินเหนียวที่มีความเหนียวน้อยถึงปานกลางอาจจะปนกรวดทรายและ
ตะกอน 

CH ดินเหนียวล้วนที่มีความเหนียวมากไม่มีอินทรีย์วัตถุ 
                                  ๒) ดินถมคันทางเป็นดินถมทั่วๆไปที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุจะต้องมีค่ากำลังแบกทานโดยวิธี
วัดเปรียบเทียบความต้านทานแรงเฉือนของดิน  (CBR)  มากกว่าหรือเท่ากับ ๖%  

                                  ๓) ลูกรังเป็นดินเหนียวผสมเม็ดลูกรังมีค่า Liquid Limit ไม่สูงกว่า ๓๕% Plastic 

Index มีค่าอยู่ระหว่าง ๖-๑๒ และมีขนาดสัดส่วนคละที่ดีโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันตามเกรดใดเกรด
หน่ึงดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐาน
อเมริกัน 

% ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

เกรดซี เกรดดี เกรดอี เกรดเอฟ 

๑ น้ิว ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓/๘ น้ิว ๕๐-๘๕ ๖๐-๑๐๐ - - 

เบอร์ ๔ ๓๕-๖๕ ๕๐-๘๕ ๕๕-๑๐๐ ๗๐-๑๐๐ 

เบอร์ ๑๐ ๒๕-๕๐ ๔๐-๗๐ ๔๐-๑๐๐ ๕๕-๑๐๐ 

เบอร์ ๔๐ ๑๕-๓๐ ๒๕-๔๕ ๒๐-๕๐ ๓๐-๗๐ 

เบอร์ ๒๐๐ ๕-๑๕ ๘-๑๕ ๖-๑๕ ๘-๑๕ 

                                     ๔) หินถมเป็นวัสดุถมเปลือกนอกของเขื่อนมีคุณสมบัติน้ำซึมผ่านได้ซึ่งจำแนกดินตามวิธี 
Unified Soil Classification ดังน้ี 

สัญลักษณ์ทาง 
วิศวกรรม 

ชนิดของดิน 

GW กรวดมีขนาดใหญ่คละกันกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 

GP กรวดมีขนาดสม่ำเสมอกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 

SW (ถ้ามีกรวด) ทรายมีขนาดใหญ่คละกันทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 

SP  (ถ้ามีกรวด) ทรายมีขนาดสม่ำเสมอทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 

 ๖.๒.๒ การบดอัด 

 ๑) ดินถมเพ่ือให้ดินมีความแน่นเป็นเน้ือเดียวกันโดยตลอดปราศจากการปูด โค้ง โพรง   
การเป็นแผ่น การถมบดอัดต้องปฏิบัติดังน้ี 

                                   ๑.๑) นำดินที่จะใช้บดอัดโรยเกลี่ยให้เป็นชั้นในแนวรอบความหนาของดินแต่ละชั้น
เมื่อบดอัดได้ที่แล้วต้องไม่มากกว่า ๐.๒๐ เมตรหรือไม่มากกว่า  ๒  ใน  ๓  ของความยาวของตีนแกละที่ใช้บด 

                                   ๑.๒) ดินที่ใช้บดอัดต้องผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีและต้องมีความชื้นไม่มากกว่าหรือ
น้อยกว่า  ๓%  ของความชื้นที่พอเหมาะที่ให้ความแน่นสูงสุด  (Optimum  Moisture  Content)  
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                                   ๑.๓) ความลาดชันตรงจุดต่อไม่ควรเกิน ๑ : ๓ ผิวสัมผัสของรอยต่อทุกแห่งจะต้องขุด
ตัดออกให้เป็นรอยใหม่ต้องเก็บกวาดส่วนที่หลุดหลวมออกให้หมดและไถคราดทำให้ผิวขรุขระการบดอัดจะต้องทำ
การบดอัดเลยลึกเข้าไปในเขตที่บดอัดแล้วตลอดแนวรอยต่อเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร     

 ๑.๔) บดอัดแน่นไม่ต่ำกว่า ๙๕% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธีการ
ทดลอง  Standard Proctor 

 ๒) ลูกรังการถมบดอัดเหมือนดินถม 

                                    ๒.๑) บดอัดแน่นไม่ต่ำกว่า ๙๕% ของความหนาแน่นสูงสุดของลูกรังแห้งตามวิธีการ
ทดลอง  Modified AASHTO 

 ๓) หินถมก่อนถมต้องเตรียมฐานรากให้ได้ตามแบบที่กำหนดก่อนการถมบดอัดต้องปฏิบัติ
ดังน้ี 

                                    ๓.๑) การเทหินจะต้องกระทำเป็นชั้นๆความหนาแต่ละชั้นไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตรและ
ต้องบดอัดโดยใช้รถบดล้อเหล็กบดทับไปมาอย่างน้อย ๔ เทีย่ว 

                                    ๓.๒) บดอัดแน่นมีค่าความแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density Test) ไม่ต่ำกว่า ๗๕% 

และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๙๐% 

 ๔) ดินถมหรือหินถมกลับสำหรับอาคารและโครงสร้าง 
                                    ๔.๑) จะต้องถมเป็นชั้นๆตามแนวราบแต่ละชั้นหนาไม่เกิน ๐.๕๐ เมตรในกรณีของ
การวางท่อจะถมกลับจากหลังท่อหนาชั้นละ  ๐.๑๕  เมตร 
                                   ๔ .๒ ) กรณีเป็นดินถมกลับการบดอัดเหมือนดินถมส่วนกรณีเป็นหินถมกลับ การบดอัด      
เหมือนหินถม 

 ๕) ในกรณีท่ีการบดอัดผลทดสอบไม่ได้ตามข้อกำหนดจะต้องทำการร้ือออกและบดอัดใหม่จน
ผลทดสอบผ่านตามข้อกำหนดจึงจะดำเนินการถมและบดอัดในชั้นต่อไปได้ 
 ๖.๒.๓ การทดสอบวัสดุและรายงาน 

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

๑.๑) ดินถมให้ทำการทดสอบ ๑ คร้ังต่อพ้ืนที่การบดอัด ๗๐๐ ตารางเมตร
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

๑.๒) ลูกรังให้ทำการทดสอบ ๑ คร้ังต่อพ้ืนที่บดอัด ๕๐๐ ตารางเมตรหรือ
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
 ๒) การรายงานผลให้รายงานผลการทดสอบความแน่นพร้อมระบุตำแหน่งและระดับ
ตอ่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
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๗. งานลูกรัง 
 ๗.๑ คำจำกัดความและความหมาย 

       งานลูกรังหมายถึงดินซึ่งมีส่วนหยาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า ๒ มิลลิเมตรมากกว่า 
ร้อยละ ๓๕ โดยปริมาตร และมีอนุภาคดินที่พอจะแทรกอยู่ในช่องว่างที่มีขนาดโตกว่า ๑ มิลลิเมตรลักษณะของดิน
ลูกรัง จัดอยู่ใน Skeletal soils ได้แก่ ดินที่มีเศษหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าอยู่ในดิน 
เป็นปริมาณ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่าโดยปริมาตรที่มีความลึกไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นได้ทั้งดิน
ทราย ดินร่วน และ ดินเหนียว ซึงเกิดได้ทุกสภาพพ้ืนที่  

  ๗.๒ การควบคุมคุณภาพและการทดสอบวัสดุ 
        การที่จะควบคุมคุณภาพของงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่องานสูงสุด    
ควบคุมงานจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการทดสอบวัสดุ ดังน้ี 

    ๗.๒.๑ การทดสอบการเรียงเม็ด Sieve Analysis 

    วิธีการทดลองน้ี สำหรับหาขนาดการเรียงเม็ด (Particle Size Distribution) ของวัสดุ
ประเภท ดิน ลูกรัง ทราย และหินย่อย ทั้งชนิดเม็ดละเอียดและหยาบ โดยให้ผ่านตระแกรงจากขนาดใหญ่จนถึง
ขนาดเล็กที่มีขนาดร่องผ่านตะแกรงเบอร์ ๒๐๐ ขนาด Ø ๐.๐๗๕ มิลลิเมตร แล้วเปรียบเทียบมวลของตัวอย่างที่ผ่าน
หรือค้างตะแกรงขนาดต่าง ๆ จากมวลทั้งหมดของตัวอย่าง วิธีการทดลองน้ีได้ปรับปรุงจาก AASHTO T๒๗-๗๐ 

  ๗.๒.๒ วัสดุคัดเลือกขนาดวัสดุใหญ่ที่สุดไม่โตกว่า ๕ ซม. ขนาดวัสดุผ่านตะแกรง เบอร์ ๒๐๐   
ไม่มากกว่าร้อยละ ๒๕ โดยน้ำหนัก ถ้าเป็นทรายขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ ๒๐๐ ไม่มากกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก 

    ๗.๒.๒.๑ งานชั้นรองพ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรัง วัสดุที่ได้จะต้องมีการเรียงขนาดคละ
จากหยาบไปหาละเอียดอย่างสม่ำเสมอเพ่ือทำการทดสอบแล้วจะต้องเป็นไป
ตามเกรด A , B , C 

- มวลรวมหยาบที่ค้างตะแกรงเบอร์ ๑๐  จะต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนที่
แข็งแรงทนทานและสะอาด 

- มวลรวมละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๑๐ จะต้องประกอบด้วยทรายธรรมชาติ          
หรือทรายที่ได้จากการโม่และส่วนของวัสดุที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๒๐๐ จะต้องมี
ไม่มากกว่า ๒ ใน ๓ ของวัสดุที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๔๐ 

   ๗.๒.๒.๒ งานชั้นพ้ืนทางมีข้อกำหนด เหมือนข้อ ๒ แต่ต้องเป็นไปตามเกรด A , B หรือ C  เท่าน้ัน 

ตารางที่ ๑  ขนาดและของวัสดุมวลรวม 

ขนาดตะแกรง ร้อยละท่ีผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

มิลลิเมตร (น้ิว) เกรด A เกรด B เกรด C เกรด D เกรด E 

๕๐.๐๐๐ (๒) ๑๐๐ ๑๐๐ - - - 

๒๕.๐๐๐ (๑) - ๗๕-๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๙.๕๐๐ (๓/๘) ๓๐-๖๕ ๔๐-๗๕ ๕๐-๘๕ ๖๐-๑๐๐ - 



13 

                   
  
  

๔.๗๕๐ (เบอร์ ๔) ๒๕-๕๕ ๓๐-๖๐ ๓๕-๖๕ ๕๐-๘๕ ๕๕-๑๐๐ 

๒.๐๐๐ (เบอร์ ๑๐) ๑๕-๔๐ ๒๐-๔๕ ๒๕-๕๐ ๔๐-๗๐ ๔๐-๑๐๐ 

๐.๔๒๕ (เบอร์ ๔๐) ๘-๒๐ ๑๕-๓๐ ๑๕-๓๐ ๒๕-๔๕ ๒๐-๕๐ 

๐.๐๗๕ (เบอร์ ๒๐๐) ๒-๘ ๕-๒๐ ๕-๑๕ ๕-๒๐ ๖-๒๐ 

  ๗.๓ การทดสอบหาพิกัดความข้นเหลว (Atterberg Limits Test) : AASHTO T๙๐. T๙๑ 

   เป็นการหาดัชนีของน้ำที่มีอยู่ในมวลดินจากค่า Liquid Limit (L.L) และค่า Plastic Limits 

(P.L) ซึ่งค่า L.L ของดิน คือ ปริมาณของน้ำที่มีอยู่พอดีในดิน ที่ทำให้ดินเปลี่ยนสภาพจาก Plastic มาเป็น Liquid  
คิดเทียบเป็นร้อยละของมวลดินอบแห้งหาได้โดยนำดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๔๐ (๐.๔๒๕ มิลลิเมตร) มาผสมกับน้ำ
ค่า Liquid Limits คือปริมาณของน้ำ คิดเป็นร้อยละที่ทำให้ดินในเคร่ืองมือทดสอบ (Liquid Limits Device)  
เหลวมาชนกันยาว ๐.๕ น้ิว เมื่อเคร่ืองมือทดสอบซึ่งมีจุดตกกระทบสูง ๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ คร้ัง 
  สำหรับค่า Liquid Limits (P.L.) คือจำนวนน้ำต่ำสุดในดินเมื่อดินน้ันยังอยู่ในสภาพ Plastic  โดย
การนำดินมาคลึงเป็นเส้นให้แตกลายงาที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง ๑/๘ น้ิว 

  ค่าพิกัดความข้นเหลว  Atterberg  Limits  (P.I) = L.L – P.L 

 ๗.๓.๑ วัสดุคัดเลือก – ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) รากไม้หรือวัชพืชอ่ืน ๆ 

- L.L  ไม่มากกว่า ๔๐ % 

- P.I   ไม่มากกว่า ๒๐ % 

 ๗.๓.๒ ชั้นรองพ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรัง 
 การก่อสร้างชั้นรองพ้ืนทางสำหรับทางหลวงชนบทชั้นที่ ๑  ชั้นที่ ๒  ชั้นที่ ๓  ชั้นที่ ๔  และ ชั้นที่ ๕ 

  - L.L   ไม่มากกว่า ๔๐ % 

  -     P.I    มีค่า ๔-๑๒ % 

ลูกรังสำหรับงานพัฒนาแหล่งน้ำ 
  -     L.L   ไม่มากกว่า ๔๐ % 

  -    P.I    มีค่า ๖-๑๒ % 

  ๗.๓.๓ ชั้นพื้นทาง 
  -    L.L   ไม่มากกว่า ๒๕ % 

  -    P.I    มีค่า ๖ % 

๗.๔ การทดสอบการบดอัด (Compaction Test) 

        การบดอัดดิน คือ วิธีการที่ทำให้ดินแน่นโดยการใช้เคร่ืองมือที่มีน้ำหนักและใช้แรงอัด            
กด กระแทก หรือสั่งสะเทือน (Dynamic Compaction) ให้เม็ดดินเคลื่อนเข้าชิดกันให้มากที่สุดการทดสอบน้ี                  
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

   - หาความสัมพันธ์ปริมาณน้ำในดินต่อความแน่นของดิน 

   - หาความแน่นสูงสุดของดินแห้ง (Max. Dry Density) เมื่อใช้พลังงานการบดอัดต่าง ๆ กัน 
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   - หาปริมาณน้ำในดิน (Water Content) ที่ทำให้ดินมีความแน่นมากที่สุด ซึ่งเรียกว่า Optimum 

Moisture Content หรือ OMC. 

   การทดสอบการบดอัดน้ีมีประโยชน์ในการหาค่าความแน่นของดินเมื่อบดอัดด้วยพลังงานจำนวน
หน่ึง ซึ่งหมายถึงการหาความแข็งแรงของดินที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง โดยถือว่าความแน่นสูงสุดที่หาได้จาก
การทดลองในห้องทดลองว่าเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์เมื่อเข้าเทียบกับความแน่นของดินที่บดอัดในสนาม 

   การทดสอบความแน่นที่นิยมใช้กันทั่วไปในการก่อสร้างทาง, เขื่อน หรือสนามบิน มี ๒ วิธี คือ 

(ก) Standard Compaction Test หรือ  Standard AASHTO Compaction Test 

(ข) Modified Compaction Test หรือ  Modified AASHTO Compaction Test 

   ๗.๔.๑ การถมดินและบดอัดตรงส่วนที่เป็นท่อระบายน้ำความแน่นของชั้นดินที่ถมชั้นแรก จะต้อง
เปลี่ยนให้สม่ำเสมอตลอดท่อมีความหนา ๓๐ เซนติเมตร ชั้นต่อไปให้ดำเนินการบดอัดตามข้อ ๕.๓ 

   ๗.๔.๒ วัสดุคัดเลือกเกลี่ยทีละคร่ึงของความกว้างผิวจราจรทีละชั้น ความหนาหลังการบดอัดต้อง
ไม่มากกว่า ๑๕ เซนติเมตร  ขึ้นรูปให้ได้ความลาดผิว ๓ % หรือตาม แบบราดน้ำ และบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า 
๙๕ %Modified AASHTO แล้วเสร็จให้บดอัดอีกชั้นหนึ่งและขั้นตอนต่อไปตามข้ันตอนดังกล่าวทุกประการ เพ่ือให้
ได้ความแน่นตามต้องการ 
  ๗.๔.๓  ชั้นรองพ้ืนทางหรืองานผิวจราจรลูกรัง ถ้าเป็นชั้นพ้ืนทางเดิมผู้รับจ้างจะต้องร้ือชั้นรองพ้ืน
ทางหรือผิวจราจรลูกรังเดิมด้วยฟันขุดคุ้ยหน้ารถเกลี่ยดินขึ้น แล้วขึ้นรูป ให้มีความลาดตามขวาง ๓ % หรือตามที่
กำหนดในแบบแล้วบดอัดดินคันทางให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๐ %Modified AASHTO การก่อสร้างช้ันรองพ้ืน
ทางหรือผิวจราจรลูกรังเมื่อบดอัด และตบแต่งชั้นดินค้นทางหรือชั้นวัสดุคัดเลือกได้ตามรูปแบบและข้อกำหนดแล้ว 
หากผิวดินคันทางหรือชั้นวัสดุคัดเลือกแห้งให้ราดน้ำจนมีความชื้นใกล้เคียงกับความชื้นที่ให้มีความแน่นสูงสุด 
(Optimum Moisture Content) เพ่ือป้องกันมิให้ดินคันทาง หรือชั้นวัสดุตัดเลือกดูดน้ำจากชั้นผิวจราจรลูกรังที่
จะต้องบดอัดในชั้นต่อไป ซึ่งอาจทำให้การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามข้อกำหนดน้ี หลักจากน้ันให้เกลี่ยลูกรังที่ละ
คร่ึงความกว้างของผิวจราจรที่ละชั้น ความหนาหลังบดอัดต้องไม่มากกว่า ๑๕ ซม. ขึ้นรูปให้ได้ความลาดผิว ๔ % 
หรือตามแบบราดน้ำ และบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ %Modified AASHTO เสร็จแล้วให้บดอัดอีก
ชั้นหนึ่งที่เหลือ ตามข้ันตอนดังกล่าวทุกประการ 

 ๗.๕ การทดสอบการรับน้ำหนัก CBR 

      วิธีการทดลอง CBR  วิธีน้ีเป็นวิธีการทดสอบที่กำหนดขึ้นเพ่ือหาค่าเปรียบเทียบ Bearing 

Value ของวัสดุตัวอย่างกับวัสดุหินมาตรฐานเพ่ือทำการบดอัดวัสดุตัวอย่างน้ัน โดยใช้ค้อนบดอัดทับในแบบ 
(Mold) ที่ Optimum moisture Content หรือปริมาตรน้ำในดินใด ๆ เพ่ือนำมาใช้ออกแบบโครงสร้างของถนน
และใช้ควบคุมงานในการบดทับให้ได้ความแน่นและความชิ้นตามต้องการ 

    การทดลอง CBR. อาจทำได้ ๒ วิธีคือ 

    ก. การทดลองแบบแช่น้ำ (Soaked) 

    ข. การทดลองแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked) 
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    ถ้าไม่ระบุวิธีใด ให้ใช้ “วิธี ก.” 

        ๗.๕.๑ วัสดุคัดเลือกใช้ในกรณีที่  CBR  ของช้ันดินคันทางน้อยกว่า ๖ % 

                         ๗.๕.๒ วัสดุคัดเลือกค่า CBR ต้องไม่น้อยกว่า ๖ % 

      ๗.๕.๓ ชั้นรองพ้ืนทางและ/หรือชั้นผิวจราจรผวิลูกรัง วสัดทุี่ใช้จะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า ๒๕ % 

          ๗.๕.๔ ชั้นพื้นทางวัสดุจะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า ๘๐% 

 ๗.๖ การทดสอบความสึกหรอของวัสดุ (Abrasion) 

    เป็นการหาเปอร์เซ็นต์ของวัสดุทดสอบโดยการนำวัสดุไปขัดสีกับลูกตุ้มในเคร่ืองมือทดสอบ 
Los Angeles Machine วัสดุที่ผ่านการสึกหรอ Abrasion Test นำมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ ๑๒ หาเปอร์เซ็นต์
ผ่านตะแกรงของวัสดุที่ถูกขัดสีโดยลูกตุ้มเหล็ก เพ่ือคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การสึกหรอ 

    ๗.๖.๑. ชั้นรองพ้ืนทางและ/หรือชั้นผิวจราจรลูกรังเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอท่ี ๑๐๐ รอบ 

ไม่มากกว่า ๒๐ % ที่ ๕๐๐ ไม่มากกว่า ๕๐ % 

   ๗.๖.๒ ชั้นพ้ืนทางหินคลุกเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอไม่มากกว่า ๑๐ % ที่ ๕๐๐ รอบไม่มากกว่า 
๔๐% หินหรือกรวดผสมคอนกรีตเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ ๑๐ รอบไม่มากกว่า๑๐ % ที่ ๕๐๐ รอบไม่มากกว่า 
๔๐% 

   ๗.๖.๓ หินย่อย หรือหินกรวดผสมคอนกรีตงานแหล่งน้ำเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ ๕๐๐รอบ            
ไม่มากกว่า ๖ % ด้วยเคร่ืองมืดทดสอบและมี ๑๐ % จากการทดลองความแกร่ง (Soundness Test) โดยใช้แช่ใน
น้ำยาโซเดียมซัลเฟต ๖ รอบ 

๘.งานคอนกรีต 

  ๘.๑ คำจำกัดความและความหมาย 

       งานคอนกรีต หมายถึง การประกอบและติดตั้งแบบการผสมคอนกรีต การเทคอนกรีต       
การซ่อมคอนกรีตการทำผิวและตกแต่งคอนกรีตการบ่มคอนกรีตสำหรับงานอาคารต่างๆ                           
อ                        คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์หินย่อยหรือกรวดทรายน้ำและหรือสารเคมีผสม     
เพ่ิมส่วนผสมทั้งหมดจะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดีและให้ความเหลวของคอนกรีตที่เหมาะสม 

       คอนกรีตต้องมีเน้ือสม่ำเสมอและเมื่อแข็งตัวต้องมีเน้ือแน่นมีความคงทนถาวรมีคุณสมบัติกัน
ซึมทนต่อการขัดสีได้ดีและมีกำลังรับน้ำหนักที่มากระทำ 
 ๘.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
       ๘.๒.๑ วัสดุผสมคอนกรีต 

                                   ๑) ปูนซีเมนต์ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นของใหม่ไม่เสื่อมคุณภาพและจับตัว
เป็นก้อนมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. ๑๕ เล่ม ๑-๒๕๓๒ ถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ 

                                    ๒) ทรายต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืดมีเม็ดแน่นแข็งแกร่งสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
และมีสัดส่วนคละกันที่ดีโดยต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติดังน้ี 
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 ๒.๑) ทดสอบสิ่งเจือปนโดยใส่น้ำยาโซเดียมไฮดรอกไซด์และเทียบกับสีมาตรฐาน 

 ๒.๒) ทดสอบความแข็งแกร่งโดยแช่น้ำยาโซเดียมซัลเฟต ๕ รอบมีค่าสึกหรอไม่เกิน ๑๐%  

 ๒.๓) ทดสอบส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

๓/๘ น้ิว ๑๐๐ 

เบอร์ ๔ ๙๕ – ๑๐๐ 

เบอร์ ๘ ๘๐ – ๑๐๐ 

เบอร์ ๑๖ ๕๐ – ๘๕ 

เบอร์ ๓๐ ๒๕ – ๖๐ 

เบอร์ ๕๐ ๑๐ – ๓๐ 

เบอร์ ๑๐๐ ๒ – ๑๐ 

  ๓) หินย่อยหรือกรวดหินย่อยเป็นหินโม่ด้วยเคร่ืองจักรกรวดต้องเป็นกรวดน้ำจืดซึ่งเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติมีขนาดตั้งแต่ ๔-๗๖ มิลลิเมตร (๓/๑๖ - ๓ น้ิว) ซึ่งจะต้องมีขนาดส่วนคละลดหลั่นกันไปอย่าง
เหมาะสมมีความแข็งแกร่งทนทานปราศจากสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการมีรูปร่างลักษณะเหลี่ยมค่อนข้างกลมมีส่วนเรียว
แบนน้อยก่อนนำมาใช้ต้องผ่านเกณฑ์การดังน้ี 

    ๓.๑) ทดสอบความแข็งแกร่งโดยแช่น้ำยาโซเดียมซัลเฟต ๖ รอบมีความสึกหรอไม่เกิน ๑๐% 

    ๓.๒) ทดสอบการขัดสีโดยเคร่ือง Los Angeles Machine ๕๐๐ รอบ มีค่าทนต่อการขัด
สีไม่น้อยกว่า ๖๐% 

    ๓.๓) ทดสอบสัดส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันซึ่งแบ่งเป็นขนาดเกิน
เบอร์ ๑ มีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ¾ น้ิวใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาไม่เกิน ๐.๒๐ เมตร และหินเบอร์ ๒     
มีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ๑ ½ น้ิวใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาเกิน ๐.๒๐ เมตร ดังน้ี 

ขนาด 

หินย่อย 

% ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

๒ ” ๑ ½ ” ๑ ” ¾ ” ½ ” ⅜ ” No.๔ No.๘ 

หินเบอร์ ๑ - - ๑๐๐ ๙๐ – 

๑๐๐ 

- ๒๐ – 

๕๕ 

๐ – 

๑๐ 

๐ - ๕ 

หินเบอร์ ๒ ๑๐๐ ๙๐ – 

๑๐๐ 

๒๐ – 

๕๕ 

๐ – 

๑๕ 

- ๐ – ๕ - - 

  ๔) น้ำต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณท่ีจะทำให้คอนกรีตสูญเสียความ
แข็งแรงเช่นกรดด่างสารอินทรีย์ฯลฯ 
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 ๕) สารผสมเพ่ิม (Admixture)เป็นสารเคมีที่ใส่เพ่ิมเข้าไปในส่วนผสมคอนกรีตเพื่อเ พ่ิมความ
มั่นคงแข็งแรงและสะดวกในการใช้งานก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ           
การจ้างก่อน 

๘.๒.๒ แบบหล่อคอนกรีต 

          ๑) วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อเช่นไม้ไม้อัดแผ่นเหล็กจะต้องทดต่อการบิดงอซึ่งเกิดจากการเทหรือการ
กระทุ้งทำให้คอนกรีตแน่นโดยคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้มีดังน้ี 

              ๑.๑) ไม้แบบไม้ที่จะนำมาทำแบบจ ะ ต้อ ง ห น า ไม่ต่ำกว่า ๑ น้ิวและกว้างไม่เกิน ๙ น้ิว ยึดโยง            
ติดกันให้แข็งแรงไม่โยกคลอน 

              ๑.๒) ไม้อัดจะต้องเป็นไม้อัดที่ทำด้วยกาวชนิดพิเศษสามารถกันน้ำได้ไม่เสียรูปเมื่อถูกน้ำหนา
ไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร 
 ๑.๓) ไมเ้คร่าและไม้สำหรับค้ำยันมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑ ½ x ๓ น้ิว 

          ๒) การเตรียมพ้ืนผิวฐานรองรับคอนกรีตพ้ืนผิวฐานที่รองรับคอนกรีตผิวหน้าจะต้องไม่มีน้ำขังไม่มี
โคลนตมและเศษสิ่งของต่างๆหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เคลือบติดอยู่กรณีพ้ืนผิวที่ดูดซึมน้ำจะต้องทำให้ชื้นโดยทั่ว   
เพ่ือป้องกันมิให้พื้นผิวดูดน้ำออกจากคอนกรีตใหม่ 
   ๓) แบบหล่อเมื่อได้ประกอบแล้วต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและได้ตำแหน่งแนวระดับขนาดและรูปร่าง
ถูกต้องตามระบุไว้ในแบบ 

   ๔) ก่อนเทคอนกรีตต้องทำความสะอาดแบบหล่ออุดรูร่ัวให้เรียบร้อยทาแบบด้วยน้ำมันทาแบบ  
ที่อนุญาตให้ใช้เท่าน้ันเพ่ือป้องกันมิให้คอนกรีตติดแบบและมีรอยเปื้อน 

   ๕) กรณีต้องยึดแบบด้วยเหล็กเส้นหรือโลหะเส้นอย่างอ่ืนที่จะต้องฝังทิ้งไว้ในคอนกรีต โดยการ  
ดัดเหล็กหรือโลหะเส้นที่จุดห่างลึกจากผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร 
           ๖) กรณีที่ใช้ยึดปลายเหล็กเส้นยึดแบบชนิดถอดเก็บได้ให้ปล่อยรูคอนกรีตที่ปลายเหล็กเส้นที่ยึด
แบบน้ีไว้สำหรับคว้านให้ใหญ่เพ่ือจัดการซ่อมรูคอนกรีตด้วยซีเมนต์ผสมทรายอัตราส่วน ๑ : ๑ โดยน้ำหนักภายใน ๑๒ 

ชั่วโมงหลังจากถอดแบบ 

๘.๒.๓ การผสมและการเทคอนกรีต 

      ๑) ส่วนผสมคอนกรีตเป็นการหาส่วนผสมของซีเมนต์หินย่อยหรือกรวดทรายและน้ำ ผสมโดย
น้ำหนักจากการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยถือเอาความแข็งแรงของคอนกรีตที่ต้องการความเหมาะสมในการผสม
และในการหล่อคอนกรีตเป็นเกณฑ์โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

    ๑.๑) มีความสามารถรับแรงกดใน ๒๘ วันได้ไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
    ๑.๒) การทดสอบกำลังในการรับแรงกดสามารถกระทำได้ ๒ วิธีคือ Cylinder Test 

สามารถรับแรงกดใน ๒๘ วันได้ไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและ Cube Test สามารถรับแรงกด
ใน ๒๘ วันได้ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
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    ๑.๓) การทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Consistency) เป็นการทดสอบหาค่าการ
ยุบตัว (Slump Test) ก่อนที่จะนำไปเทในแบบหล่อให้ใช้ค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง ๕-๑๐ เซนติเมตร 

   ๒) วิธีการผสมคอนกรีตต้องใช้วิธีผสมด้วยเคร่ืองผสมคอนกรีตที่ได้รับความเห็นชอบจาก            
ช่างควบคุมงานก่อสร้างก่อนคอนกรีตต้องผสมเข้ากันอย่างทั่วถึงจนเป็นสีเดียวกันในการผสมคร้ังหน่ึงๆต้องใช้เวลา
ผสมไม่น้อยกว่า ๒ นาท ี

   ๓) คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้เปลี่ยนแปลง           
ได้บ้างขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตก่อนที่จะนำมาใช้ได้ต้องส่งรายการคำนวณออกแบบส่วนผสมและผลทดสอบจากการ
ผสมจริงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อน 

       ๓.๑) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของปริมาณส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆจะถูกชั่งตวงให้อยู่ใน
ขอบเขตที่กำหนดดังแสดงในตาราง 

วัตถุดิบ ความคลาดเคลื่อน 

ปูนซีเมนต์ น้อยกว่า ๒๐๐ กก. + ๒% 

มากกว่า ๒๐๐ กก. + ๑% 

มวลรวม น้อยกว่า ๕๐๐ กก. + ๓% 

มากกว่า ๕๐๐ กก. + ๒% 

วัตถุดิบ ความคลาดเคลื่อน 

น้ำและส่วนผสมเพิ่ม + ๓% 

   ๓.๒) การผสม (Mixing) ให้ใช้วิธีข้อใดข้อหน่ึง 
   ๓.๒.๑) การผสมกับที่ (Central Mixing) หมายถึง การผสมคอนกรีตซึ่งเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์จากโรงงานเวลาขั้นต่ำในการผสมดังแสดงในตาราง 

ความจุเคร่ืองผสม (ลบ.ม) เวลาขั้นต่ำในการผสม (นาท)ี 

๐.๗๕ 

๑.๕๐ 

๒.๒๕ 

๓.๐ 

๓.๗๕ 

๔.๕๐ 

๑ 

๑.๒๕ 

๑.๕๐ 

๑.๗๕ 

๒.๐๐ 

๒.๒๕ 

     ๓.๒.๒) การผสม ๒ ตอน (Shrink Mixing) หมายถึงการผสมคอนกรีต ๒ ตอนโดยตอนแรก
ผสมจากโรงงานและตอนหลังเป็นการผสมให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยรถผสม(Truck Mixer)  
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               ๓.๒.๓) การผสมโดยรถ (Truck Mixer) หมายถึง การผสมคอนกรีตซึ่งผสมเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ในรถผสม (Truck Mixer) การผสมคอนกรีตต้องมีการหมุนไม่น้อยกว่า ๗๐ รอบและไม่เกิน ๑๐๐ รอบตาม
ความเร็วของการผสม (Mixing – Speed) ที่กำหนดของเคร่ือง 
    ๓.๓) การขนส่งจำแนกออกเป็น ๓ ประเภทมีหลักเกณฑ์ข้ึนอยู่กับลักษณะการผสม (Mixing) ดังน้ี 

                  ๓.๓.๑) รถผสม (Truck Mixer) ถ้าใช้ขนส่งคอนกรีตจาก 

              การผสมกับที่ (Central Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๘๐% ของปริมาตร
ทั้งหมดการผสม ๒ ตอน (Shrink Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๗๐ % ของปริมาตรทั้งหมด 

                                     การผสมโดยรถ (Truck Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน  ๖๕% ของปริมาตร
ทั้งหมด 

                 ๓.๓.๒) ทั้งน้ีการขนส่งโดยรถผสมต้องถ่ายคอนกรีต (Discharge) ออกจากโม่ให้หมดภายใน
เวลา ๑ ½ ชม. หลังจากเร่ิมผสม 

                  ๓.๓.๓) รถขนส่ง (Truck) ใช้ขนส่งระยะสั้นๆและจะต้องถ่ายคอนกรีตออกให้หมดภายใน
เวลา ๓๐ นาทีหลังจากเร่ิมผสม 

ความหมาย 

- รถผสม (Truck Mixer) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตและภายในรถประเภทน้ีจะมี      
ใบผสมซึ่งสามารถใช้ผสมคอนกรีตได้ 

- รถกวน (Truck Agitation) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนส่งและกวนคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อย    
สมบูรณ์แล้วจากโรงงานไปยังหน่วยงานซึ่งโม่จะหมุนระหว่างการเดินทางด้วย 

- รถขนส่ง (Truck) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วและต้อง
ป้องกันน้ำร่ัวได้ 

- เวลาที่เร่ิมผสมให้นับจากวันเวลาที่เร่ิมใส่น้ำ 

- เวลาที่กำหนดไม่ใช้กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๓ 

    ๔) การเทคอนกรีตจะกระทำได้หลังจากช่างควบคุมงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบหล่อ
การผูกเหล็กการวางเหล็กและสิ่งที่ฝังในคอนกรีตโดยปฏิบัติดังน้ี  

       ๔.๑) คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วต้องเทลงในแบบหล่อให้ใช้หมดภายในเวลา ๓๐ นาที 
       ๔.๒) การเทคอนกรีตจากที่สูงต้องมีรางหรือท่อส่งคอนกรีตต้องให้ปลายท่อด้านล่างจมอยู่
ในคอนกรีตที่เทใหม่ห้ามเทคอนกรีตในระยะสูงกว่า ๑.๕๐ เมตรจากพ้ืนที่เทหรือจากกรณีใดๆที่ทำให้มวลรวม
แยกตัวออกจากกัน 

       ๔.๓) การหล่อคอนกรีตที่เชื่อมเข้ากันกับคอนกรีตเดิมให้กะเทาะผิวหน้าคอนกรีตเดิมเสียก่อน
ราดด้วยน้ำปูนแล้วจึงเทของใหม่ทับลงไป 

       ๔.๔) การเทแต่ละคร้ังความหนาไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตรและต้องกระทุ้งให้คอนกรีตเน้ือแน่น
ด้วยเคร่ืองสั่น (Vibrator)  
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    ๔.๕) ในระหว่างที่ฝนตกต้องระงับการเทโดยก่อนหยุดให้กระทุ้งคอนกรีตส่วนเทให้แน่นและ
แต่งหน้าตัดให้ขรุขระไว้เป็นรอยต่อสำหรับงานก่อสร้าง 
    ๔.๖) ขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องระวังไม่ให้คอนกรีตได้ รับความกระทบกระเทือนและต้อง
ป้องกันการสูญเสียน้ำจากแสงแดดและลมด้วย 

    ๕) รอยต่อคอนกรีต 

        ๕.๑) รอยต่อคอนกรีตจะทำตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างทุกแห่งการเทคอนกรีตต้อง
ทำให้เสร็จเป็นช่วงๆโดยยึดถือเอารอยต่อน้ีเป็นเกณฑ์ดังน้ี 

       ๕.๑.๑) รอยต่อสำหรับงานก่อสร้าง (Construction Joint) ก่อนเทคอนกรีตติดต่อกับ
ช่วงเก่าต้องมีการขัดถูล้างสิ่งสกปรกออกเสียก่อนแล้วจึงทำการเทคอนกรีตส่วนต่อไปได้ 

          ๕.๑.๒) รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint) ผิวหน้าของรอยต่อด้านหน่ึงที่เกิดจากด้าน
ติดกับแบบหล่อจะต้องรอให้คอนกรีตแข็งตัวเสียก่อนแล้วจึงถอดแบบเพ่ือเทคอนกรีตในอีกด้านหน่ึงผิวคอนกรีตที่
แข็งตัวแล้วจะต้องทาด้วยน้ำยาเคลือบผิวชนิดใดชนิดหนึ่งก่อนที่จะเทคอนกรีตในช่วงต่อไป 

          ๕.๑.๓) รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) ช่องว่างระหว่างการเทคอนกรีตคร้ังแรก
และคร้ังที่สองให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย ๑ เซนติเมตรและให้ใส่ช่องว่างระหว่างผิวคอนกรีตด้วยวัสดุประเภท  

Elastic Filler และอุดรอยต่อด้วยวัสดุประเภท Joint Sealant 

    ๕.๒) แผ่นใยใส่รอยต่อ (Elastic Filler) ประกอบด้วยแผ่นชานอ้อยหรือเส้นใยอื่นๆที่เหมาะสม
อัดเป็นแผ่นและอาบด้วยยางมะตอยชนิดเหลว 

    ๕.๓) วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Sealant) เป็นยางมะตอยผสมทรายอัตราส่วน ๑ : ๓ รอยต่อเผื่อ
ขยายบริเวณใกล้ถึงผิวคอนกรีต 

                        ๕.๔) วัสดุกันน้ำ (Water Stop) มีลักษณะขนาดและคุณสมบัติดังน้ี 

รายการ Rubber Water Stop PVC. Water Stop 

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

ความถ่วงจำเพาะไม่เกิน ๑.๒๐ ๑.๕๐ 

ความแข็งน้อยที่สุดวัดโดยShore Durometer Type A ๖๐ ๘๐ 

ความดูดน้ำไม่เกิน ๕% ๐.๓๐% 

ยืดจนขาดอย่างน้อย ๔๕๐% ๔๐๐% 

ทนแรงกดได้มากท่ีสุด ๓๐% ๒๐% 

๘.๒.๔ การถอดแบบและการบ่มคอนกรีต 

              ๑) แบบหล่อคอนกรีตจะต้องปล่อยไว้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาถอดแบบและการถอดแบบ
จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพ่ือมิให้คอนกรีตเกิดความเสียหายระยะเวลาที่ถอดแบบได้ตามความแข็งแรง
ของคอนกรีตนับจากวันที่เทคอนกรีตกำหนดโดยประมาณดังน้ี 
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     ๑.๑) แบบด้านข้างเสาคานกำแพงตอม่อ ๒ วัน 

                      ๑.๒) แบบท้องคานใต้แผ่นพื้น ๒๑ วัน 

     ๒) การบ่มคอนกรีตจะต้องกระทำทันทีที่คอนกรีตเร่ิมแข็งตัวและต้องบ่มอย่างน้อย  ๗ วัน
วิธีการบ่มมีหลายวิธีดังน้ี 

              ๒.๑) ใช้กระสอบชุบน้ำคลุมแล้วคอยรดน้ำให้เปียกอยู่เสมอ 

                     ๒.๒) ใช้ฉีดน้ำให้คอนกรีตเปียกช้ืนอยู่เสมอ 

                     ๒.๓) ใช้วิธีขังน้ำไว้บนผิวคอนกรีต 

                              ๒.๔) ใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต 

๘.๒.๕ การซ่อมผิวคอนกรีต 

   ๑) ห้ามซ่อมผิวคอนกรีตที่ถอดแบบแล้วจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากช่างควบคุมงาน 

   ๒) ผิวคอนกรีตที่มีรูพรุนหรือมีส่วนบกพร่องเล็กน้อยไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นแข็งแรง
ของโครงสร้างให้ทำการสกัดคอนกรีตที่เกาะกันอย่างหลวมๆบริเวณน้ันออกให้หมดแล้วอุดฉาบด้วยปูนทรายอัตรา
ส่วนผสมปูนซีเมนต์ : ทราย ๑ : ๑ โดยน้ำหนัก 

๘.๒.๖ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 

 ๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 

   ๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างหินย่อยหรือกรวดและทรายจำนวนอย่างละ ๕๐ กิโลกรัมเพ่ือทดสอบ
ความแข็งแกร่งการขัดสีสิ่งเจือปนสัดส่วนคละและออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 

   ๑.๒) เก็บตัวอย่างหล่อลูกบาศก์คอนกรีตอย่างน้อยวันละ ๑ คร้ังๆละ ๓ ตัวอย่างหรือความ
เห็นชอบของช่างควบคุมการก่อสร้างและให้เขียนวันเดือนปีกับค่ายุบตัวของคอนกรีตลงบนแท่งตัวอย่าง           
เพ่ือทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต 

                         ๒) การรายงานผล 

   ๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินย่อย/กรวดทรายและการออกแบบส่วนผสม
คอนกรีตให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 

   ๒.๒) ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างหล่อลูกบาศก์ให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนตรวจรับงาน (หากจะให้มีการตรวจรับงานก่อนอายุคอนกรีตครบ ๒๘ วัน     
ให้ทำการทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่อายุ ๗ วันและมีความสามารถรับแรงกดได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕ ของกำลัง
อัดประลัยคอนกรีตอายุ ๒๘ วัน) 

๙.งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

๙.๑  คำจำกัดความและความหมาย 

                   งานเหล็กเสริมคอนกรีตหมายถึงเหล็กกลมเหล็กข้ออ้อยและเหล็กโดรงสร้างอ่ืนที่ปรากฏในแบบ
ก่อสร้างซึ่งต้องห่อหุ้มด้วยคอนกรีต 

๙.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
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  ๙ .๒ .๑ เหล็กเสริมต้องเป็นเหล็กใหม่ปราศจากสนิมคราบน้ำมันมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังน้ี 

    ๑)  เหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR ๒๔ มาตรฐานมอก. ๒๐-๒๕๔๓ มีกำลังดึงที่ขีดยืดไม่ต่ำ
กว่า ๒,๔๐๐ กก./ตร.ซม. มีกำลังดึงประลัยไม่ต่ำกว่า ๓,๙๐๐  กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๒๐ ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร 
    ๒) เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD ๓๐ มาตรฐานมอก. ๒๔-๒๕๔๘ มีกำลังดึงที่ขีดยืดไม่ต่ำ
กว่า ๓,๐๐๐ กก./ตร.ซม. มีกำลังดึงประลัยไม่ต่ำกว่า ๔,๙๐๐ กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๖ 

ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร 
   ๙.๒.๒ การวางเหล็กเสริม 

   ๑)  เหล็กเสริมที่ตัดได้ขนาดรูปร่างแล้วต้องงอปลายทั้งสองข้างและวางตามที่แสดงใน
แบบก่อสร้างการวัดระยะห่างเหล็กให้วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเหล็ก 

   ๒)  เหล็กเสริมจะต้องวางห่างจากผิวคอนกรีตโดยวัดระยะจากผิวคอนกรีตถึงผิว เหล็ก
ตามเกณฑ์ดังน้ี 

 ๒ .๑ ) กรณีเหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอ่ืนให้วางตรงก่ึงกลางความหนา                 
ใ ๒.๒) กรณีเหล็กเสริม ๒ ชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตทีติดกับแบบ      
ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เซนติเมตรและถ้าติดกับดินหรือหินให้ใช้ ๗.๕๐ เซนติเมตรนอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอ่ืน 

   ๓) เหล็กเสริมต้องวางและผูกให้แน่นเพื่อมิให้ เคลื่อนไหวระหว่างเทคอนกรีตและ
ในขณะกระทุ้งหรือการสั่นคอนกรีต 

   ๔)  เหล็กเดือย (Dowel Bars) ต้องมีขนาดและอยู่ในตำแหน่งตามแบบก่อนนำไปวาง
ปลายด้านหน่ึงจะต้องทาด้วยยางมะตอยให้ทั่ว 

   ๕)  ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวห้ามมิให้กระทบกระเทือนที่ปลายเหล็กที่คอนกรีต  
ยังไม่ได้รับการห่อหุ้ม 

   ๙.๒.๓  การต่อเหล็กเสริมจะต้องต่อโดยวิธีทาบกันและรอยต่อของเหล็กแต่ละเส้นต้องสลับกัน     
ห้ามต่อเหล็กตรงจุดที่รับแรงมากที่สุดในคานดังน้ี 

   ๑) เหล็กเส้นกลมให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า ๔๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กเมื่อปลาย
ต้องงอขอมาตรฐานหรือ ๕๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน 

   ๒) เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบ กันไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยปลายไม่    
งอขอมาตรฐาน 

   ๙.๒.๔ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 

   ๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบเหล็กทุกขนาดๆละ ๓ ท่อนโดยไม่ซ้ำเส้นมีความยาว ท่อนละ 

๐.๖๐ เมตร 
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   ๒) การรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเส้นแต่ละขนาดให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 

๑๐.งานหิน 

 ๑๐.๑ คำจำกัดความและความหมาย 

         งานหินที่ใช้ในงานแหล่งน้ำส่วนใหญ่จะเป็นหินใหญ่ใช้ป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำที่กระทำกับ
ตลิ่งของลำน้ำอาคารที่ขวางทางน้ำเป็นต้นแบ่งออกเป็นประเภท ได้ดังน้ี.- 

 ๑๐.๑.๑ หินทิ้งหมายถึงหินขนาดเล็กใหญ่มีขนาดคละกันนำไปปูหรือทิ้งด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงคน
และตบแต่งผิวหน้าคร้ังสุดท้ายให้มองดูเรียบร้อยด้วยแรงคน 

  ๑๐.๑.๒  หินเรียงหมายถึงหินที่มีขนาดประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๒๕ เมตรนำมาเรียงให้ได้รูปร่างและ
ขนาดตามแบบก่อนเรียงต้องทำการบดอัดพ้ืนให้แน่นแล้วนำหินใหญ่มาเรียงให้ชิดที่สุดโดยให้หินก้อนใหญ่กว่าอยู่
บนหินก้อนเล็กพร้อมทั้งแต่งผิวหน้าเรียบเสมอกันกับหินก้อนข้างเคียงด้วยแรงคนและถมช่องว่างระหว่างหินด้วย
หินย่อยและหินฝุ่นให้แน่น 

  ๑๐.๑.๓  หินเรียงยาแนวหมายถึงหินเรียงตามข้อ  ๑๐.๑.๒ และยาแนวผิวหน้าตามช่องว่าง
ระหว่างหินด้วยปูนก่อ 

  ๑๐.๑.๔  หินก่อหมายถึงหินที่มีคอนกรีตหยาบแทรกตามช่องว่างระหว่างหินก้อนใหญ่ 
๑๐.๑.๕ หินเรียงในกล่องลวดตาข่าย  

 ๑) หินเรียงในกล่องลวดตาข่ายแบบ  GABION หมายถึง หินเรียงขนาดประมาณ
๐.๑๕ - ๐.๒๕ เมตร 

 ๒) ห ินเรียงในกล่องลวดตาข่าย MATTRESS หมายถึง หินเรียงขนาดประมาณ 

๐.๐๗๕ - ๐.๑๕ เมตร 

 ๑๐.๒ ข้อกำหนดและคุณสมบัติ 
  ๑๐.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๑) หินใหญ่ 
   ๑ .๑ ) มีความแข็งแกร่งไม่ผุก ร่อนและทนต่อการขัดสี  (Abrasion) ทดสอบโดยวิธี             
Los Angeies Abrasion Test แล้วส่วนที่สึกหรอสูญหายไม่เกิน ๔๐% 

  ๑.๒) มีความคงทน (Soundness) เมื่อทดสอบด้วยวิธี Sodium Sulphate แล้วส่วน    
สูญหายต้องไม่เกิน ๑๒% โดยน้ำหนัก 

  ๑.๓) มีความถ่วงจำเพาะไม่ต่ำกว่า ๒.๖ และเป็นหินมาจากแหล่งโรงโม่หิน 

  ๑.๔) มีสัดส่วนคละท่ีดีโดยขึ้นอยู่กับความหนาของหินดังน้ี 
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                      ๑.๔.๑) หินทิ้งหนา ๐.๙๐ เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน ๐.๔๐  เมตร 
น้ำหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้ำหนัก 

๕๐-๑๐๐ ๐.๓๒๕-๐.๔๐๐ มากกว่า ๔๐ 

๑๐-๕๐ ๐.๒๐๐ – ๐.๓๒๕ ๕๐-๖๐ 

ต่ำกว่า ๕ ต่ำกว่า ๐.๑๕๐ น้อยกว่า ๑๐ 

นำ้หนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้ำหนัก 

หินย่อยและหินฝุ่น หินย่อยและหินฝุ่น น้อยกว่า ๕ 

            ๑.๔.๒) หินทิ้งหนา ๐.๖๐ เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน ๐.๓๗ เมตร 

น้ำหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้ำหนัก 

๒๕ – ๗๕ ๐.๒๗๐ – ๐.๓๗๐ มากกว่า ๔๐ 

๕ – ๒๕ ๐.๑๕๐ – ๐.๒๗๐ ๒๐ – ๖๐ 

ต่ำกว่า ๕ ต่ำกว่า ๐.๑๕๐ น้อยกว่า ๒๐ 

หินย่อยและหินฝุ่น หินย่อยและหินฝุ่น น้อยกว่า ๕ 

                                  ๑.๔.๓) หินทิ้งหนา ๐.๔๕ เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน ๐.๒๗ เมตร 

น้ำหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยน้ำหนัก 

๑๐ –๒๕ ๐.๒๐๐ – ๐.๒๗๐ มากกว่า ๕๕ 

๕ – ๑๐ ๐.๑๕๐ – ๐.๒๐๐ ๓๕ -๔๕ 

ต่ำกว่า ๕ ต่ำกว่า ๐.๑๕๐ ต่ำกว่า ๑๐ 

หินย่อยและหินฝุ่น หินย่อยและหินฝุ่น น้อยกว่า ๕ 

 ๒) กล่องลวดตาข่าย 

    ๒.๑) เป็นชนิดเคลือบสังกะสี (Hot dip galvanized) ประกอบขึ้นจากลวดตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยม
ชนิดพันเกลียว ๓ รอบมี ๒ แบบคือ 

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

   ๒.๓.๑) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION 

ชนิดของลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) น้ำหนักข้ันต่ำของสังกะสีที่เคลือบ       

(กรัม/ตร.ม.) 

ลวดโครง ๓.๕ ๒๗๕ 

ลวดถัก ๒.๗ ๒๖๐ 

ลวดพัน ๒.๒ ๒๔๐ 

   ๒.๓.๒) กล่องลวดตาข่ายแบบ MATTRESS 

ชนิดของลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) น้ำหนักข้ันต่ำของสังกะสีที่เคลือบ       

(กรัม/ตร.ม.) 

ลวดโครง ๒.๗ ๒๖๐ 

ลวดถัก ๒.๒ ๒๔๐ 

ลวดพัน ๒.๒ ๒๔๐ 

  ๒.๔) การยึดและพันกล่องระหว่างกล่องตาข่ายและฝาปิดกล่องให้ใช้ลวดพันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒.๒ 

มิลลิเมตร พันยึดกับลวดโครงกล่องโดยพันเกลียว ๓ รอบและ ๑ รอบสลับกันในแต่ละช่วงตาข่าย 

  ๒.๕) ลวดโครงกล่องต้องหุ้มด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมและพิมพ์ชื่อผู้ผลิตบนลวดโครงกล่องโดยให้เห็นเด่นชัด
ทุกด้าน 

   ๑๐.๒.๒ การวางเรียงหิน 

    ๑) ทำการปรับระดับบริเวณท่ีจะวางเรียงหินใหญ่หรือกล่องลวดตาข่ายให้เรียบปราศจาก
วัชพืชและปูวัสดุรองพ้ืนประเภทกรวดหรือกรวดผสมทรายหรือแผ่นใยสังเคราะห์ให้ได้ขนาดความหนาตามแบบ 

    ๒) การวางเรียงหินจะต้องทำด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดการแยกตัวโดยมีก้อนขนาด
เดียวกันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและต้องวางเรียงให้ผิวหน้ามองดูเรียบและความหนาเฉลี่ยเท่ากับที่กำหนดในแบบ 

    ๓) ในขณะวางกล่องลวดตาข่ายลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ทำให้เกิดการฉีกขาดหรือ
เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นใยสังเคราะห์ด้านมุมของการปูแผ่นใยสังเคราะห์ให้พับขึ้นคร่ึงเท่าของความหนาของ
กล่องลวดตาข่าย 

    ๔) วางกล่องลวดตาข่ายทำการโยงยึดให้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมและบรรจุหินลงในกล่องลวดตา
ข่ายต้องวางเรียงให้คละกันอย่างหนาแน่นเหลี่ยมมุมต้องเข้ากันและมีความสวยงาม 
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๑๐.๒.๓ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 

   ๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 

   ๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างหินใหญ่จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัมเพ่ือทดสอบความแข็งแกร่ง
ความคงทนความถ่วงจำเพาะและสัดส่วนคละ 

   ๑.๒) จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติ
ของกล่องลวดตาข่ายตามข้อกำหนดในแบบ 

   ๒) การรายงานผล 

   ๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินใหญ่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 

   ๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่ายให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 

๑๑.งานปลูกหญ้า 
๑๑.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย 

     งานปลูกหญ้าหมายถึงการปลูกหญ้าปกคลุมผิวดินเพ่ือป้องกันการกัดเซาะจากน้ำบริเวณเชิงลาดของคัน
เดินเชิงลาดตลิ่งบริเวณอาคารเป็นต้น 

๑๑.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
   ๑๑.๒.๑) ชนิดหญ้าที่ใช้ปลูกจะต้องเป็นพันธ์หญ้าที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมีลักษณะรากกระจายออกเป็น   
วงกว้างสามารถยึดเกาะกับเน้ือดินได้เป็นอย่างดีและเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในท้องถิ่นน้ัน 

   ๑๑.๒.๒) ก่อนปลูกหญ้าจะต้องจัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณปลูกหญ้าโดยนำหน้าดิน (Top Soil) มาถมและ  
บดอัดให้มีความหนาประมาณ ๐.๑๐ เมตร 
   ๑๑.๒.๓) หญ้าที่นำมาปลูกหรือปูจะต้องเป็นหญ้าที่ยังไม่ตายและกำลังเจริญเติบโตเป็นแผ่นหนา
ปราศจากวัชพืชหินก้อนโตรากไม้ติดมากับหญ้า 
   ๑๑.๒.๔) แผ่นหญ้าที่นำมาปลูกจะต้องมีดินติดหญ้าหนาไม่เกิน ๐.๐๕ เมตรและต้นหญ้าสูงไม่เกิน ๐.๑๒ 

เมตร เมื่อขุดหญ้ามาแล้วต้องรีบปลูกภายใน ๒๔ ชั่วโมงพร้อมบดอัดให้แน่นกับพ้ืนเพ่ือมิให้มีโพรงอากาศช่องต่อ
ระหว่างแผ่นหญ้ากลบด้วยดินให้เรียบ 

   ๑๑.๒.๕) ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาหญ้าบริเวณที่ปลูกจนกว่าหญ้าเจริญงอกงามและแพร่กระจายคลุม
พ้ืนที่โดยสม่ำเสมอและจะต้องขุดและกำจัดวัชพืชอ่ืนๆที่ไม่ต้องการออกจากบริเวณที่ปลูกหญ้า 

๑๒.งานวัสดุกรอง 
๑๒.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย 

   วัสดุกรอง หมายถึง วัสดุคัดเลือกที่เป็นกรวดคละอย่างดีหรือกรวดผสมทรายคละกันอย่างดี โดยปราศจาก
เศษดินและสารที่เป็นอันตรายเจือปนหรือเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ทำหน้าที่กรองและระบายน้ำที่ซึมผ่านชั้นดิน โดย  
มิยอมให้เศษมวลดินไหลผ่านออกมาเพ่ือป้องกันการชะล้างและการกัดเซาะ 
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๑๒.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
    ๑๒.๒.๑) วัสดุกรอง 
   ๑) กรวดผสมทรายแบ่งตามประเภทการใช้งานเป็น ๒ ชนิด 

   ๑.๑) ชนิดที่ ๑ ใช้รองพ้ืนระหว่างดินกับหินใหญ่มีขนาดคละกันดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

๓ น้ิว ๑๐๐ 

๑ ½ น้ิว ๘๐-๑๐๐ 

¾ น้ิว ๔๕-๗๕ 

๓/๘ น้ิว ๓๕-๔๕ 

เบอร์ ๘ ๒๕-๓๕ 

เบอร์ ๔๐ ๑๕-๒๕ 

เบอร์ ๑๐๐ ๐-๒๐ 

เบอร์ ๒๐๐ ๐-๕ 

     ๑.๒) ชนิดที่ ๒ ใช้เป็นวัสดุกรองมีขนาดคละกันดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

๑ ½ น้ิว ๑๐๐ 

¾ น้ิว ๗๐-๘๕ 

๓/๘ น้ิว ๖๕-๗๕ 

เบอร์ ๔ ๖๐-๗๐ 

เบอร์ ๓๐ ๓๕-๕๐ 

เบอร์ ๕๐ ๒๕-๔๐ 

เบอร์ ๑๐๐ ๐-๓๐ 

เบอร์ ๒๐๐ ๐-๕ 

             ๒) กรวดใช้เป็นวัสดุกรองในการทำ Toe Drain มีขนาดคละกันดังน้ี 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

๓ น้ิว ๑๐๐ 

๑ ½ น้ิว ๗๕-๙๕ 

¾ น้ิว ๕๕-๗๕ 

๓/๘ น้ิว ๐-๕๕ 

เบอร์ ๔ ๐ 
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           ๓) แผ่นใยสังเคราะห์ต้องเป็นชนิด  Non-Woven ที่มีกรรมวิธีการผลิตแบบ Needlepunch       
ที่ผลิตจากเส้นใย Polypropylene ที่มีความยาวต่อเน่ืองกันทั้งผืน (Continuous Filament) ความยาวของเส้นใย
โดยเฉลี่ยจะยาวกว่า  ๘ ซม. หรือแบบ Thermally Bonded ซึ่งใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดแบ่งตามประเภท   
การใช้งานเป็น ๒ ชนิด ดังน้ี 

   ๓.๑) ชนิดที่ ๑ ใช้กับงานปูคลุมวัสดุกรอง 
คุณสมบัติ ข้อกำหนด 

ค่า CBR.PUNCTURE 

(EN ISO ๑๒๒๓๖,BS ๖๙๐๖ : PART ๔, ASTM D ๖๒๔๑) 

ไม่น้อยกว่า ๑๔๕๐ N 

ค่า MASS PER UNIT AREA ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ g/m๒ 

ค่า WATER FLOW RATE 

(BN ๖๙๐๖ : PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑) 

ไม่น้อยกว่า ๘๕ I/m๒ sec 

(๑๐ cm-head) 

ค่า TENSILE STRENGTH 

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

ไม่น้อยกว่า ๗.๕ K N/m. 

(WIDTH) 

ค่า PORE SIZE  O๙๐wหรือ O๙๐d 

(ASTM D ๔๗๕๑, BS ๖๙๐๖ PART ๒ AOS ๐๙๐) 

ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ µm. 

               ๓.๒) ชนิดที่ ๒ ใช้รองพ้ืนหินใหญ่ 

คุณสมบัติ ข้อกำหนด 

ค่า CBR. PUNCTURE 

(EN ISO ๑๒๒๓๖, BS ๖๙๐๖ : PART ๔, ASTM D ๖๒๔๑) 

ไม่น้อยกว่า ๒๒๐๐ N 

ค่า MASS PER UNIT AREA ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ g/m๒ 

ค่า WATER FLOW RATE 

(BS ๖๙๐๖ : PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑) 

ไม่น้อยกว่า ๕๐ I/m.๒ sec 

(๑๐ cm-head) 

ค่า TENSILE STRENGTH 

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

ไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ K N/m. 

(WIDTH) 

ค่า PORE SIZE  O๙๐wหรือ O๙๐d 

(ASTM D ๔๗๕๑, BS ๖๙๐๖ PART ๒ AOS ๐๙๐ 

ไม่มากกว่า ๙๐ µm. 

 ๑๒.๒.๒ การปูวัสดุกรอง 
         ๑) กรวดผสมทรายหรือกรวด 

     ๑.๑) ก่อนปูวัสดุกรองต้องเตรียมฐานรากรองพ้ืนโดยขุดปรับแต่งให้มีความลาดและขอบเขต
ตามท่ีกำหนดไว้ในแบบถ้าขุดเกินไปจะต้องใช้วัสดุรองพ้ืนใส่ลงไปให้เต็ม 
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 ๑.๒) กรวดใช้ทำวัสดุกรอง Toe Drain การถมบดอัดจะต้องทำเป็นชั้นๆความหนาชั้นละไม่เกิน ๐.๕๐ 

เมตรบดอัดโดยใช้รถบดอัดล้อเหล็กบดทับไม่มาอย่างน้อย ๔ เที่ยวบดอัดแน่นมีความหนาแน่นสัมพัทธ์(Relative 

Density ) ไม่ต่ำกว่า ๗๕% และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๙๐ % 

 ๑.๓) ในกรณีที่หยุดการถมวัสดุกรองเป็นเวลานานและเร่ิมถมใหม่ให้ทำการขุดผิวหน้าเดิม        
ให้ขรุขระแล้วบดอัดก่อนหลังจากน้ันจึงลงวัสดุที่จะถมขึ้นใหม่ต่อไป 

 ๒) แผ่นใยสังเคราะห์ 
 ๒.๑) ขณะวางหินลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ทำให้เกิดการฉีกขาดหรือเกิดการเคลื่อนตัวของ
แผ่นใยสังเคราะห์จนทำให้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณที่ต้องการระบุด้านมุมของการปูแผ่นใยให้พับขึ้นคร่ึงเท่าของ
ความหนาหินหรือคาน คสล.  

 ๒.๒) ไม่อนุญาตให้สิ่งขับเคลื่อนทุกชนิดผ่านไปบนแผ่นใยสังเคราะห์หลังจากการเรียงหินแล้ว 

 ๒.๓) ก่อนวางหินบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องตอกหมุดยึดให้แน่นและเรียงหินเริ่มจากบริเวณที่อยู่
ด้านล่างก่อน 

 ๒.๔) การเรียงหินห้ามยกก้อนหินสูงกว่า ๐.๕๐ ม. ถ้าหากมีการปูหินด้วยเคร่ีองจักรโดยตรงจะมีหิน
ก้อนเล็กปูรองรับหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. 

 ๒.๕) การต่อเชื่อมแผ่นใยสังเคราะห์ทำได้ ๒ วิธีดังน้ี 

  ๒.๕.๑) การต่อโดยการให้แผ่นเหลื่อมกัน (Overlapping) ระยะทาบของแผ่นใยไม่น้อยกว่า 

๐.๕๐ ม. 

  ๒.๕.๒) การเย็บ (Sewing) ให้ทำการเย็บแบบต่อเน่ืองโดยใช้ด้าย Polyester หรือ Nylon  

ทำการเย็บแบบต่อเน่ือง 
 ๑๒.๒.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติ 
   ๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 

     ๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างกรวดหรือกรวดผสมทรายจำนวน ๕๐ กิโลกรัมเพ่ือทดสอบสัดส่วนคละ 

  ๑.๒) จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นใย
สังเคราะห์ตามข้อกำหนดในแบบ 

   ๒) รายงานผล 

   ๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของกรวดและหรือกรวดผสมทรายให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 

   ๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน    
งานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 

 

 

 



30 

                   
  
  

๑๓.งานตอกเสาเข็ม 

๑๓.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย 

             เสาเข็มคอนกรีตจะต้องไม่นำไปตอกจนกว่าคอนกรีตจะรับกำลังกดที่น้อยที่สุดตามที่ระบุไว้ได้ จะต้องมี
การระมัดระวังในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเข็ม ตัวเข็มจะต้องไม่ถูกแรงดึงหรืองอหรือแรงกระทำที่
ทำให้คอนกรีตถูกกระแทกและแตกแยกออกจากกัน ห้ามมิให้ตอกเข็มภายในรัศมี ๓๐ เมตร ของโครงสร้างที่เป็น 
Structural Concrete จนกว่าสิ่งก่อสร้างดังกล่าวน้ันจะมีอายุไม่น้อยกว่า ๗ วัน การตอกเข็มทุกคร้ังจะต้องมี        
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอยู่เสมอไป 

 ๑๓.๑.๑ การกำหนดตำแหน่ง จะต้องตรวจสอบตำแหน่งและระยะห่างของเสาเข็มให้ถูกต้องตาม
แบบอย่างระมัดระวังก่อนที่จะทำการตอกเสาเข็มลงไป 

 ๑๓.๑.๒ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ  ในกรณีที่เป็นการตอกเสาเข็มตรง แกนเสาเข็มจะเบนออกจาก
แนวดิ่งได้ไม่เกิน ¼ น้ิว  ต่อความยาวของเสาเข็ม ๑ ฟุต (๖ ม.ม. ต่อความยาวของเสาเข็ม ๓๐ ซม.)  ในกรณีท่ีเป็น
การตอกเสาเข็มเอียง แกนของเสาเข็มจะเบนออกจากแนวเอียงที่กำหนดให้ไม่เกิน ½ น้ิว ต่อความยาวของเสาเข็ม    
๑ ฟุต (๑๒.๕ ม.ม. ต่อความยาวของเสาเข็ม ๓๐ ซม.) ในกรณีใดๆ ก็ตามจุดศูนย์กลางของหัวเสาเข็มจะต้อง       
ไม่เบี่ยงเบนออกจากจุดที่กำหนดไว้ในแบบเกินกว่า ๔ น้ิว (๑๐ ซม.) 

๑๓.๑.๓ การตอกเข็มต่อเน่ืองกัน  การตอกเข็มแต่ละต้นจะต้องให้ลูกตุ้มตอกติดต่อกัน ไปตั้งแต่การตอก
คร้ังแรก   โดยปราศจากการหยุด จนเสาเข็มจมดินได้ระดับที่ถูกต้อง นอกจาจะมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น การตอกให้ตอก
จากก่ึงกลางของฐานรากออกไปทั้งสองข้าง หากมีการลอยตัวของเสาเข็ม ให้กดเสาเข็มให้จมดินจนได้ระดับที่
ถูกต้อง 

๑๓.๑.๔ ความลึกของเข็มที่ตอกลงไป  เสาเข็มจะต้องตอกลงไปให้ลึกจนถึงระดับที่ได้กำหนดไว้ ในกรณี
ที่ตอกเสาเข็มตอกลึกลงไปถึงระดับที่กำหนดไว้แล้ว แต่ไม่สามารถรับน้ำหนักตามที่ต้องการที่กำหนดไว้ได้น้ั น 
จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ีคือ 

 ก.จะต้องต่อความยาวของเสาเข็มเพ่ิมขึ้นให้ติดต่อ และต้องตอกลงไปอีกภายหลังจากพ้นระยะ
การบ่มคอนกรีตและคอนกรีตสามารถรับกำลังกดได้ตามที่กำหนดไว้แล้ว จนกระทั้งเสาเข็มน้ันรับน้ำหนักตามที่
กำหนดไว้ได้หรือ 

 ข.จะต้องเพ่ิมจำนวนเสาเข็มตามผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

๑๓.๑.๕  ข้อระมัดระวังเก่ียวกับเสาเข็มแบบยาวเรียว  การเคลื่อนย้ายและการตอกเข็มที่มีการยาวมาก 
(High Slenderness Ratio) จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในเร่ือง Overstress หรือแนวเข็มที่เบี่ยงเบนออก
จากแนวดิ่งทีถู่กต้อง 

๑๓.๑.๖ อัตราการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่น้อยที่สุดของเสาเข็ม  ผู้รับจ้างจะต้องทำการคำนวณ
อัตราการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยน้อยที่สุดของเสาเข็มโดยให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและตามที่ผู้ควบคุมงานของ
ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ 
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ในกรณีที่อัตราการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่น้อยที่สุดของเสาเข็มที่คำนวณจากสูตรดังกล่าว
ข้างต้น อยู่ภายใต้อัตราการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่กำหนดไว้ในแบบ แต่หากผู้ควบคุมงานของ  
ผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรจะต้องตรวจสอบโดยการทดลองน้ำหนักบรรทุกบนเสาเข็มอีกเพ่ือให้แน่ใจ ผู้รับจ้างต้อง
จัดทำให้โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าท่ีได้จ่ายไปจริงๆ เท่าน้ัน 

๑๓.๑.๗ การตัดเสาเข็ม  จะต้องตัดให้ผิวหน้าของเสาเข็มตั้งฉากกับความยาวของเสาเข็ม การตัดจะใช้  
Pneumatic สกัด  เลื่อย  หรือเคร่ืองมืออ่ืนที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ห้ามมิให้ตัดเสาเข็ม
โดยระเบิดเป็นอันขาด 

๑๓.๑.๘ เศษและวัสดุที่ต้องตัดออกมาจากเสาเข็ม  ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมและเป็นผู้นำไปทิ้งยังที่ที่      
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนดให้ 

 ๑๓.๑.๙ หัวเข็มที่ตอกผิดตำแหน่ง  ห้ามมิให้ใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใดๆ ดึงหรือดันให้เข้าสู่ตำแหน่งตามที่
กำหนดไว้ 

๑๓.๑.๑๐ เคร่ืองบังคับเสาเข็ม  ในการตอกเสาเข็มจะต้องมีเคร่ืองบังคับหรือเคร่ืองมือใดๆ ที่เหมาะสม 
เพ่ือมิให้เข็มเคลื่อนทางด้านข้างจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ 

๑๓.๑.๑๑ การถอนเข็มกลับของเสาเข็ม ในกรณีที่ตอกเข็มอยู่เป็นกลุ่มหรือมีระยะใกล้กัน จะต้องมีการ
ตรวจสอบดูการถอนกลับหรือเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมของเสาเข็ม ถ้าเสาเข็มมีการถอนกลับหรือเคลื่อนย้ายจาก
ตำแหน่งเดิมเกิดขึ้น จะต้องทำการแก้ไขให้เสาเข็นเหล่าน้ันอยู่ในตำแหน่งและระดับเดิมหรือสามารถรับน้ำหนัก
บรรทุกของเสาเข็มได้ตามท่ีกำหนดไว้อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง 
      ๑๓.๒ การถอนเสาเข็มสำหรับการตรวจสอบ 

              ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะทำให้ผู้รับจ้างทำการถอนเสาเข็มที่มีความสงสัยออก เพ่ือตรวจสอบ
สภาพของเสาเข็ม เสาเข็มน้ันเมื่อถอนขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะมีความเสียหายหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเข็มที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

๑๓.๓ เสาเข็มที่ชำรุดในระหว่างการตอก หรือไม่อยู่ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ 
             เสาเข็มที่ชำรุดหรือไม่อยู่ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในแบบจะต้องถอนออก และตอกเสาเข็มใหม่แทน 
หรือจะตัดทิ้งแล้วตอกเสาเข็มใหม่ลงไปแทนจุดใกล้เคียง โดยมีขนาดของหัวเข็มใหญ่ขึ้ นกว่าเดิมตามที่จะกำหนด 
โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

๑๓.๔ ระดับของหัวเข็ม 

              ระดับของหัวเข็มทุกๆ ต้นที่ครอบด้วย Pile-cap จะต้องยื่นเข้าไปใน Pile-cap ตามที่กำหนดไว้ในแบบ 
ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดับของเสาเข็มและแสดงแบบของระดับของช่วงห่างของหัวเข็มด้วย ถ้าปรากฏว่ามี
ความคลาดเคลื่อนเกินกว่า ๐.๑๐ เมตร จะต้องทำการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

๑๓.๕ บันทึกการตอกเสาเข็ม 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบันทึกแสดงการตอกเสาเข็มทุกต้นโดยสมบูรณ์ รายงานบันทึกการตอกเสาเข็ม
จะต้องประกอกด้วยขนาด ตำแหน่ง และระดับของปลายเสาเข็มทั้งก่อนและหลังการตอกเสาเข็ม ในบันทึกจะต้อง
รวมถึงระยะการจมของเสาเข็มโดยเฉลี่ยแต่ละต้นเมื่อทำการตอกสิบคร้ังสุดท้าย การเก็บบันทึกการตอกเสาเข็มของ
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หมู่หรือกลุ่มใดๆ ก็ตามจะต้องทำติดต่อกันตั้งแต่เร่ิมจนกระทั้งตอกเสาเข็มเสร็จ ในกรณีที่ทำการตอกในสถานที่ที่ได้
ทดสอบไว้แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะการจมของเสาเข็ม ในการตอกแต่ละคร้ังการเก็บระยะการจมของ
เสาเข็มในระหว่างการตอกจะต้องกระทำตลอดความยาวของเสาเข็ม 

๑๓.๖ การจัดทำผังเสาเข็มที่ได้ตอกไปแล้ว 

             ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ หรือภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากการเปิดหน้าดินจนถึงหัว
เสาเข็มแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำผังแสดงตำแหน่งเสาเข็มที่ได้ตอกไปแล้วทุกต้น โดยมีความละเอียดถึง ๐.๑๐ ม. 

๑๓.๗ การทดลองน้ำหนักบรรทุกบนเสาเข็ม 

 ๑๓.๗.๑ ผู้รับจ้างต้องทำการทดลองน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มตามวิธีการในข้อ ๑๓.๗.๔  และผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่งของเข็มที่จะทำการทดลองให้ 

ในกรณีที่ไม่ได้ระบุความต้องการให้ทำการทดลองน้ำหนักบรรทุกบนเสาเข็มไว้ก่อน แต่ในระหว่างการ
ก่อสร้างได้ดำเนินไป หากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ที่จะได้มีการทดลองน้ำหนักบรรทุกของเข็ม ผู้รับจ้าง
จะต้องดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น โดยใช้วิธี ดังน้ี 

              ๑๓.๗.๒ จำนวนและตำแหน่งของเข็มที่จะทำการทดลอง ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้กำหนด
จำนวนและตำแหน่งของเข็มที่จะทำการทดลองให้ 
 ๑๓.๗.๓ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทดลอง จะต้องเหมาะสมที่จะนำมาใช้งานและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน 

 ๑๓.๗.๔ วิธีการทดลอง (Load Test) 

           ก. Seismic Test การทดสอบเสาเข็มโดยวิธี Seismic Test เป็นการทดสอบเพ่ือประเมิน
สภาพความสมบูรณ์ตลอดความยาวของเสาเข็ม การทดสอบวิธีน้ีเป็นการการทดสอบที่สะดวก รวดเร็ว และ
ค่าใช้จ่ายตํ่า จึงเป็นที่นิยมใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มในขั้นต้น การทดสอบน้ีสามารถดําเนินการ
ได้ทั้งใน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และเสาเข็มเจาะหล่อกับที่ โดยทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตามมาตรฐาน 
ASTM D๕๘๘๒-๐๗ 

 ๑๓.๗.๕ การรายงานผลการทดลองเข็ม ในรายงานผลการทดลองเข็ม จะต้องประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปน้ี 

 ก. ลักษณะของดิน ณ จุดที่ทำการทดลอง 
 ข. ลักษณะของเสาเข็มที่ทำการตอกทดลอง และรายงานผลการตอกเข็ม ซึ่งประกอบด้วย

จำนวน Blows Per Foot ตั้งแต่เร่ิมต้นจนกระทั้งถึงการจมของเสาเข็มที่ทำการตอก ๑๐ คร้ังสุดท้ายที่เสาเข็มจะ
จมถึงระดับตามที่กำหนด 

 ค.ลักษณะของลูกตุ้มท่ีใช้ในการตอกเข็ม และระยะเวลาทั้งหมดท่ีใช้ในการตอกเสาเข็มทดลอง 
 ง. จัดทำตารางแสดงน้ำหนักบรรทุกเป็นเมตริกตัน และผลการอ่านค่า Settlement ละเอียด

ถึง ๐.๐๐๑ น้ิว ตลอดระยะเวลาที่ใส่น้ำหนักบรรทุกและใส่น้ำหนักบรรทุก 

 จ. จัดทำ Graph แสดงผลการทดลองในรูปของ Time – Load , Settlement  
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 ฉ. ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปรกติเกิดขึ้นในระหว่างการตอกเสาเข็มทดลองหรือในระหว่างทำการ
ทดลอง ให้ระบุไว้ในหมายเหตุด้วยว่าเกิดข้ึนอย่างไร 

 ช. เมื่อทำการทดลองเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว การกำหนดความยาวของเสาเข็มที่จะใช้
ก่อสร้างจริง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อน 

 

๑๔. งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

      ๑๔.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
              แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๖๑๒๑๕ และ มอก.๒๕๘๐ 

      ๑๔.๒ การดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
     ๑. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline silicon) ตามมาตรฐาน 

UL/JIS/IEC หรือดีกว่า มีพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด (Maximum Power Output) ไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัตต์ต่อ
แผง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน (Module efficiency) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๗ ที่เง่ือนไขการทดสอบตาม
มาตรฐาน STC (Standard Test Condition) ได้แก่ ที่พลังงานแสงแดด (Irradiance condition) ๑,๐๐๐ วัตต์ต่อ
ตารางเมตร ที่อุณหภูมิโดยรอบ ๒๕ องศาเซลเซียส และ ที่ค่าสเปกตรัมของแสงผ่านชั้นบรรยากาศหนา ๑.๕ เท่า 
(Air mass = ๑.๕) และแผงฯต้องมีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในระบบเมื่อต่ออนุกรม (Maximum system voltage) 
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ โวลต์ 

 ๒. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายในต้องมีการผนึกด้วยด้วยสารกันชื้น (Ethylene Vinyl Acetate: EVA) 

หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ด้านหน้าแผงฯปิดทับด้วยกระจกนิรภัยแบบใส (Tempered glass) หรือวัสดุอ่ืนที่มี
คุณสมบัติดีกว่าและทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ตลอดอายุการใช้งานของแผงฯ ด้านหลังของแผงฯติดตั้ง
กล่องรวมสายไฟ (Junction Box หรือ Terminal Box) ที่มั่นคงแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อม
การใช้งานภายนอกอาคารได้ดี มีอายุการใช้งานยืนยาวเทียบเท่าแผงฯ และ มีระดับมาตรฐานการป้องกันการซึม
ของน้ำ IP๖๗ ซึ่งผลิตพร้อมมาจากโรงงานผู้ผลิตแผงฯ กล่องรวมสายไฟจะต้องมีบายพาสไดโอดเบ็ดเสร็จ 

(Integrated Bypass Diode) ต่ออยู่ภายในเพ่ือช่วยให้การไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นปกติกรณีเกิดเงาบังทับเซลล์ใด
เซลล์หน่ึง (Hot spot) การประกอบขั้วต่อสายกล่องรวมสายไฟต้องมีการประกอบภายในขบวนการผลิตเดียวกัน
กับแผงฯตั้งแต่ต้นจนจบถึงขั้นตอนบรรจุหีบห่อ กรอบของแผงฯต้องทำจากวัสดุโลหะปลอดสนิม (Anodized 

Aluminum) ความสูงขอบเฟรมไม่น้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร และ แผงฯทุกแผงต้องแสดงชื่อ "กรมทรัพยากรน้ำ" 
สลักบนกรอบด้านบนซ้ายและด้านล่างขวา 

๓. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกชุดที่เสนอราคาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเคร่ืองหมายการค้าเดียวกัน มีรุ่นการผลิต
เดียวกัน มีค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกัน มีหนังสือรับรองคุณภาพแผงฯ (Product Warranty) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
และ มีหนังสือยืนยันการรับประกันกำลังผลิตไฟฟ้า (Linear performance warranty) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ในช่วงเวลา ๒๕ ปี รับรองโดยโรงงานผู้ผลิตแผงฯ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อม    
ใบเสนอราคา  
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๔. โรงงานผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทย สถานที่ผลิตต้อง
อยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๔๕๐๐๑ พร้อมยื่นเอกสารแสดง
ข้อมูลดังกล่าวลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ พร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน ๖ เดือน เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมใบเสนอราคา 

๕. กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุแสดง
ในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงาน
แต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาน้ีเป็นจำนวน
โดยประมาณเท่าน้ัน จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
ผู้ รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้
แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังน้ี 

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ดำเนินการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ดำเนินการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการอ นุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

 

๑๕. เครื่องสูบน้ำ ( PUMP)  

๑. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำพร้อมมอเตอร์  ชนิด End Suction Close Coupled Pump สามารถ
สูบได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม./ชม.  ต้องมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า ๗๐ % และส่งน้ำสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ ม.          
ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบต่อนาที ตัวเรือนเคร่ืองทำจาก  Cast Iron ใบพัดทำจาก Bronze หรือ 

Stainless Steel เพลาทำจาก Stainless Steel ซีลทำจาก Mechanical seal ตัวเรือนเคร่ืองสูบมีขนาดท่อทาง
ดูดไม่น้อยกว่า ๖๕ มม. และขนาดท่อทางส่งไม่น้อยกว่า ๕๐ มม.มอเตอร์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิด TEFC , Insulation 

Class F ระดับกันฝุ่นและน้ำ IP๕๕ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ แรงม้า ชนิดใช้กับไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส 
๕๐ เฮิร์ท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ , ISO ๑๔๐๐๑ , 
OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือดีกว่า และผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือรับประกันอายุอุปกรณ์พร้อมคู่มือการใช้งาน และกราฟ
แสดงโค้งเส้นประสิทธิภาพของปั้ม แสดงโดยชัดเจนในวันที่ยื่นใบเสนอราคา ตามรายละเอียดในข้อ ๒. 

 



35 

                   
  
  

 ๒. คุณสมบัติเคร่ืองสูบน้ำ 
 

เคร่ืองสูบน้ำจะต้องตรงกับความต้องการดังต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์ สูบน้ำ 
ชนิดเพลาขับ  สแตนเลสสตีล ไม่เกิดความเสียหายระหว่างทำงาน 

จำนวน Stage ไม่น้อยกว่า ๑ Stage 

จำนวน  ตามแบบแปลน 

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

ประสิทธิภาพ ณ จุดทำงาน ไม่น้อยกว่า ๗๐ % 

NPSHR ทีใ่ช้งานต้องไม่เกิน ๒.๙ เมตร   
๓. โครงสร้างและวัสดุ 

ชิ้นส่วนหลักของเคร่ืองสูบน้ำจะต้องเป็นดังต่อไปน้ี 

             ๓.๑ เรือนเคร่ืองสูบน้ำ (Discharge Head) 

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

                   เป็นสแตนเลสเกรด ๓o๔ SS หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า 
                   ชนิดใบพัดแบบปิด (Enclosed Impeller) 

๓.๓ เพลาปั้ม (Shaft Pump) 

เป็นสแตนเลสเกรด ๔๒o SS หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า 
๓.๔  Shaft Seal 

เป็นแบบ Mechanical seal หรือ Packed Stuffing box  

กรณีที่คุณสมบัติของเคร่ืองสูบน้ำที่ระบุในแบบแปลนกับข้อกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดทาง
วิศวกรรมน้ีขัดแย้งกัน  ให้ยึดตามรายละเอียดข้อกำหนดทางวิศวกรรมน้ี 

๔. คุณสมบัติมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเคร่ืองสูบน้ำ 
 

มอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องตรงกับความต้องการดังต่อไปน้ี 

ชนิด  Squirrel Cage Induction Motor โครงสร้างปิด
มิดชิดระบายความร้อนด้วยอากาศ( Totally 

Enclose Fan Cooled :TEFC )      
จำนวน ตามแบบแปลน 

Motor Rated Output ไมเ่กินกว่า ๗.๕ KW  

แหล่งจ่ายไฟ ๓๘๐V/๕๐Hz/๓ Phase 
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ความเร็วรอบ ไม่เกินกว่า ๓๐๐๐ RPM 

ประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า ๗๐% 

ระบบป้องกัน IP๕๕ ตามมาตรฐาน IECหรือเทียบเท่า 
โครงสร้าง เหล็กหล่อ (Cast- Iron)หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า 
การหุ้มฉนวน Class F 

Service Factor ๑.๑๐ 

การติดตั้งเพลา End Suction Close Coupled Pump 
 

ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาเลือกขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะไม่ทำให้เกิด Overload เมื่อเคร่ืองสูบน้ำ
ทำงานที่จุดใดๆ บน Characteristic Curve เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ  
ผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาตัดสินใจ 

 กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดเคร่ืองสูบน้ำ ( PUMP) ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่
ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อ
หน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาน้ีเป็น
จำนวนโดยประมาณเท่าน้ัน จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่ 
เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้
แตกต่างไปจากท่ีกำหนดไว้ในสัญญา ดังน้ี 

 ๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจาก      
ผู้รับจ้างดำเนินการนำชุดเคร่ืองสูบน้ำ ( PUMP) เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจาก      
ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งชุดเคร่ืองสูบน้ำ ( PUMP) เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง 

     ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจาก  
ผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบชุดเคร่ืองสูบน้ำ ( PUMP) และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
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๑๖. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Solar Pump Inverter)  

  เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) ให้ใช้กับเคร่ืองสูบน้ำไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แบบ   
๓ เฟส ที่แรงดันระหว่าง ๓๘๐VAC ถึง ๔๑๕ VAC ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ กิโลวัตต์ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ , ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และได้รับเคร่ืองหมาย CE หรือ UL หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.) หรือเทียบเท่า กรณีเป็นโรงงานที่ผลิตในประเทศไทย จะต้องแสดง
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและหนังสือรับรองมาตรฐาน  ISO        
ทุกฉบับ จะต้องระบุการเป็นผู้ผลิตเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) สำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
(Solar Water Pump System) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ๑. มีระบบฟังก์ชั่นแบบ MPPT (Maximum Power Point Tacking) สามารถทำงานได้อัต โนมัติ เมื่อ มี
พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
 ๒. สามารถรับพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับแบบ ๓ เฟส ที่แรงดัน ๓๘๐ ถึง ๔๑๕ VAC ได ้

 ๓. มีจอแสดงค่าการทำงาน จำนวนรอบการทำงานของมอเตอร์ ค่ากระแสไฟฟ้า (A) ค่าแรงดัน ไฟฟ้า
กระแสตรง (VDC) และค่าความถี่ของมอเตอร์ (Hz) ที่เป็นส่วนหน่ึงของชุดควบคุมการทำงาน ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์
แยกช้ินส่วน  
 ๔. ชุดควบคุมพร้อมจอแสดงค่าการทำงาน จะต้องมีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำไม่น้อยกว่า IP๕๕ พร้อมแนบ
สำเนาผลการทดสอบจากสถาบันในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) 
 ๕. มีฟังก์ชั่นการควบคุม(Voltagelimits) ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ำกว่ากำหนด (Over voltage/Under 

voltage) ป้องกันความเสียหาย สูงเกินค่ากำหนด 

 ๖. มีระบบป้องกันกรณีน้ำไม่ไหลเข้าเคร่ืองสูบน้ำ (Dry run protection) 
 

 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารรับรองมาตรฐานทุกฉบับข้างต้น และผลการทดสอบระบบป้องกันฝุ่นและน้ำ 
โดยลงนามและประทับตรารับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการนิติบุคคลจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกไม่เกิน ๖ เดือน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมใบเสนอราคา  

  

 กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดควบคุมการทำงานของเคร่ืองสูบน้ำ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่
ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้าง         
ต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาน้ี     
เป็นจำนวนโดยประมาณเท่าน้ัน จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะ   
ไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ
ได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังน้ี 
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๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ดำเนินการนำชุดควบคุมการทำงานของเคร่ืองสูบน้ำ (Solar Pump Inverter) เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

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

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

 

๑๗. ชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ 

เป็นตู้โลหะ ทำจากแผ่นโลหะ ขนาด ๕๗ x ๖๙ x ๒๕ เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม. ทาสีและพ่นสี
พ้ืนกันสนิมเป็นสีเทาหรือโทนอ่อน ด้านหลังตู้เป็นโครงเหล็กเจาะรูสำหรับยึดติดตั้งกันผนัง ด้านหน้าตู้เป็นฝา เปิด-ปิด 
ด้านเดียว มีตัวล๊อคฝาปิดเป็นแบบกดปุ่ม พ้ืนฝาตัดเป็นช่องมีสัดส่วนเหมาะสม ติดกรอบยางหรือวัสดุอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพ
เทียบเท่าหรือดีกว่า และสามารถป้องกันน้ำได้พร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (ดูดเข้า/ดูดออก) ขนาด ๖ น้ิว จำนวน 
๒ ตัว ภายในตู้ประกอบด้วย เบรกเกอร์ชนิดกระแสตรง (AC) สามารถรับแรงดันไฟฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ได้ และตัดต่อรับกระแสตรงได้ ๑๖ แอมป์ และมีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตาม
มาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ UL หรือ มอก. อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชก (Surge protection) ฝั่ง DC   
เป็นชนิดที่ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสตรง และป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระแสกระโชกแบบ Transient และแรงดันไฟฟ้า
เหน่ียวนำในสายตัวนำเน่ืองจากฟ้าผ่า ที่กระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ KA. และมีคุณสมบัติป้องกันหรือระบุ Mode 

of protection ที่ป้องกัน Phase กับ Ground (L-G) , Neutral กับ Ground (N-G) , Phase กับ Neutral (L-N) และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EEE หรือมาตรฐานเทียบเท่าเป็นเบรกเกอร์ชนิด กระแสสลับ 
(AC) สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ระหว่าง ๓๘๐ ถึง ๔๑๕ โวลต์ได้ และเบรกเกอร์สามารถรับกระแสสลับ
ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕A. และมีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ UL หรือ 
มอก. หรือดกีว่า 
 กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุแสดงใน
ใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงาน   
แต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาน้ีเป็นจำนวน
โดยประมาณเท่าน้ัน จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
ผู้ รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะ                
ไมเ่ปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ
ได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังน้ี 
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๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้า ง
ดำเนินการนำชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ดำเนินการติดตั้งชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จา้งก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ดำเนินการทดสอบชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

 

 

 

 

๑๘. งานท่อ 

๑๘.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย 

     งานท่อหมายถึงงานท่อระบายน้ำที่รับแรงดันน้ำต่ำเช่นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานท่อส่งน้ำที่รับ
แรงดันน้ำสูงเช่นท่อเหล็ก ท่อซีเมนต์ใยหิน ท่อ HDPE เป็นต้น 

๑๘.๒ ข้อกำหนดและคุณสมบัติ 

    ๑๘.๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

             ๑) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   ๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก . ๑๒๘-๒๕๔๙ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น    
อย่างอ่ืน ใช้ชั้น ๓ การต่อแบบเข้าลิ้น 

    ๑.๒) ไม่มีรอยแตกร้าวรอยแตกลึกและผิวหยาบ 

   ๒) ท่อเหล็ก 

   ๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. ๔๒๗-๒๕๓๑ “ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วย
ไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ” ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่าชั้นทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาลชนิดปลายหน้าจาน 

     ๒.๒) การเคลือบผิวท่อให้ปฏิบัติดังน้ี 

      ๒.๒.๑) การเคลือบผิวภายในให้เคลือบด้วย Cement-mortar ตามมาตรฐานของ AWWA    
C-๒๐๕ หรือ Liquid Epoxy ตามมาตรฐานของ AWWA C-๒๑๐ 

      ๒.๒.๒) การเคลือบผิวภายนอกท่อบนดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel ตามมาตรฐาน 

AWWA C-๒๐๓ หรือ Polyurethane (PU) ตามมาตรฐาน AWWA C-๒๒๒ 

      ๒.๒.๓) การเคลือบผิวภายนอกท่อใต้ดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel ตามมาตรฐานของ 
AWWA C-๒๐๓  หรือ Polyurethane (PU) ตามมาตรฐาน AWWA C-๒๒๒ 

   ๒.๓) อุปกรณ์ข้อต่อท่อ 
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      ๒ .๓ .๑ ) ข้อต่อเหล็กท่อเทาชนิดปลายหน้าจานมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม มอก.๙๑๘-๒๕๓๕ 

      ๒.๓.๒) หน้าจานเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๓๘๑-๒๕๔๓        
และสลักเกลียวหมุดเกลียวและสลักหมุดมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๗๑-๒๕๓๐ 

 ๓) ท่อซีเมนต์ใยหิน 

     ๓.๑) ท่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.๘๑-๒๕๔๘ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน
ให้ใช้ชั้นคุณภาพ PP ๑๕ ทนแรงดันไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมกะปาสคาล 

    ๓.๒) ข้อต่อตรงมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๒๖-๒๕๔๘ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืนให้ใช้ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ 

    ๓.๓) แหวนยางกันซึมมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๓๗-๒๕๕๒ 

    ๓.๔) ข้อต่อเหล็กหล่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๑๘ -๒๕๓๕ 

 ๔) ท่อ HDPE (High Density Polyethylene)  

   ๔.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน
ให้ใช้ชั้นคุณภาพ PN ๖ ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๐.๖ เมกะปาสคาล 

   ๔.๒) การเชื่อมต่อท่อ ใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบ Butt Fusion Welding โดยใช้เคร่ืองเชื่อมต่อแบบบัตต์ 
(Butt Fusion Machine) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานประกอบด้วย ๔ ส่วนใหญ่ๆ คือ ฐานรากและที่ยึด,แผ่น
ความร้อน, ชุดไฮโดรลิคส์ สำหรับเลื่อนแบบบีบท่อ และเคร่ืองปาดผิว ขั้นตอนการเชื่อมให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติ
ของเคร่ืองเช่ือมน้ัน ๆ 

   ๔.๓) อุปกรณ์ประกอบท่อ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น อุปกรณ์ประกอบท่อต้องทำด้วยวัสดุเช่นเดียวกับ
ท่อ HDPE และความหนาท่อเป็นไปตามแบบของผู้ผลิต แต่ต้องหนาไม่น้อยกว่าความหนาของท่อ 

 ๕) ท่อ PVC (Polyvinyl Choride Pipe)  

   ๕.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๗-๒๕๓๒ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  
ให้ใช้ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑.๓๕ เมกะปาสคาล ชนิดปลายธรรมดา 
  ๕.๒) ข้อต่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ชนิดต่อ
ด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ 

  ๕.๓) น้ำยาประสานท่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๐๓๒-๒๕๓๔ 

 ๖) ท่อเหล็กอาบสังกะสี 
   ๖.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้
ใช้ประเภทที่ ๒ (สีน้ำเงิน) ขนาดและมิติของท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.๒๗๖-๒๕๓๒  

ประเภท ๒ 

๑๘.๒.๒ การวางท่อ 
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   ๑) ก่อนทำการวางท่อจะต้องปรับพื้นร่องดินให้แน่นและมีผิวหน้าเรียบตลอดความยาวท่อถ้าพ้ืนร่อง
ดินไม่ดีต้องขุดออกให้หมดลึกอย่างน้อย ๐.๓๐ เมตรแล้วนำวัสดุอ่ืนที่คุณภาพดีมาใส่แทน 

   ๒) วางท่อในแนวที่กำหนดให้ด้วยความลาดที่สม่ำเสมอโดยหลีกเลี่ยงการยกท่อขึ้นหรือกดท่อลง
กะทันหันและต้องให้ระดับท่อและความลึกของดินถมหลังท่อไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ 

   ๓) การยกท่อลงร่องดินจะต้องใช้ปั้นจั่นรอกเชือกสลิงหรือเคร่ืองมืออ่ืนที่เหมาะสมห้ามทิ้งท่อลงในร่อง
ดินและต้องระมัดระวังมิให้ผิวท่อที่ได้รับการเคลือบเสียหายจากการเสียดสี 
   ๔) จะต้องไม่ปล่อยให้น้ำขังอยู่ในท้องร่องซึ่งจะทำให้ดินข้างๆร่วงพังหรือยุบตัวและไม่สะดวกในการ
วางท่อจะต้องกำจัดน้ำออกให้แห้งก่อนทำการวางท่อ 

   ๕) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   ๕.๑) ทิศทางการวางจะต้องวางจากต่ำไปหาสูงโดยที่ลิ้นและปลายลิ้นและร่องของท่อชี้ไปทางตาม  
น้ำไหล 

   ๕.๒) การต่อท่อแบบเข้าลิ้นจะต้องตกแต่งให้เข้าร่องได้สนิทและมีช่องว่างที่สม่ำเสมอกันตลอด
แล้วยาแนวด้วยปูนฉาบทั้งภายในและภายนอก 

   ๖) ท่อเหล็ก 

   ๖.๑) การต่อท่อให้ข้อต่อท่อแบบหน้าจานและการต่อท่อกับท่อชนิดอ่ืนให้เป็นไปตามแบบ 

   ๖.๒) ในกรณีที่จำเป็นต้องตัดท่อในสนามจะต้องกระทำโดยใช้เคร่ืองมือที่ทำให้รอยต่อเรียบเป็น
เส้นตรงและได้ฉากกับแกนท่อและเช่ือมต่อท่อเป็นแบบต่อชน (Welded Butt Joint) ดังน้ี 

   ๖.๒.๑) ก่อนนำท่อเหล็กมาเชื่อมต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ ๓๕-๔๐ องศาโดยการกลึง
ก่อนการลบปลาย 

   ๖.๒.๒)  ก่อนการเชื่อมจะต้องทำความสะอาดส่วนปลายที่จะนำมาเชื่อมโดยต้ังปลายท่อให้เป็น
แนวตรงเว้นช่องว่างระหว่างท่อที่จะนำมาเชื่อมเพ่ือป้องกันการบิดระหว่างการนำมาเชื่อม 

   ๖.๒.๓) การเชื่อมด้วยไฟฟ้าต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอโลหะที่นำมาเชื่อมละลายเข้าหากัน
อย่างทั่วถึงโดยท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ตั้งแต่ ๐.๖๐ เมตรขึ้นไปให้เชื่อมเต็มตลอดแนวทั้งภายในและภายนอก 

   ๗) ท่อ HDPE การเชื่อมต่อโดยวิธีต่อชน (Butt Welding) โดยการนำปลายท่อทั้งสองให้ความร้อน
จนถึงจุดหลอมเหลวแล้วนำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยแรงดันการให้ความร้อนและแรงดันแก่ท่อจะต้องปรับให้เข้า
กับขนาดและความหนาของท่อโดยให้ปฏิบัติตามคู่มือของเคร่ืองเช่ือม 

๑๘.๒.๓ การขุดและถมกลบแนวท่อ 

   ๑) ต้องขุดร่องดินวางท่อให้ลึกไม่น้อยกว่าที่กำหนดโดยเฉพาะจุดที่ตั้ งข้อต่อท่อจะต้องปรับความลึก
ของร่องดินให้มากขึ้นกว่าปกติเพ่ือป้องกันมิให้ข้อต่อท่อเป็นจุดค้ำ (Support) ของท่อ 

   ๒) การขุดร่องดินถ้ามีการขุดผ่านถนนหรือผ่านหมู่บ้านซึ่งมีการใช้รถเข้าออกจะต้องทำสะพาน
ชั่วคราวหรือใช้แผ่นเหล็กขนาดหนาพอที่รถยนต์แล่นผ่านโดยไม่เป็นอันตราย 
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   ๓) หากปรากฏว่าชั้นดินที่ขุดได้ความลึกตามที่กำหนดแล้วเป็นชั้นดินอ่อนไม่สามารถรับน้ำหนักได้ดี
ให้ทำการร้ือช้ันดินน้ันออกอย่างน้อยลึก ๐.๓๐ เมตร แล้วนำดินที่มีคุณภาพดีมาถมอัดแน่นแทนหรือใช้ วิธีอ่ืนที่
เหมาะสม 

   ๔) เมื่อได้ทดลองความดันน้ำแล้วและไม่ปรากฏรอยร่ัวซึมและท่อไม่แตกหรือชำรุด ให้ทำการ
กลบดินให้เรียบร้อยโดยอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่อ 

   ๕) การขุดดินสำหรับวางท่อบางช่วงจะต้องจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ ในการกรุกันดินพังเ พื่อ
ป้องกันการเสียหายต่อพ้ืนผิวถนนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆท่ีอยู่ใกล้บรเิวณก่อสรา้ง 
   ๖) ในการกลบดินจะต้องบดอัดหรือกระทุ้งให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้
วิธีการบดอัดให้ใช้ตามคำแนะนำในงานดินถม 

 ๑๘.๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติ 

   ๑) การทำเคร่ืองหมายท่อทุกท่อนและอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องแสดงคุณลักษณะของท่อ  เช่น     
ชั้นคุณภาพขนาดและความยาวท่อปีท่ีผลิตเคร่ืองหมายการค้าเป็นต้น 

   ๒) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ท่อทุกชนิดและอุปกรณ์ท่อต้องแสดงเอกสารดังน้ี.- 

              ๒.๑) แคตตาล็อกของท่อจากบริษัทผู้ผลิต 

                       ๒.๒) สำเนาหนังสือการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย 

              ๒.๓) สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ 
         ๒.๔) หนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย 

๑๘.๒.๕ กรณีการวัดปริมาณงาน และการจ่ายเงินงานท่อ  ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุ    
แสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วย  
ของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาน้ีเป็นจำนวน
โดยประมาณเท่าน้ัน จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
ผู้ รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะ                
ไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ
ได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังน้ี 

 ๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้  ๕๐% ของราคาหลังจาก       
ผู้รับจ้างดำเนินการนำท่อ เข้ามาในบริเวณก่อสร้าง และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง 

     ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ดำเนินการขุดวางท่อ ประสานท่อเชื่อมต่อ ถมกลบเรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง 
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   ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจาก     
ผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

 

๑๙. ถังเก็บน้ำทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาสผสมเรซินหรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร 

 ๑. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งถังเก็บน้ำขนาดความจุต่อถัง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อถัง ความสูงของถัง    
วัดจากก้นถังถึงถังด้านบนสุดไม่น้อยกว่า ๑๑ เมตร จำนวนตามแบบแปลน วัสดุที่ใช้ทำจากวัสดุใยแก้วเสริมแรง
หรือดีกว่าและมีฉนวนป้องกันไฟฟ้าหรือดีกว่า โดยโรงงานผู้ผลิตถังจะต้องได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและโรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ 
หรือดีกว่า โดยมีคุณสมบัติทางกลดังน้ี 

การตรวจสอบคุณสมบัติทางกลของไฟเบอร์กลาส ดังน้ี 

รายละเอียด เกณฑ ์ วิธีตรวจสอบ 

ความต้านทานแรงดึงที่จุดขาด ≥ ๖๒      เมกะปาสคาล ASTM-D ๖๓๘ 

ความต้านแรงโค้ง ≥ ๑๑๐    เมกะปาสคาล ASTM-D ๗๙๐ 

โมดูลัสโค้งงอของความยืดหยุ่น ≥ ๔,๒๒๘ เมกะปาสคาล ASTM-D ๗๙๐ 

โมดูลัสแรงดึง ≥ ๕,๘๖๓  เมกะปาสคาล ASTM-D ๖๓๘ 

ปริมาณใยแก้ว ≥ ๒๕%    เมกะปาสคาล JIS-K  ๗๐๕๒ 

ความแข็งบาร์คอล         ≥ ๓๕        ASTM-D ๗๙๐ 

อัตราการดูดซึมน้ำในเวลส ๒๔ ชั่วโมง         ≤ ๑% ของปริมาตร ASTM-D ๕๗๐ 

       ๒. ผู้รับจ้างจะต้องแสดงผลทดสอบถังเก็บน้ำฯ ได้แก่ การทดสอบความดันสูญญากาศ (Vacuum Test) และ 
ผลการทดสอบความทนแรงดันน้ำ (Hydraulic Pressure Test) ไม่ น้อยกว่า ๑.๓ เท่าของแรงดันใช้งาน        
พร้อมแนบสำเนาผลการทดสอบจากสถาบันในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจพิจารณาเอกสารผลทดสอบในวันที่ยื่นใบเสนอราคา และทางกรมทรัพยากรน้ำขอสงวนสิทธิ์  
ที่จะให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าไป
ตรวจสอบกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตถังน้ำไดต้ลอดระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง 
 ๓. การยึดท่อเติมน้ำเข้าถัง (ท่อ GSP) กับถังเก็บน้ำ ให้หล่อยึดท่อจากโรงงานผู้ผลิต ห้ามทำการเจาะยึดที่   
หน้างาน และข้อต่อที่ออกจากถังเก็บน้ำให้ใช้วัสดุชนิดที่ป้องกันสนิมและหล่อยึดจากโรงงานผู้ผลิต 

 ๔. กรณีการวัดปริมาณงาน และการจ่ายเงินถังเก็บน้ำ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุ แสดงในใบแจ้ง
ปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละ
รายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาน้ีเป็นจำนวนโดยประมาณ
เท่าน้ัน จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตาม
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ราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อ
หน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่
กำหนดไว้ในสัญญา ดังน้ี 

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ดำเนินการนำถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสฯ เข้ามาในบริเวณก่อสร้าง และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ดำเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำ เรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ดำเนินการทดสอบถังเก็บน้ำ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

 

  ๒๐. งานเหล็ก 

  ๒๐.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย 

  งานเหล็ก หมายถึง การจัดหา ประกอบ และติดตั้ง ประตูน้ำ บานระบาย ตะแกรงกันสวะ
ราวลูกกรง เหล็กโครงสร้าง และอ่ืนๆ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ในแบบแปลน 

  ๒๐.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
   ๒๐.๒.๑ ประตูน้ำ (Valve) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

    ๑) ประตูน้ำแบบลิ้นเกต (Gate Valves)  

    ๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม  มอก.๒๕๖-๒๕๔๐ 

“ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา” ชนิดก้านไม่ยก 

    ๑.๒) เป็นชนิดลิ้น เดีย ว  ปลายหน้าจาน ทนความดัน ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
๑.๐ เมกะปาสคาล 

    ๑.๓) กรณีเป็นแบบบนดิน ต้องมีพวงมาลัยปิดเปิด 

    ๑.๔) กรณีเป็นแบบใต้ดิน ต้องมีหลอดกันดิน ฝาครอบพร้อมฝาปิดครบชุด  

    ๒) ประตูน้ำแบบลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valves)  

    ๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๓๘๒-๒๕๓๑ 

“ประตูน้ำเหล็กหล่อ  ลิ้นปีกผีเสื้อ” 

    ๒.๒) เป็นประเภทปิดสนิท ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 

๑.๐ เมกะปาสคาล 

    ๓) ประตูน้ำกันกลับ (Check Valves)  

    ๓.๑)  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.๓๘๓-๒๕๒๙ 

“ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง” 
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    ๓.๒ ) เป็นประเภทปิดสนิท ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 

๑.๐  เมกะปาสคาล 

    ๔) ประตูระบายอากาศ (Air Valves)  

    ๔.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๓๖๘-๒๕๓๙ 

“ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา” 

    ๔.๒) แบบลูกลอยคู่ ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้ง าน ได้ ไม่น้อยกว่า  

๑.๐ เมกะปาสคาล หรือที่ตามกำหนดในแบบรูปรายละเอียด 

     ๒๐.๒.๒ บานระบาย ตะแกรงกันสวะ เสา ราวลูกกรง เหล็กโครงสร้าง และงานอื่นๆ 

     ๑) วัสดุที่ใช้ 
          ๑.๑) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มอก.๑๑๖-๒๕๒๙ 

     ๑.๒) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘ 

     ๑.๓) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม มอก.๑๒๒๘-๒๕๕๘ 

     ๑.๔) เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป  มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ 

     ๑.๕)  เหล็กแผ่น มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A-๒๔๖ 

     ๑.๖)  เหล็กหล่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A ๔๘-๘๓ 

     ๑.๗)  ทองบรอนช์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation B ๒๒-๘๕ 

     ๑ .๘)  เหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน  ASTM 

๒๗๖-๘๖a, ASTM A ๑๖๗-๘๖ type ๓๐๔ and ๓๑๖ 

     ๑.๙)  สลักเกลียว มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A ๓๐๗ -
๘๖a 

     ๑.๑๐) ท่อเหล็กกล้า มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

๒๗๖-๒๕๓๒ ประเภท ๒ การประกอบใช้เชื่อมทั้งหมด 

     ๑.๑๑) ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ประเภท ๒ การประกอบให้ใช้ข้อต่อ 

 - การเชื่อม จะต้องจัดทำโดยวิธี Electric Shied and Welding Process 

พ้ืนที่ผิวที่ต้องการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสนิม สี สิ่งสกปรกอ่ืน ๆ รอย
เชื่อมจะต้องสม่ำเสมอไม่เป็นตามดหรือรูโพรง 
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 - การยึดด้วย Bolt การเจาะรูเพ่ืองานยึดด้วย Bolt จะต้องสะอาด และทาสี
กันสนิมการสอดใส่ Bolt จะต้องทำด้วยความระมัดระวังห้ามใช้ค้อนเคาะ
และใช้แหวนรองตามความเหมาะสม 

  ๒๐.๒.๓ การติดตั้ง 
      ๑) ประตูน้ำ บานระบาย ตะแกรงกันสวะ ท่อเหล็ก และงานเหล็กอ่ืนๆ จะต้องประกอบ
และติดตั้งให้ตรงตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ และก่อนการติดตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในการก่อสร้าง 
      ๒) การติด การเชื่อม การกลึง และการเจาะรูเพื่อติดตั้งงานเหล็ก จะต้องทำด้วยความ
ประณีต ชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวให้ทำการปรับให้เคลื่อนไหวได้สะดวกและให้การหล่อลื่นแก่ส่วนที่เคลื่อนไหว 

      ๓) การทำสี งานเหล็กทุกประเภทต้องได้รับการทำสีกันสนิม จากโรงงานหรือจากการ
ประกอบแล้วเสร็จ และเมื่อนำมาติดตั้งแล้วจะต้องซ่อมสีรองพ้ืนที่ได้รับความเสียหายและทาสีทับอีกอย่างน้อย      
๒ ชั้น 

      ๒๐.๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติ 
      ๑) การทำเคร่ืองหมาย ประตูน้ำทุกชนิดจะต้องแสดงคุณลักษณะเป็นเน้ือเดียวกันตัว
เรือนเช่น ขนาด ชั้นคุณภาพ ลูกศรแสดงทิศทางการไหล/จำนวนรอบการหมุน ปีที่ผลิต เคร่ืองหมายการค้า เป็นต้น 

      ๒) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ ประตูน้ำทุกชนิด ต้องแสดงเอกสาร  ดังน้ี.- 

      ๒.๑) แคตตาล็อตของประตูน้ำจากบริษัทผู้ผลิต 

      ๒.๒) สำเนาหนังสือการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย 

      ๒.๓) สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
      ๒.๔) หนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย 
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                             ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

ลำดับท่ี 

 

รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง  

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

๑.  แผงเซลล์แสงอาทิตย์       

๑.๑ ชนิดผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon)       

๑.๒ มีพิกัดกำลังไฟฟ้า output ไม่น้อยกว่า 
๓๑๐ วัตต์ ต่อแผง ท่ี STC 

      

๑.๓ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม 

 มอก.๖๑๒๑๕ และ มอก. ๒๕๘๐ 

      

๑.๔ โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน  ISO 

๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO 

๔๕๐๐๑  หรือดีกว่า 

  

 

 

    

๑.๕ มีประสิทธิภาพ (Module Efficiency) 

ไม่น้อยกว่า ๑๗ % 
 

     

๑.๖ ได้รับการรับรองคุณภาพ (Product 

Warranty) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และ
รับประกันกำลังผลิตไฟฟ้า (Linear 

Performance Warranty) ไม่น้อยกว่า 
๘๐ % ในช่วงเวลา ๒๕ ปี 

 

 

 

 

 

 

    

๑.๗ ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
เครื่องหมายการค้าเดียวกันรุ่นการผลิต
เดียวกัน มีค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกัน
ทุกแผง และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 

 

 

 

 

 

 

    

๒.  ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบผิวดิน (Solar  

Pump Inverter)  

      

๒.๑ 

 

มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ กิโลวัตต์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      

๒.๓.๑ ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

ISO ๙๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑ 

 

 

     

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

      

๒.๔ มีระบบฟังก์ชั่น MPPT (Maximum 

power point tacking) 

      

๒.๕ สามารถรับพลังงานจากไฟฟ้า
กระแสสลับ แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ 
โวลต์ ได้ 

      

๒.๖ ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่ต่ำกว่า IP 

๕๕ 

      

๒.๖.๑ ผลการทดสอบระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ
ไม่ต่ำกว่า IP๕๕ จากสถาบันทดสอบใน
ประเทศไทย ท่ีได้รับการยอมรับจาก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

      

๒.๗ มีฟังก์ชั่นการควบคุม (Voltage limits) 

ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ำกว่าท่ี
กำหนด (Over voltage/Under 

voltage) 

       

๒.๘ มีฟังก์ชันกรณีน้ำไม่ไหลเข้าป้ัม (Dry run)        

๓.  ชุดเครื่องสูบน้ำ  PUMP       

๓.๑ ชนิดเครื่องสูบน้ำแบบ  END SUCTION 

CENTRIFUGAL STUB-SHAFT  PUMP 

      

๓.๒ โรงงานผลิตเครื่องสูบน้ำได้รับมาตรฐาน  
OHSAS ๑๘๐๐๑ 

   

 

   

  ๓.๓. โรงงานผลิตเครื่องสูบน้ำได้รับมาตรฐาน  
ISO ๙๐๐๑  
ISO ๑๔๐๐๑ 

      

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

       

๓.๕ ขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 
๑๐ แรงม้า  

      

๓.๖ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ 
เฮิร์ท 

      

๓.๗ ความเร็วรอบ ไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐รอบ / นาที        

๓.๘ มีประสิทธิภาพการสูบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐% 
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๓.๙ เรือนเครื่องสูบน้ำ (Discharge Head) 

เหล็กหล่อเหนียว (Ductile  Iron)  

      

๓.๑๐ ใบพัด (IMPELLER) ทำด้วย STAINLESS 

STEEL 

      

๓.๑๑ เพลาป๊ัม (PUMP SHAFT) ทำด้วย 
STAINLESS STEEL 

       

๓.๑๒ มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตเครื่อง
สูบน้ำว่าเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์เม่ือ
ประกอบกันแล้ว มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อกำหนดของทางราชการ โดยหนังสือ
รับรองจากโรงงานผู้ผลิตต้องมีสถานท่ีตั้ง
ชัดเจน ให้ทางราชการตรวจสอบได้ 

 

 

 

     

๔. ถังสำรองน้ำ       

๔.๑ ถังสำรองน้ำทรงกระบอกแนวตั้ง  ความจุ
ของถังน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร  

เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร  
สูงรวมฝาถังไม่น้อยกว่า ๑๑.๐ เมตร 

      

๔.๒ โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐานสินค้าตาม 
มอก.๔๓๕-๒๕๔๘ และ โรงงานผลิตต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ 
และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า 

      

๔.๓ ถังสำรองน้ำผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส 

(Fiberglass RienForced Plastic) 
      

๔.๔ ผ่านการทดสอบความแข็งแรงของ
ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี Vacuum Test  

      

๔.๕ ผ่านการทดสอบการใช้งาน (Hydraulic 

Pressure Test) ไม่น้อยกว่า ๑.๓ เท่าของ
แรงดันการใช้งาน 

      

๔.๖ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของไฟเบอร์
กลาส ดังน้ี 

ความต้านทานแรงดึงท่ีจุดขาด (ASTM-D 

638) ไม่น้อยกว่า ๖๒ เมกะพาสคัล 

ความต้านแรงโค้ง (ASTM-D 790)  ไม่
น้อยกว่า ๑๑๐ เมกะพาสคัล 

มอดูรัสโค้งงอของความยืดหยุ่น (ASTM-

D-790) ไม่น้อยกว่า ๔๘๒๘ เมกะพาสคัล 

มอดูรัสแรงดึง (ASTM-D 638) ไม่น้อย
กว่า ๕๘๖๓ เมกะพาสคัล 

ปริมาณใยแก้ว (JIS-K 7052) ไม่น้อยกว่า  
๒๕% ของน้ำหนัก   
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ความแข็งบาร์คอล (ASTM-D 790) ไม่
น้อยกว่า 35 

อัตราการดูดซึมน้ำในเวลา 24 ชั่วโมง 
(ASTM-D 570) ไม่มากกว่า 1% ของ
ปริมาตร 

 

 























































































ข้อกำหนดเพิ่มเติม งานจา้งก่อสร้าง  
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนท่ีสุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89  

ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
----------------------------- 

 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้าง “ใช้พัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา” และดำเนินการตาม
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งต้องไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดในครั้งนั้น 

 (2) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตามข้อ (1) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุ
ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนให้ครบตาม 

ร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก 2 
 

ตารางรายงานการจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 

โครงการ..............................................................................................................  
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ 

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

 

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

เป็นเงิน (รวม) พัสดุใน
ประเทศ 

พัสดุ
ต่างประเทศ 

1        

2        

3        

4        

5        

รวม     XXX XXX XXX 

อัตรา
(ร้อยละ) 

    100 70 30 

 

      ลงช่ือ...............................................(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 
            (...............................................) 
 

 

 

  



ผนวก 3 
 

ตารางรายงานการจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ..............................................................................................................  
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ 

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ         XXX   (ต้น) 
ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ พัสดุในประเทศ พัสดุต่างประเทศ 

1      

2      

3      

4      

5      

รวม   XXX XXX XXX 

อัตรา
(ร้อยละ) 

  100 90 10 

 

      ลงช่ือ...............................................(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 
            (...............................................) 
  



ผนวก 4 

 

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 
การใช้พัสดุทั้งโครงการ 
รายการพัสดุทั้งโครงการ  XXX รายการ 
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ   XXX บาท 

 

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

รายการ หน่วย (บาท) จำนวนเงิน อัตรา (ร้อยละ) 
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ    

มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ    

 

ปริมาณการใช้เหล็กท้ังโครงการ 
ปริมาณการใช้เหล็กท้ังโครงการ  XXX ต้น มูลค่าเหล็กท้ังโครงการ  XXX บาท 

รายการ หน่วย จำนวน อัตรา (ร้อยละ) 
ปริมาณการใช้เหล็ก ต้น ต้น  

มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ    

 

สรุป 

 เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563  

 1. ร้อยละ 60 พัสดุทั่วไป  (มูลค่า) 
 2. ร้อยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 
 

 ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 

 เหตุผล/ความจำเป็นท่ีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ 
 ...............................................................................................................................................................................................

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

 

      ลงชื่อ.......................................(ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 
            (.......................................) 
 

 




















