




































ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)  

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไย 

บ้านเหล่าแมว หมู่ที่ 1 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ความเป็นมา 

พื้นที่ตำบลวังผางทำการเกษตรโดยอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการสูบส่งผ่านคูคลองที่ขุดเพื่อส่งน้ำมี
ผลทำให้การใช้น้ำนั้นสิ้นเปลืองเนื่องจากน้ำบางส่วนซึมลงไปในดินและบางส่วนระเหยไปในอากาศทำให้น้ำถูกใช้ไป
อย่างสิ้นเปลือง 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้รับการร้องขอจากเทศบาลตำบลวังผา ให้ดำเนินการจัดทำโครงการ
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไย บ้านเหล่าแมว หมู่ที ่ 1 ตำบลวังผาง อำเภอ                  
เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขยายแหล่งน้ำเดิมเพ่ือเพ่ิมน้ำต้นทุนและเพ่ือบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดย
การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำผ่านระบบท่อจะทำให้สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ลดการสูญเสียจาก
ซึมและระเหย ลดค่าใช้จ่ายทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำเพิ่มโอกาสในการขายผลผลิตจึงมากขึ้น และในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณใหด้ำเนินการโครงการ
ดังกล่าว จำนวน 20,120,000.- บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพ่ือการอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภค  ของราษฎรในพ้ืนที่โครงการและ
บริเวณใกล้เคียง 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บกักและกระจายน้ำ 
2.3 บรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ 
2.4 ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

3. คุณสมบัตขิองผู้ยื่นข้อเสนอ 

  ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย   
  ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

  ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรน้ำ ณ วัน
ประกาศโดยวิธีคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ 
  3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทานไม่น้อย
กว่าชั้น 5 ประเภทคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง และต้องมี
ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่เสนอราคา หรืองานก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ในวงเงินต่อสัญญาไม่น้อยกว่า 
6,100,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เชื่อถือ 

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  กรณีท่ีข้อตกลงฯกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้อง
มีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

  กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

  กรณีที่ข้อตกลงฯกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะ
เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 
  สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

3.12 ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
1. วางระบบท่อส่งน้ำ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 6,239.00 ม. 
    1.1 วางระบบท่อส่งน้ำ HDPE (ประเภทท่อผนังหลายชั้น) ขนาด 200 มม. ชั้น PN10  
          (PE100) ความยาวไม่น้อยกว่า 2,655 ม. 
    1.2 วางระบบท่อส่งน้ำ HDPE (ประเภทท่อผนังหลายชั้น) ขนาด 160 มม. ชั้น PN10  
          (PE100) ความยาวไม่น้อยกว่า 3,584 ม. 
2. งานระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ แบบ COMBO   
    จำนวน 2 แห่ง 
3. ก่อสร้างหอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง 
4. ก่อสร้างอาคารระบายอากาศ จำนวน 13 แห่ง 
5 .ก่อสร้างอาคารจุดปล่อยน้ำ จำนวน 44 แห่ง 
6. ก่อสร้างอาคารจุดแยก จำนวน 7 แห่ง 
7. ก่อสร้างอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 1 แห่ง 

๔.1  เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้างและเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง ตามเอกสารแนบท้าย 

๔.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทําตารางการจัดทําแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ  
60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและตารางการจัดทําแผนการใช้เหล็กที่ ผลิต
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ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้ลงนามในสัญญา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 240 วัน (เผื่อทดสอบวัสดุ 30 วัน,ฤดูฝน 60 วัน) นับถัดจากวันที่

ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรมทรัพยากรน้ำ ใหเ้ริ่มทำงาน 

6. วงเงินในการจัดหา 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   20,120,000.- บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
ราคากลาง    20,112,501.-บาท (ยีส่ิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสองพันห้าร้อยหนึ่งบาทถ้วน) 

7. ข้อกำหนดเพิ่มเติม 

 รายการลำดับที่  3 - 8 จะต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

8. การเสนอราคา 
  8.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาตามแบบที่กำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลง
ลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  8.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ
โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
       8.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 240 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมทรัพยากรน้ำให้เริ่มทำงาน  

        8.4  ก่อนเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารจ้างก่อสร้าง ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารจ้างก่อสร้าง  
9. การลงนามในสัญญา  

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรร          
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีที่กรมทรัพยากรน้ำไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำจะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวซึ่งผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  
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10. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง 
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ ำประกันหรือ 
หนังสือคำ้ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมทรัพยากรน้ำ 
ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น 

๑1. ค่าจ้าง และการจ่ายเงิน 

กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทําสําเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย
ที่กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานอกจากในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อย
ละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ ปริมาณงาน
ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคา
ต่อหน่วยตามสัญญา 

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ใน
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็น ค่า 
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง 
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อ 
หน่วยตามสัญญา ทั้งนี้การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจา่ย 
ให้แก่ผู้รับจ้าง ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 

(๔) กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายเงินที่เพ่ิมข้ึนตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการ
จ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามท่ีกรมทรัพยากรน้ำจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่
กรมทรัพยากรน้ำพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีก
ทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มี ผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำ
อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจ โดยเด็ดขาดของกรมทรัพยากรน้ำ 

กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู ้รับจ้างเป็นรายงวดตามเนื ้องานที่ทําเสร็จจริงเมื่อ            
กรมทรัพยากรน้ำหรือเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำได้ทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่า
เป็นที่พอใจตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญาทุกประการ กรมทรัพยากรน้ำจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงาน
นั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ  
๑2. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  12.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์
ราคา และพิจารณาจากราคารวมที่ปรากฏในใบเสนอราคา 
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 12.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 8 แล้ว คณะกรรมการหรือกรมทรัพยากรน้ำ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนดไว้ในเอกสารจ้างก่อสร้าง  ในส่วนที่มิใช่
สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

 12.3 กรมทรัพยากรน้ำสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน         
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อส่งหรือรับหนังสือเชิญชวนให้เข้า
ยื่นข้อเสนอของกรมทรัพยากรน้ำ 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในบัญชียื่นซองข้อเสนอ 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื ่อนไขที่กำหนดในเอกสารจ้างก่อสร้างที่เป็น
สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

 12.4 ในการตัดสินการจ้าง หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจ้าง หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมทรัพยากรน้ำมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา 
หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 12.5 กรมทรัพยากรน้ำทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการจ้าง โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
กรมจะพิจารณายกเลิกการจ้าง และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงาน
ตามเอกสารจ้างก่อสร้าง ได้ คณะกรรมการจ้าง หรือกรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้
ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารจ้างก่อสร้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื ่นข้อเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ำ 

 12.6 ก่อนลงนามในสัญญากรมทรัพยากรน้ำอาจประกาศยกเลิกการจ้างหากปรากฏว่ามีการ
กระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วน
ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือ
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
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๑3. สถานที่ส่งมอบงาน 

 - สถานที่ส่งมอบงาน : ณ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลง
ใหญ่ลำไย บ้านเหล่าแมว หมู่ที่ 1 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 

๑4. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการชํารุดเสียหาย ของวัสดุ และอุปกรณ์จากการใช้งานตามปกติเป็น เวลา ๒ 

ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบงาน และเป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้
ดี ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใช้งาน หากในระยะเวลาดังกล่าวเกิดการ ชํารุด
เสียหายหรือขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องทําการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดวันที่ได้รับแจ้งความชํารุด 
บกพร่อง 
๑5. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารนี้หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
๑5.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม

ทรัพยากรน้ำจะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้นๆ 

๑5.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๔ จะกําหนดค่าปรับเป็นรายวัน
เป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑0 ของราคางานจ้าง 
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เอกสารแนบท้าย 

เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้างและเงือ่นไขเฉพาะงานก่อสร้าง 
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รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม 

๑. รายการทั่วไป 

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

Quantities, BOQ) และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารสัญญาและตามคำแนะนำของผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องทราบสภาพของบริเวณก่อสร้างและขอบเขตของงานก่อสร้างเป็นอย่างดี และ
จะต้องทำการก่อสร้างตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม แบบก่อสร้าง และคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้าง 

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมนี้แสดงมาตรฐานต่ำสุดที่ต้องการสำหรับงานก่อสร้างตาม
สัญญานี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระผูกพันต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญา
และรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม ในทางตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงาน ตามภาระผูกพันพ้น
ต่างๆ  เช่นการโยกย้ายเครื่องจักรก่อสร้างเข้าปฏิบัติงาน ค่าดำเนินการ กำไร ฯลฯ จะรวมอยู่ในรายการ
ค่าใช้จ่าย (Pay Item) ที่เหมาะสมของรายการในใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ 

๒. มาตรฐาน 

ในรายการรายละเอียดนี้จะมีการอ้างถึงมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย  มอก. 
ด้วยเลขท่ีที่เหมาะสม ในกรณีนี้การอ้าง มอก. จะรวมถึงข้อความว่า “หรือมาตรฐานเทียบเท่าซึ่งจะต้องๆได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” 

ผู้รับจ้างจะไม่เบิกค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของงานก่อสร้าง เนื่องจากการทดสอบใด ๆ ถือว่า
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการทดสอบวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับก่อสร้าง 

รายชื่อต่อไปนี้คือมาตรฐานที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  คำย่อที่ได้แสดงไว้สำหรับมาตรฐาน
อย่างเป็นการใช้คำเพ่ือให้เกิดความเข้าใจสำหรับมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
 TIS - Thai Industrial Standards (มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย, มอก.) 
 JIS - Japanese Industrial Standards 

 AASHTO - American Association of State Highway and 

Transportation  

Officials 

 ACI - American Concrete Institute 

 AGA - American Gas Association 

 AIJ - Architectural Institute of Japan 

 AGMA - American Gear Manufacturers Association 
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 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 

๑. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างรายชื่อแหล่งส่งวัสดุ และ หรือผู้ผลิตให้กับผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้าง เพื่อขออนุมัติภายใน ๔๕วัน (สี่สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน วัสดุ
ก่อสร้างหลักที่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อน ได้แก่ ซีเมนต์ กรวด หรือหินผสม ทรายและน้ำ สำหรับ ผสม
คอนกรีต วัสดุสำหรับหินเรียง (Riprap)  เหล็กเสริมและเหล็กก่อสร้าง 

๒.กรณีที่มีรายการซึ่งมิได้ระบุในใบแจ้งปริมาณและราคาและเอกสารประกอบสำหรับวัสดุ
ก่อสร้างใด ๆ  ที่จะต้องจัดหาโดยผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ขนส่ง เก็บรักษา และจัดการวัสดุคิดเป็นราคา
ต่อหน่วย หรือราคางานตามปริมาณของวัสดุที่ต้องการ 

๓. มาตรฐานงานฝีมือจะต้องมีคุณภาพสูงสุดในงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ วัสดุก่อสร้างที่ใช้ใน
การก่อสร้างจะต้องมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซึ่งระบุหรืออธิบายไว้ในรายการรายละเอียดวิศวกรรม 
แบบที่ใช้ในการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกเสียจากจะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น อีกทั้ง
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างถึงฉบับที่มีผลเป็นปัจจุบัน หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและติดตามผลงานของผู้ว่าจ้างและการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างเสนอแผนปฏิบัติงานตาม
แบบที่ผู ้ว ่าจ้างกำหนดให้ต่อผู ้ว ่าจ้างภายใน๑๕วันนับถัดจากวันที ่ลงนามในสัญญาจ้างและให้ผู ้ร ับจ้าง
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้วจนสุดความสามารถเพื่อให้การ
ก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยภายในกำหนดแห่งสัญญานี้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติงานอย่างไรก็ได้ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของงานนี้เป็นสำคัญผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่ผู้ว่าจ้างได้สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 

๔. งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 
๔.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และเตรียมงานเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารหลักต่างๆดังนี้ 
 ๔.๑.๑ การเตรียมพื้นที่หมายถึงการกำหนดพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
โรงงานคลังพัสดุและอาคารชั่วคราวอื่นๆ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
 ๔.๑.๒การตรวจสอบและวางผังหมายถึงการตรวจสอบหมุดหลักฐานต่างๆและสำรวจวาง
ผังการก่อสร้างอาคารตามท่ีกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
๔.๑.๓ ทางลำลองชั่วคราวทางเบี่ยงหมายถึงการกำหนดเส้นทางคมนาคมในการขนส่งวัสดุก่อสร้างจากเส้นทาง
สายหลักถึงบริเวณโครงการ 
 ๔.๑.๔การจัดหาวัสดุหมายถึงการจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุหลักไป
ทดสอบคุณสมบัติและหรือจัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตของวัสดุหลัก 

 ๔.๑.๕ การถางป่าและปรับพ้ืนที่หมายถึงการถางป่าขุดตอขุดรากไม้และปรับพ้ืนที่บริเวณท่ี
จะก่อสร้างอาคารและหรือตามแนวหรือขอบเขตที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างรวมทั้งการขนย้ายสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
ออกนอกบริเวณก่อสร้าง 
 ๔.๑.๖ การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมหมายถึงสิ่งก่อสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้าง
หรือตามท่ีกำหนดในแบบแปลนต้องรื้อถอนต้องกำจัดและขนย้ายออกให้พ้นบริเวณก่อสร้าง 
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 ๔.๑.๗ การกำจัดน้ำออกจากบริเวณก่อสร้างหมายถึงการทำเขื่อนกั้นน้ำชั่วคราวการขุด
ร่องหรือทำรางเปลี่ยนทางน้ำการใช้เครื่องสูบน้ำเพ่ือป้องกันและกำจัดน้ำออกจากบริเวณก่อสร้าง 

๔.๒ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
 ๔.๒.๑การเตรียมพื้นที ่
  ๑) ที่ตั้งอาคารสำนักงานจะต้องอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณหัวงานโดยมีขนาดและพื้นที่
ใช้สอยตามที่กำหนดไว้ในแบบพื้นสำนักงานจะต้องอยู่สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า๐ .๓๐เมตรมีระบบระบายน้ำ
และระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 
  ๒) ที่ตั ้งอาคารโรงงานคลังพัสดุและบ้านพักคนงานจะต้องไม่สร้างบนพื้นที ่กีด
ขวางทางสัญจรและบริเวณก่อสร้างจะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยมีระบบสุขาภิบาล 

 ๔.๒.๒ การตรวจสอบและวางผัง 
  ๑)ก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบกับสภาพภูมิ

ประเทศโดยการวางแนวถ่ายระดับวางผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดกรณีตรวจพบความคลาดเคลื่อนหรือ
มีปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่ก่อสร้างให้รีบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
๒)หมุดหลักฐานต่างๆที่กำหนดและได้จัดทำขึ้นจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
 ๔.๒.๓ การทำทางลำลองชั่วคราว 
  ๑) ทางลำลองทางเบี่ยงทางเข้าหมู่บ้าน/อาคารและอื่นๆทั้งที่อยู่ภายในและนอก
บริเวณก่อสร้างจะต้องให้สามารถเชื่อมเข้าถึงกันได้ตลอด 
  ๒) จะต้องดูแลบำรุงรักษาเส้นทางให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวมทั้งมีมาตรการ
ป้องกันฝุ่นโคลนตมตลอดอายุสัญญาก่อสร้าง  
 ๔.๒.๔ การจัดหาวัสด ุ   
  ๑)วัสดุหลักที่จะต้องทำการทดสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของแต่ละประเภทงาน
เช่นหินกรวดทรายเหล็กเสริมเป็นต้นจะต้องสุ่มจัดเก็บตัวอย่างและควบคุมไปทดสอบยังหน่วยงานที่เชื่อถือ ได้
และนำผลการทดสอบคุณสมบัติให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน 
  ๒)วัสดุหลักที่จะต้องมีเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตตามแบบ 
และข้อกำหนดของแต่ละประเภทงานเช่นท่อและอุปกรณ์ประกอบแผ่นใยสังเคราะห์ประตูน้ำเป็นต้นให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน 
  ๓) จะต้องกำหนดมาตรการดูแลป้องกันรักษาจัดเก็บวัสดุให้อยู่ในสภาพที่ดี 
 ๔.๒.๕การถางป่าและปรับพื้นที ่
  ๑) พื้นที่ก่อสร้างที่กำหนดในแบบจะต้องมีการถางป่าและปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย
ปราศจากต้นไม้ตอไม้รากไม้และสิ่งกีดขวางต่างๆโดยมีอาณาเขตห่างจากตัวอาคารก่อสร้างประมาณ๕เมตร 
  ๒) วัสดุที่ถางออกและขุดออกจะต้องขนย้ายออกพ้นพ้ืนที่ก่อสร้างและ/หรือทำลาย
โดยวิธีเผาฝังกลบหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
ก่อน 
  ๓) ต้นไม้ทุกชนิดที่จะโค่นจะต้องมีตราประทับหรือสีป้ายที่ลำต้นโดยช่างควบคุมงาน
หรือพนักงานป่าไม้และจะต้องทำโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้อ่ืนๆหรือทรัพย์สินอ่ืนใดบริเวณใกล้เคียง 
 ๔.๒.๖การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม 
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  ๑) สิ่งปลูกสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบต้องรื้อถอน
ออกและกำจัดให้หมดส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ให้นำมาเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่กำหนด 
  ๒) เศษขยะหรือดินหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ต้องการจะต้องขนย้ายออกพ้นพื้นที่ก่อสร้างและ
หรือทำลายโดยวิธีเผาฝังกลบหรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้างก่อน 
 ๔.๒.๗ การกำจัดน้ำออกจากบริเวณก่อสร้าง 
  ๑) บริเวณก่อสร้างที่มีน้ำขังอันเนื่องจากน้ำใต้ดินและน้ำที่ไหลมาจากผิวดินจะต้อง
กำจัดออกให้หมดตลอดเวลาก่อสร้างโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำชั่วคราวการขุดร่องหรือทำรางเปลี่ยนทางน้ำและ
การใช้เครื่องสูบน้ำเป็นต้น 
  ๒) การทำเขื่อนกั้นน้ำชั่วคราวจะต้องเสนอแบบรวมทั้งวิธีการก่อสร้างและรื้อย้าย
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน 
  ๓) การขุดร่องหรือทำรางเปลี่ยนทางน้ำจะต้องเสนอข้อมูลด้านอุทกวิทยาและการ
ออกแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน 
  ๔) การใช้เครื ่องสูบน้ำจะต้องออกแบบและวางแผนติดตั ้งเครื ่องมือตลอดจน
ควบคุมดูแลบำรุงรักษาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน 

๕.งานขุด 
 ๕.๑ คำจำกัดความและความหมายประเภทของการขุดสามารถแยกตามชนิดของวัสดุและ
ลักษณะการขุดออกเป็น ๔ ประเภทดังนี้ 
 ๕.๑.๑ งานขุดลอกหน้าดินหมายถึงการขุดลอกผิวหน้าดินเดิมเพื่อเตรียมฐานรากของงานถม
ประกอบด้วยการขุดรากไม้เศษขยะเศษหินอินทรีย์วัตถุดินอ่อนและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆออกให้หมดภายใน
ขอบเขตและบริเวณที่กำหนดไว้ในแบบวัสดุที่ได้จากการขุดลอกหน้าดินห้ามนำไปใช้ในงานถมเป็นอันขาด 
 ๕.๑.๒ งานดินขุดแบ่งออกเป็น๓ประเภท 
   ๑) งานดินขุดทั่วไปหมายถึงการขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลและขนเกลี่ย
ทิ้งบริเวณข้างๆพ้ืนที่ก่อสร้าง 
  ๒) งานดินขุดขนทิ้งหมายถึงการขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลและต้องขนทิ้ง
โดยตักข้ึนใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังที่กำหนด 
  ๓) งานดินขุดเหลวหมายถึงการขุดดินที ่มีน้ำท่วมขังมีสภาพเหลวสามารถขุดออกด้วย
เครื่องจักรกลขุดมากองผึ่งให้แห้งแล้วขนทิ้งโดยตักดินใส่รถบรรทุกนำไปยังที่กำหนด 
 ๕.๑.๓ งานขุดหินผุหมายถึงการขุดหินผุดินดานดินลูกรัง หินก้อนที่มีขนาดไม่โตกว่า๐ .๗
ลูกบาศก์เมตรหรือวัสดุอื ่นที่ไม่สามารถขุดออกได้ด้วยเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือขุดธรรมดาต้องใช้คราด  
(Ripper) ช่วยขุดทำให้หลวมก่อนแล้วขุดออกด้วยเครื่องจักรกลหรือขนทิ้งโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังที่
กำหนด 
 ๕.๑.๔งานขุดหินแข็ง หมายถึงการขุดหินชั้นหินพืดหรือหินก้อนที่มีขนาดโตกว่า๐ .๗ลูกบาศก์
เมตรไม่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลหรือใช้คราด  (Ripper) ต้องใช้วัตถุระเบิดทำการระเบิดหินให้แตก
ก่อนและขนทิ้งโดยตักข้ึนใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังท่ีกำหนด 
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 ๕.๑.๕ การวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน 
   งานขุดดินวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตร ที่ผู้รับจ้างทำการขุดดินและขนย้ายแล้ว

เสร็จตามปริมาณงานท่ีกำหนดไว้ในแบบหรือปริมาณงานที่ทำจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่ง
การ  โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ โดยวิธี Take Cross.ในบริเวณที่ผู้รับจ้าง
ดำเนินการ  การขุดดินหรือขุดหิน ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามที่กำหนดไว้ในแบบ 

   การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินตามใบแจ้งปริมาณงานและราคางาน ที่ผู้รับจ้างทำการขุดขึ้น
และทำลายแล้วเสรจ็ตามปริมาณงานที่ทำจริง โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross 

Section ของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ และให้มีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์เมตร 
 ๕.๑.๖ การสำรวจ 

   ก่อนเริ่มปฏิบัติการขุดผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจระดับบริเวณที่จะทำการขุดและ
บริเวณ ใกล้เคียงที่อาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือให้สามารถเขียนแผนที่แสดงเส้นชั้นระดับดินและรูปตัดต่างๆ ได้
อย่างละเอียดถูกต้อง และเมื่อการขุดแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจระดับเพ่ือแสดงให้ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างเห็นว่าได้ดำเนินการขุดตามรูปแบบที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง และเพ่ือประกอบในการเบิกจ่ายเงินด้วย 

 ๕.๑.๗ การทิ้งดิน 
   ดินที่ขุดขึ้นมาโดยทั่วไปจะถูกนำไปใช้ถมบริเวณหรือจุดทิ้งดินที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

กำหนดวิธีการนำดินไปทิ้งจะกำหนดโดยผู้รับจ้างและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน 

  ๕.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
 การขุดดินหรือขุดหินเพ่ือให้ได้ขนาดตามรูปแบบการขุดลอกหน้าดินและร่องแกนเพ่ือเตรียม
ฐานรากก่อสร้างทำนบดิน/ เขื่อนดินและการขุดบ่อก่อสร้างเพ่ืองานก่อสร้างอาคารมีข้อกำหนดดังนี้ 
 ๕.๒.๑ ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามที่กำหนดไว้ในแบบ การขุดต้องกระทำด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องมีมาตรการควบคุมให้วัตถุที่อยู่นอกขอบเขตแนวการขุดยังคงอยู่ในสภาพเดิมเท่าที่จะทำได้ 
 ๕.๒.๒ ในกรณีที ่แบบไม่ได้ระบุแนวเส้นขอบเขตการขุดไว้ถ้าเป็นการขุดดินควรใช้ลาด   
(Slope) ๑ : ๑.๕ และถ้าเป็นการขุดหินควรใช้ลาด (Slope) ๑ : ๐.๕ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างกำหนด 
 ๕.๒.๓ การขุดเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารโครงสร้างใดๆจะต้องขุดเผื่อออกไปจากที่กำหนดไว้ 
ข้างละ๓๐เซนติเมตรเพ่ือความสะดวกในการตั้งไม้แบบ  
 ๕.๒.๔ ในกรณีท่ีเป็นหินการขุดจะต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ือรักษาแนวให้ได้ตามที่แบบกำหนด
ไว้ส่วนของหินที่ยื่นออกมาจากแนวที่กำหนดไว้ในแบบอาจยอมให้มีได้ไม่เกิน๑๕เซนติเมตรหรือเป็นอย่างอื่นที่
เหมาะสมตามสภาพ 
 ๕.๒.๕ ในกรณีที่ขุดผิดพลาดไปจากแนวที่กำหนดในแบบความเสียหายการพังทลายที่เกิดจาก
การระเบิดหรือโพรงหินที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังในขณะที่ดำเนินการขุดของผู้รับจ้างและความผิดพลาดไม่
ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและต้องซ่อมแซมแก้ไขตามคำแนะนำของวิศวกรควบคุ มการ
ก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นของผู้รับจ้าง 
 ๕.๒.๖ การขุดพื้นฐานรากและลาดด้านข้างที่ติดกับงานคอนกรีตต้องตกแต่งให้เรียบร้อยพ้ืน
ผิวหน้าต้องเตรียมการปรับแต่งให้มีความมั่นคงพอที่จะรับอาคารคอนกรีตได้ 
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 ๕.๒.๗ การขุดดินร่องแกนเขื่อนจะต้องขุดให้มีขนาดความกว้างลาดด้านข้างตามแบบสำหรับ
ความลึกให้ขุดลงไปจนถึงระดับชั้นดินหรือหินที่กำหนดในแบบเมื่อขุดร่องแกนเสร็จจะต้องได้รับการตรวจสอบ
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนจึงจะดำเนินการข้ันต่อไปได้ 
 ๕.๒.๘ วัสดุที่ได้จากการขุดถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุญาตให้
นำไปใช้ เช่น ถมทำทำนบดินเขื่อนดินก็สามารถให้นำไปใช้ได้ ส่วนวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือเหลือใช้จะต้องขนไป
ไว้ยังสถานที่กองวัสดุซึ่งสถานที่กองวัสดุที่ระบุไว้ในแบบเป็นเพียงจุดแนะนำ ผู้รับจ้างสามารถจัดหาที่กองวัสดุ
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยจะต้องเป็นพื้นที่ของหน่วยราชการหรือที่สาธารณะประโยชน์
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่กองวัสดุให้อยู่ในดุลพินิจและความเห็นชอบของผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างที่จะต้องตรวจสอบพ้ืนที่ตำแหน่งที่กองวัสดุและต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ก่อน โดยสถานที่กองวัสดุเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารที่ได้รับอนุญาต
หรือเอกสารยินยอมให้กองวัสดุ และยินยอมให้ขนย้ายวัสดุดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆท้ังสิ้น พร้อมทั้งแนบแผนที่แสดงตำแหน่งของจุดที่กองวัสดุที่ได้จากการขุดอย่างละเอียด พร้อมทั้งเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ โดยผู้ว่าจ้างจะยึดเกณฑ์
ราคาค่างานขนย้ายวัสดุตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา เป็นสำคัญ 
  ๕.๒.๙ สถานที่กองวัสดุจะต้องไม่กีดขวางการทำงานและขวางทางน้ำการกองวัสดุจะต้องกอง
ให้อยู่ในขอบเขตและจะต้องเกลี่ยปรับระดับของกองวัสดุให้เหมาะสม 
หมายเหตุ 
 งานดินขุดขนทิ้งผู้ว่าจ้าง จะคิดราคาต่อหน่วยตามระยะทางที่ระบุไว้ตามแบบ โดยอัตราการจ่ายจะเป็นไป
ตามตารางปริมาณงานที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องบริหารงานขนย้ายมูลดินให้สอดคล้องกับจุด
แนะนำในการทิ้งดินตามแบบ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทิ้งดิน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผ่านช่างควบคุ มงาน
เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้ความเห็นชอบโดยราคาค่าขนทิ้งดินจะเป็นไปตาม
ตารางปริมาณงานที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ 
๖.งานถมและบดอัด 

 ๖.๑ คำจำกัดความ/ความหมายประเภทของการถมสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานและ
ชนิดของวัสดุแบ่งออกเป็น๓ประเภทดังนี้ 
 ๖.๑.๑ดินถมมีลักษณะการใช้งานดังนี้ 
  ๑) เป็นทำนบดินหรือเขื่อนดินเพื่อปิดกั้นทางน้ำไหลผ่านวัสดุที่ใช้ถมเป็นดินทึบน้ำเช่นดิน
เหนียวดินเหนียวปนกรวดดินเหนียวปนทรายและดินเหนียวปนดินตะกอนหรือตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
จะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
  ๒) เป็นคันทางเพื่อการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตรวัสดุที่ใช้ถมเป็นดินที่รับ
น้ำหนักบรรทุกได้ดีตามข้อกำหนดจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
  ๓) เป็นดินถมกลับสำหรับอาคารและโครงสร้างวัสดุที่ใช้ถมถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นจะ
เป็นดินส่วนที่ขุดนำกลับมาถมคืนจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน 
  ๖.๑.๒ ลูกรังใช้ถมหลังคันดินหรือเขื่อนดินป้องกันการกัดเซาะของน้ำฝนและใช้เป็นผิว
จราจรสำหรับงานทาง 
 ๖.๑.๓ หินถมเป็นวัสดุถมเปลือกนอกของตัวเขื่อนดินทำหน้าที่เสริมความมั่นคงไม่ให้เกิดการ
เลื่อนไถลวัสดุที่ใช้ถมเป็นหินหรือกรวดผสมทรายและตะกอนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
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  ๖.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
  ๖.๒.๑วัสดุที่ใช้ถมจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชใดปนและมีคุณสมบัติดังนี้ 
 

 ๑)  ดินถมทำนบดินหรือเขื่อนดินจะต้องเป็นดินทึบน้ำซึ่งจำแนกดินตามวิธี  Unified 
Soil Classification ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม ชนิดของดิน 

GC กรวดผสมดินเหนียวกรวดมีขนาดไม่คละกันผสมทรายและดินเหนียว 
SC ทรายผสมดินเหนียวทรายมีขนาดไม่คละกันผสมดินเหนียว 
CL ดินเหนียวที่มีความเหนียวน้อยถึงปานกลางอาจจะปนกรวดทรายและ

ตะกอน 
CH ดินเหนียวล้วนที่มีความเหนียวมากไม่มีอินทรีย์วัตถุ 

 
 ๒) ดินถมคันทางเป็นดินถมทั่วๆไปที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุจะต้องมีค่ากำลังแบกทานโดยวิธีวัด
เปรียบเทียบความต้านทานแรงเฉือนของดิน  (CBR)  มากกว่าหรือเท่ากับ๖%  
    ๓) ลูกรังเป็นดินเหนียวผสมเม็ดลูกรังมีค่า Liquid Limit ไม่สูงกว่า๓๕% Plastic Index     
มีค่าอยู่ระหว่าง ๖-๑๒ และมีขนาดสัดส่วนคละที่ดี  โดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันตามเกรดใดเกรด
หนึ่ง ดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐาน
อเมริกัน 

% ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

เกรดซี เกรดดี เกรดอี เกรดเอฟ 

๑นิ้ว ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๓/๘นิ้ว ๕๐-๘๕ ๖๐-๑๐๐ - - 
เบอร์๔ ๓๕-๖๕ ๕๐-๘๕ ๕๕-๑๐๐ ๗๐-๑๐๐ 

เบอร์๑๐ ๒๕-๕๐ ๔๐-๗๐ ๔๐-๑๐๐ ๕๕-๑๐๐ 
เบอร์๔๐ ๑๕-๓๐ ๒๕-๔๕ ๒๐-๕๐ ๓๐-๗๐ 

เบอร์๒๐๐ ๕-๑๕ ๘-๑๕ ๖-๑๕ ๘-๑๕ 
 

 ๔)  หินถมเป็นวัสดุถมเปลือกนอกของเขื่อนมีคุณสมบัติน้ำซึมผ่านได้ซึ ่งจำแนกดินตามวิธี 
Unified Soil Classification ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ทาง 
วิศวกรรม ชนิดของดิน 

GW กรวดมีขนาดใหญ่คละกันกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 
GP กรวดมีขนาดสม่ำเสมอกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 

SW (ถ้ามีกรวด) ทรายมีขนาดใหญ่คละกันทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 
SP  (ถ้ามีกรวด) ทรายมีขนาดสม่ำเสมอทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 

 

 ๖.๒.๒ การบดอัด 
 ๑) ดินถมเพื่อให้ดินมีความแน่นเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดปราศจากการปูดโค้งโพรงการ
เป็นแผ่นการถมบดอัดต้องปฏิบัติดังนี้ 
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 ๑.๑) นำดินที่จะใช้บดอัดโรยเกลี่ยให้เป็นชั้นในแนวรอบความหนาของดินแต่ละชั้นเมื่อ  
บดอัดได้ที่แล้วต้องไม่มากกว่า ๐.๒๐ เมตรหรือไม่มากกว่า ๒ ใน ๓ ของความยาวของตีนแกละที่ใช้บด 
 ๑.๒) ดินที่ใช้บดอัดต้องผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีและต้องมีความชื้นไม่มากกว่าหรือ
น้อยกว่า ๓% ของความชื้นที่พอเหมาะที่ให้ความแน่นสูงสุด  (Optimum  Moisture  Content)  
 ๑.๓) ความลาดชันตรงจุดต่อไม่ควรเกิน ๑ : ๓ ผิวสัมผัสของรอยต่อทุกแห่งจะต้องขุด
ตัดออกให้เป็นรอยใหม่ต้องเก็บกวาดส่วนที่หลุดหลวมออกให้หมดและไถคราดทำให้ผิวขรุขระการบดอัดจะต้อง
ทำการบดอัดเลยลึกเข้าไปในเขตท่ีบดอัดแล้วตลอดแนวรอยต่อเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร   
 ๑.๔) บดอัดแน่นไม่ต่ำกว่า ๙๕%  ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธีการ
ทดลอง  Standard Proctor 

๒) ลูกรังการถมบดอัดเหมือนดินถม 
 ๒.๑) บดอัดแน่นไม่ต่ำกว่า ๙๕%  ของความหนาแน่นสูงสุดของลูกรังแห้งตามวิธีการ
ทดลอง  Modified AASHTO 

๓) หินถมก่อนถมต้องเตรียมฐานรากให้ได้ตามแบบที่กำหนดก่อนการถมบดอัดต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑) การเทหินจะต้องกระทำเป็นชั้นๆความหนาแต่ละชั้นไม่เกิน ๐.๕๐ เมตรและต้อง
บดอัดโดยใช้รถบดล้อเหล็กบดทับไปมาอย่างน้อย ๔ เที่ยว 
 ๓.๒) บดอัดแน่นมีค่าความแน่นสัมพัทธ์ (Relative DensityTest) ไม่ต่ำกว่า๗๕% และมี
ความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๙๐% 

๔)  ดินถมหรือหินถมกลับสำหรับอาคารและโครงสร้าง 
 ๔.๑) จะต้องถมเป็นชั้นๆตามแนวราบแต่ละชั้นหนาไม่เกิน ๐.๕๐ เมตรในกรณีของการ
วางท่อจะถมกลับจากหลังท่อหนาชั้นละ ๐.๑๕ เมตร 
  ๔.๒) กรณีเป็นดินถมกลับการบดอัดเหมือนดินถมส่วนกรณีเป็นหินถมกลับการบดอัด
เหมือนหินถม 

๕) ในกรณีที่การบดอัดผลทดสอบไม่ได้ตามข้อกำหนดจะต้องทำการรื้อออกและบดอัดใหม่        
จนผลทดสอบผ่านตามข้อกำหนดจึงจะดำเนินการถมและบดอัดในชั้นต่อไปได้ 
 ๖.๒.๓ การทดสอบวัสดุและรายงาน 

 ๑) การทดสอบความแน่นในสนาม (Field Density) ตามวิธี Sand Cone เพ่ือพิจารณา
ค่าเปอร์เซ็นต์ของความแน่นสูงสุดในห้องปฏิบัติการโดยทำการทดสอบไม่น้อยกว่า ๓ จุดต่อการทดสอบ ๑ ครั้ง  
ดังนี้ 

๑.๑) ดินถมให้ทำการทดสอบ ๑ ครั้งต่อพื้นที่การบดอัด ๗๐๐ ตารางเมตรหรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

๑.๒) ลูกรังให้ทำการทดสอบ ๑ ครั้งต่อพ้ืนที่บดอัด ๕๐๐ ตารางเมตรหรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
 ๒) การรายงานผลให้รายงานผลการทดสอบความแน่นพร้อมระบุตำแหน่งและระดับ
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
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๗. งานลูกรัง 
 ๗.๑ คำจำกัดความและความหมาย 
  งานลูกรังหมายถึง ดินซึ่งมีส่วนหยาบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า ๒ มิลลิเมตรมากกว่า    
ร้อยละ ๓๕ โดยปริมาตร และมีอนุภาคดินที่พอจะแทรกอยู่ในช่องว่างที่มีขนาดโตกว่า ๑ มิลลิเมตร ลักษณะของ
ดินลูกรัง จัดอยู่ใน Skeletal soils ได้แก่ดินที่มีเศษหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าอยู่ใน
ดินเป็นปริมาณ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่าโดยปริมาตรที่มีความลึกไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นได้
ทั้งดินทราย ดินร่วน และ ดินเหนียว ซึงเกิดได้ทุกสภาพพ้ืนที่  
  ๗.๒ การควบคุมคุณภาพและการทดสอบวัสดุ 
  การที่จะควบคุมคุณภาพของงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่องานสูงสุด ควบคุม
งานจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการทดสอบวัสดุ ดังนี้ 
  ๗.๒.๑ การทดสอบการเรียงเม็ด Sieve Analysis 

    วิธีการทดลองนี้ สำหรับหาขนาดการเรียงเม็ด (Particle Size Distribution) ของ
วัสดุประเภท ดิน ลูกรัง ทราย และหินย่อย ทั้งชนิดเม็ดละเอียดและหยาบ โดยให้ผ่านตระแกรงจากขนาดใหญ่
จนถึงขนาดเล็กที่มีขนาดร่องผ่านตะแกรงเบอร์ ๒๐๐ ขนาด Ø ๐.๐๗๕ มิลลิเมตร แล้วเปรียบเทียบมวลของ
ตัวอย่างที่ผ่านหรือค้างตะแกรงขนาดต่าง ๆ จากมวลทั้งหมดของตัวอย่าง วิธีการทดลองนี้ได้ปรับปรุงจาก 
AASHTO T ๒๗-๗๐ 

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

  ๗.๒.๒.๑ งานชั้นรองพื้นทางหรือผิวจราจรลูกรัง วัสดุที่ได้จะต้องมีการเรียงขนา ด
คละจากหยาบไปหาละเอียดอย่างสม่ำเสมอเพ่ือทำการทดสอบแล้วจะต้อง
เป็นไปตามเกรด A, B, C 

- มวลรวมหยาบที่ค้างตะแกรงเบอร์ ๑๐  จะต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนที่
แข็งแรงทนทานและสะอาด 

- มวลรวมละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๑๐  จะต้องประกอบด้วยทราย
ธรรม ชาติหรือทรายที่ได้จากการโม่และส่วนของวัสดุที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 
๒๐๐ จะต้องมีไม่มากกว่า ๒ ใน ๓ ของวัสดุที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๔๐ 

   ๗.๒.๒.๒ งานชั้นพื้นทางมีข้อกำหนด เหมือนข้อ ๒ แต่ต้องเป็นไปตามเกรด A,B หรือ C  
เท่านั้น 
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ตารางที่ ๑   ขนาดและของวัสดุมวลรวม 

ขนาดตะแกรง ร้อยละท่ีผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

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

๕๐.๐๐๐ (๒) ๑๐๐ ๑๐๐ - - - 

๒๕.๐๐๐ (๑) - ๗๕-๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

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

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

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

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

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

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

   เป็นการหาดัชนีของน้ำที่มีอยู่ในมวลดินจากค่า Liquid Limit (L.L) และค่า Plastic Limits (P.L) 

ซึ่งค่า L.L ของดิน คือ ปริมาณของน้ำที่มีอยู่พอดีในดิน ที่ทำให้ดินเปลี่ยนสภาพจาก Plastic มาเป็น Liquid  คิดเทียบ
เป็นร้อยละของมวลดินอบแห้งหาได้โดยนำดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๔๐ (๐.๔๒๕ มิลลิเมตร) มาผสมกับน้ำค่า Liquid 

Limits คือปริมาณของน้ำ คิดเป็นร้อยละที่ทำให้ดินในเครื่องมือทดสอบ (Liquid Limits Device)  เหลวมาชนกันยาว 
๐.๕ นิ้ว เมื่อเครื่องมือทดสอบซึ่งมีจุดตกกระทบสูง ๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ ครั้ง 
  สำหรับค่า Plastic Limits (P.L.) คือจำนวนน้ำต่ำสุดในดินเมื่อดินนั้นยังอยู่ในสภาพ Plastic  
โดยการนำดินมาคลึงเป็นเส้นให้แตกลายงาที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง ๑/๘ นิ้ว 

  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% 
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  ๗.๓.๓ ชั้นพื้นทาง 
  -  L.L   ไม่มากกว่า ๒๕% 

  -    P.I    มีค่า ๖ % 

๗.๔  การทดสอบการบดอัด (Compaction Test) 

   การบดอัดดิน คือ วิธีการที่ทำให้ดินแน่นโดยการใช้เครื่องมือที่มีน้ำหนักและใช้แรงอัดกด 
กระแทก หรือสั่งสะเทือน (Dynamic Compaction) ให้เม็ดดินเคลื่อนเข้าชิดกันให้มากที่สุดการทดสอบนี้                  
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
   - หาความสัมพันธ์ปริมาณน้ำในดินต่อความแน่นของดิน 

   - หาความแน่นสูงสุดของดินแห้ง (Max. Dry Density) เมื่อใช้พลังงานการบดอัดต่าง ๆ กัน 

   - หาปริมาณน้ำในดิน (Water Content)ที ่ทำให้ด ินมีความแน่นมากที ่ส ุด ซึ ่งเรียกว่า 
Optimum Moisture Content หรือ OMC. 

   การทดสอบการบดอัดนี้มีประโยชน์ในการหาค่าความแน่นของดินเมื่อบดอัดด้วยพลังงานจำนวน
หนึ่ง ซึ่งหมายถึงการหาความแข็งแรงของดินที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง โดยถือว่าความแน่นสูงสุดที่หาได้จากการ
ทดลองในห้องทดลองว่าเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 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 
จะต้องเปลี่ยนให้สม่ำเสมอตลอดท่อมีความหนา ๓๐ เซนติเมตร ชั้นต่อไปให้ดำเนินการบดอัดตามข้อ ๕.๓ 

   ๗.๔.๒ วัสดุคัดเลือกเกลี่ยทีละครึ่งของความกว้างผิวจราจรทีละชั้น ความหนาหลังการบดอัด
ต้องไม่มากกว่า ๑๕ เซนติเมตร  ขึ้นรูปให้ได้ความลาดผิว ๓% หรือตาม แบบราดน้ำ และบดอัดให้ได้ความแน่นไม่
น้อยกว่า๙๕% Modified AASHTO แล้วเสร็จให้บดอัดอีกชั้นหนึ่งและขั้นตอนต่อไปตามขั้นตอนดังกล่าวทุก
ประการ เพ่ือให้ได้ความแน่นตามต้องการ 

  ๗.๔.๓ ชั้นรองพ้ืนทางหรืองานผิวจราจรลูกรัง ถ้าเป็นชั้นพ้ืนทางเดิมผู้รับจ้างจะต้องรื้อชั้นรอง
พ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรังเดิมด้วยฟันขุดคุ้ยหน้ารถเกลี่ยดินขึ้น แล้วขึ้นรูป ให้มีความลาดตามขวาง ๓% หรือ
ตามที่กำหนดในแบบแล้วบดอัดดินคันทางให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๐%Modified AASHTO การก่อสร้าง
ชั้นรองพ้ืนทางหรือผิวจราจรลูกรังเมื่อบดอัด และตบแต่งชั้นดินค้นทางหรือชั้นวัสดุคัดเลือกได้ตามรูปแบบและ
ข้อกำหนดแล้ว หากผิวดินคันทางหรือชั้นวัสดุคัดเลือกแห้งให้ราดน้ำจนมีความชื้นใกล้ เคียงกับความชื้นที่ให้มี
ความแน่นสูงสุด (Optimum Moisture Content) เพื่อป้องกันมิให้ดินคันทาง หรือชั้นวัสดุตัดเลือกดูดน้ำจาก
ชั้นผิวจราจรลูกรังที่จะต้องบดอัดในชั้นต่อไป ซึ่งอาจทำให้การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามข้อกำหนดนี้ หลัก
จากนั้นให้เกลี่ยลูกรังที่ละครึ่งความกว้างของผิวจราจรที่ละชั้น ความหนาหลังบดอัดต้องไม่มากกว่า ๑๕ ซม. 
ขึ้นรูปให้ได้ความลาดผิว ๔% หรือตามแบบราดน้ำ และบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕%Modified 

AASHTO เสร็จแล้วให้บดอัดอีกชั้นหนึ่งที่เหลือ ตามข้ันตอนดังกล่าวทุกประการ 
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 ๗.๕  การทดสอบการรับน้ำหนัก CBR 

 วิธีการทดลอง CBR  วิธีนี้เป็นวิธีการทดสอบที่กำหนดขึ้นเพื่อหาค่าเปรียบเทียบ Bearing 

Value  ของวัสดุตัวอย่างกับวัสดุหินมาตรฐานเพื่อทำการบดอัดวัสดุตัวอย่างนั้น โดยใช้ค้อนบดอัดทับในแบบ 
(Mold) ที่ Optimum moisture Content หรือปริมาตรน้ำในดินใด ๆ เพื่อนำมาใช้ออกแบบโครงสร้างของ
ถนนและใช้ควบคุมงานในการบดทับให้ได้ความแน่นและความชิ้นตามต้องการ 

    การทดลอง CBR. อาจทำได้ ๒ วิธีคือ 

    ก.  การทดลองแบบแช่น้ำ (Soaked) 

    ข.  การทดลองแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked) 

    ถ้าไม่ระบุวิธีใด ให้ใช้ “วิธี ก.” 

        ๗.๕.๑  วัสดุคัดเลือกใช้ในกรณีที่  CBR  ของชั้นดินคันทางน้อยกว่า ๖% 

                          ๗.๕.๒  วัสดุคัดเลือกค่า CBR ต้องไม่น้อยกว่า ๖% 

      ๗.๕.๓  ชั้นรองพื้นทางและ/หรือชั้นผิวจราจรผิวลูกรัง วัสดุที่ใช้จะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า 
๒๕% 

        ๗.๕.๔  ชั้นพื้นทางวัสดุจะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า ๘๐% 

 ๗.๖  การทดสอบความสึกหรอของวัสดุ (Abrasion) 

    เป็นการหาเปอร์เซ็นต์ของวัสดุทดสอบโดยการนำวัสดุไปขัดสีกับลูกตุ้มในเครื ่องมือ
ทดสอบ Los Angeles Machine วัสดุที่ผ่านการสึกหรอ Abrasion Test นำมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ ๑๒ หา
เปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงของวัสดุที่ถูกขัดสีโดยลูกตุ้มเหล็ก เพ่ือคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การสึกหรอ 

๗.๖.๑. ชั้นรองพ้ืนทางและ/หรือชั้นผิวจราจรลูกรังเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอท่ี ๑๐๐ รอบไม่ 
มากกว่า ๒๐% ที่ ๕๐๐ ไม่มากกว่า ๕๐% 

๗.๖.๒  ชั้นพื้นทางหินคลุกเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอไม่มากกว่า ๑๐% ที่ ๕๐๐ รอบไม่มากกว่า 
๔๐%  

หรือกรวดผสมคอนกรีตเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ ๑๐ รอบไม่มากกว่า ๑๐% ที่ ๕๐๐ รอบไม่มากกว่า ๔๐% 

๗.๖.๓ หินย่อย หรือหินกรวดผสมคอนกรีตงานแหล่งน้ำเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ ๕๐๐รอบ            
ไม่มากกว่า ๖% ด้วยเครื่องมืดทดสอบและมี ๑๐% จากการทดลองความแกร่ง (Soundness Test) โดยใช้แช่
ในน้ำยาโซเดียมซัลเฟต ๖ รอบ 

๘.งานคอนกรีต 
  ๘.๑ คำจำกัดความและความหมาย 
 งานคอนกรีตหมายถึงการประกอบและติดตั้งแบบการผสมคอนกรีตการเทคอนกรีตการซ่อม
คอนกรีตการทำผิวและตกแต่งคอนกรีตการบ่มคอนกรีตสำหรับงานอาคารต่างๆ 
 คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์หินย่อยหรือกรวดทรายน้ำและหรือสารเคมีผสม
เพ่ิมส่วนผสมทั้งหมดจะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดีและให้ความเหลวของคอนกรีตที่เหมาะสม 
 คอนกรีตต้องมีเนื้อสม่ำเสมอและเมื่อแข็งตัวต้องมีเนื้อแน่นมีความคงทนถาวรมีคุณสมบัติกัน
ซึมทนต่อการขัดสีได้ดีและมีกำลังรับน้ำหนักที่มากระทำ 
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 ๘.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
   ๘.๒.๑ วัสดุผสมคอนกรีต 
 ๑)  ปูนซีเมนต์ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นของใหม่ไม่เสื่อมคุณภาพและจับตัว    
เป็นก้อนมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๕ เล่ม ๑-๒๕๓๒ ถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้
ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ 
 ๒)  ทรายต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืด มีเม็ดแน่นแข็งแกร่งสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและ
มีสัดส่วนคละกันที่ดีโดยต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติดังนี้  
  ๒.1) ทดสอบความแข็งแกร่งโดยแช่น้ำยาโซเดียมซัลเฟต๕รอบมีค่าสึกหรอไม่เกิน๑๐%  
 ๒.2) ทดสอบส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

๓/๘นิ้ว ๑๐๐ 
เบอร์๔ ๙๕ – ๑๐๐ 
เบอร์๘ ๘๐ – ๑๐๐ 

เบอร์๑๖ ๕๐ – ๘๕ 
เบอร์๓๐ ๒๕ – ๖๐ 
เบอร์๕๐ ๑๐ – ๓๐ 

เบอร์๑๐๐ ๒ – ๑๐ 

  ๓) หินย่อยหรือกรวดหินย่อยเป็นหินโม่ด้วยเครื่องจักรกรวดต้องเป็นกรวดน้ำจืดซึ่ง
เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีขนาดตั้งแต่ ๔-๗๖ มิลลิเมตร (๓/๑๖ - ๓นิ้ว) ซึ่งจะต้องมีขนาดส่วนคละลดหลั่นกันไป
อย่างเหมาะสมมีความแข็งแกร่งทนทานปราศจากสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการมีรูปร่างลักษณะเหลี่ยมค่อนข้างกลมมี
ส่วนเรียวแบนน้อยก่อนนำมาใช้ต้องผ่านเกณฑ์การดังนี้   
    ๓.1)  ทดสอบการขัดสีโดยเครื่อง Los Angeles Machine ๕๐๐ รอบมีค่าทนต่อ
การขัดสีไม่น้อยกว่า ๖๐% 
    ๓.2) ทดสอบสัดส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันซึ่งแบ่งเป็นขนาด
เกินเบอร์ ๑ มีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ¾ นิ้วใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาไม่เกิน ๐.๒๐ เมตรและหิน
เบอร ์ ๒    มีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ๑ ½ นิ้วใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาเกิน ๐.๒๐ เมตร  ดังนี้ 

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) น้ำต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทำให้คอนกรีตสูญเสีย
ความแข็งแรงเช่นกรดด่างสารอินทรีย์ฯลฯ 
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 ๕) สารผสมเพิ่ม (Admixture) เป็นสารเคมีที่ใส่เพิ่มเข้าไปในส่วนผสมคอนกรีตเพ่ือ
เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงและสะดวกในการใช้งานก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อน 

๘.๒.๒แบบหล่อคอนกรีต 
   ๑) วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อเช่นไม้ไม้อัดแผ่นเหล็กจะต้องทดต่อการบิดงอซึ่งเกิดจากการเทหรือ
การกระทุ้งทำให้คอนกรีตแน่นโดยคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้มีดังนี้ 
   ๑.๑)  ไม้แบบไม้ที่จะนำมาทำแบบจะต้องหนาไม่ต่ำกว่า ๑ นิ้ว และกว้างไม่เกิน ๙นิ้ว  ยึด
โยงติดกันให้แข็งแรงไม่โยกคลอน 
  ๑.๒)  ไม้อัดจะต้องเป็นไม้อัดที่ทำด้วยกาวชนิดพิเศษสามารถกันน้ำได้ไม่เสียรูปเมื่อถูกน้ำ
หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร 
            ๑.๓)  ไม้เคร่าและไม้สำหรับค้ำยันมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑ ½ x ๓ นิ้ว 
          ๒)  การเตรียมพ้ืนผิวฐานรองรับคอนกรีตพ้ืนผิวฐานที่รองรับคอนกรีตผิวหน้าจะต้องไม่มีน้ำขัง
ไม่มีโคลนตมและเศษสิ่งของต่างๆหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เคลือบติดอยู่กรณีพื้นผิวที่ดูดซึมน้ำจะต้องทำให้ชื้น
โดยทั่วเพื่อป้องกันมิให้พื้นผิวดูดน้ำออกจากคอนกรีตใหม่ 
   ๓)  แบบหล่อเมื่อได้ประกอบแล้วต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและได้ตำแหน่งแนวระดับขนาดและ
รูปร่างถูกต้องตามระบุไว้ในแบบ 
   ๔)  ก่อนเทคอนกรีตต้องทำความสะอาดแบบหล่ออุดรูรั่วให้เรียบร้อยทาแบบด้วยน้ำมันทา
แบบที่อนุญาตให้ใช้เท่านั้นเพ่ือป้องกันมิให้คอนกรีตติดแบบและมีรอยเปื้อน 
   ๕)  กรณีต้องยึดแบบด้วยเหล็กเส้นหรือโลหะเส้นอย่างอื่นที่จะต้องฝังทิ้งไว้ในคอนกรีตโดย
การดัดเหล็กหรือโลหะเส้นที่จุดห่างลึกจากผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า๓เซนติเมตร 
  ๖) กรณีที่ใช้ยึดปลายเหล็กเส้นยึดแบบชนิดถอดเก็บได้ให้ปล่อยรูคอนกรีตที่ปลายเหล็กเส้นที่
ยึดแบบนี้ไว้สำหรับคว้านให้ใหญ่เพ่ือจัดการซ่อมรูคอนกรีตด้วยซีเมนต์ผสมทรายอัตราส่วน๑ : ๑โดยน้ำหนักภายใน
๑๒ชั่วโมงหลังจากถอดแบบ 

๘.๒.๓ การผสมและการเทคอนกรีต 
   ๑) ส่วนผสมคอนกรีตเป็นการหาส่วนผสมของซีเมนต์หินย่อยหรือกรวดทรายและน้ำผสมโดย
น้ำหนักจากการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยถือเอาความแข็งแรงของคอนกรีตที่ต้องการความเหมาะสมในการ
ผสมและในการหล่อคอนกรีตเป็นเกณฑ์โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    ๑.๑)  มีความสามารถรับแรงกดใน  ๒๘ วันได้ไม่ต่ำกว่า ๒4๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
    ๑.๒)  การทดสอบกำลังในการรับแรงกดสามารถกระทำได้๒วิธีคือ Cylinder Test สามารถ  
รับแรงกดใน ๒๘ วันได้ไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและ Cube Test สามารถรับแรงกดใน 
๒๘ วันได้ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
    ๑.๓)  การทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Consistency) เป็นการทดสอบหาค่าการ
ยุบตัว (Slump Test) ก่อนที่จะนำไปเทในแบบหล่อให้ใช้ค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง ๕-๑๐ เซนติเมตร 
   ๒) วิธีการผสมคอนกรีตต้องใช้วิธีผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีตที่ได้รับความเห็นชอบจาก            
ช่างควบคุมงานก่อสร้างก่อนคอนกรีตต้องผสมเข้ากันอย่างทั่วถึงจนเป็นสีเดียวกันในการผสมครั้งหนึ่งๆต้องใช้
เวลาผสมไม่น้อยกว่า ๒ นาที 
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   ๓) คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้เปลี่ยนแปลง           
ได้บ้างขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตก่อนที่จะนำมาใช้ได้ต้องส่งรายการคำนวณออกแบบส่วนผสมและผลทดสอบจาก
การผสมจริงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อน 
   ๓.๑) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของปริมาณส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆจะถูกชั่งตวงให้อยู่ในขอบเขต
ที่กำหนดดังแสดงในตาราง 

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) ให้ใช้วิธีข้อใดข้อหนึ่ง 
 ๓.๒.๑)  การผสมกับที่ (Central Mixing) หมายถึงการผสมคอนกรีตซึ่งเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ 

จากโรงงานเวลาขั้นต่ำในการผสมดังแสดงในตาราง 

ความจุเครื่องผสม (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) หมายถึงการผสมคอนกรีต๒ตอนโดยตอนแรก
ผสมจากโรงงานและตอนหลังเป็นการผสมให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยรถผสม (Truck Mixer)  
    ๓.๒.๓) การผสมโดยรถ (Truck Mixer) หมายถึงการผสมคอนกรีตซึ่งผสมเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ในรถผสม (Truck Mixer) การผสมคอนกรีตต้องมีการหมุนไม่น้อยกว่า ๗๐ รอบและไม่เกิน ๑๐๐ รอบ
ตามความเร็วของการผสม (Mixing – Speed) ที่กำหนดของเครื่อง 
    ๓.๓)  การขนส่งจำแนกออกเป็น๓ประเภทมีหลักเกณฑ์ขึ้นอยู่กับลักษณะการผสม (Mixing) ดังนี้ 
    ๓.๓.๑) รถผสม (Truck Mixer) ถ้าใช้ขนส่งคอนกรีตจาก 
     การผสมกับที่ (Central Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๘๐% ของปริมาตรทั้งหมด 
การผสม ๒ ตอน (Shrink Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๗๐ % ของปริมาตรทั้งหมด 
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                             การผสมโดยรถ (Truck Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๖๕ % ของปริมาตรทั้งหมด 
    ๓.๓.๒) ทั้งนี ้การขนส่งโดยรถผสมต้องถ่ายคอนกรีต (Discharge) ออกจากโม่ให้หมด
ภายในเวลา ๑ ½ ชม. หลังจากเริ่มผสม 
    ๓.๓.๓) รถขนส่ง (Truck) ใช้ขนส่งระยะสั้นๆและจะต้องถ่ายคอนกรีตออกให้หมดภายใน
เวลา๓๐ นาทีหลังจากเริ่มผสม 

ความหมาย 
- รถผสม (Truck Mixer) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตและภายในรถประเภทนี้จะมี

ใบผสมซึ่งสามารถใช้ผสมคอนกรีตได้ 
- รถกวน (Truck Agitation) หมายถึงรถซ่ึงสามารถขนส่งและกวนคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อย    

สมบูรณ์แล้วจากโรงงานไปยังหน่วยงานซึ่งโม่จะหมุนระหว่างการเดินทางด้วย 
- รถขนส่ง (Truck) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วและ

ต้องป้องกันน้ำรั่วได้ 
- เวลาที่เริ่มผสมให้นับจากวันเวลาที่เริ่มใส่น้ำ 
-   เวลาที่กำหนดไม่ใช้กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๓ 

   ๔)  การเทคอนกรีตจะกระทำได้หลังจากช่างควบคุมงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบหล่อ
การผูกเหล็กการวางเหล็กและสิ่งที่ฝังในคอนกรีตโดยปฏิบัติดังนี้  
    ๔.๑) คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วต้องเทลงในแบบหล่อให้ใช้หมดภายในเวลา๓๐นาที 
    ๔.๒) การเทคอนกรีตจากที่สูงต้องมีรางหรือท่อส่งคอนกรีตต้องให้ปลายท่อด้านล่างจมอยู่ใน
คอนกรีตที่เทใหม่ห้ามเทคอนกรีตในระยะสูงกว่า๑ .๕๐เมตรจากพื้นที่เทหรือจากกรณีใดๆที่ทำให้มวลรวม
แยกตัวออกจากกัน 
    ๔.๓) การหล่อคอนกรีตที่เชื่อมเข้ากันกับคอนกรีตเดิมให้กะเทาะผิวหน้าคอนกรีตเดิมเสียก่อน
ราดด้วยน้ำปูนแล้วจึงเทของใหม่ทับลงไป 
    ๔.๔) การเทแต่ละครั้งความหนาไม่เกิน๒๐เซนติเมตรและต้องกระทุ้งให้คอนกรีตเนื้อแน่นด้วย
เครื่องสั่น (Vibrator)  
    ๔.๕)ในระหว่างที่ฝนตกต้องระงับการเทโดยก่อนหยุดให้กระทุ้งคอนกรีตส่วนเทให้แน่นและ
แต่งหน้าตัดให้ขรุขระไว้เป็นรอยต่อสำหรับงานก่อสร้าง 
    ๔.๖)ขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องระวังไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือนและ
ต้องป้องกันการสูญเสียน้ำจากแสงแดดและลมด้วย 
   ๕) รอยต่อคอนกรีต 
    ๕.๑) รอยต่อคอนกรีตจะทำตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างทุกแห่งการเทคอนกรีต
ต้องทำให้เสร็จเป็นช่วงๆโดยยึดถือเอารอยต่อนี้เป็นเกณฑ์ดังนี้ 

 ๕.๑.๑) รอยต่อสำหรับงานก่อสร้าง (Construction Joint) ก่อนเทคอนกรีตติดต่อกับ
ช่วงเก่าต้องมีการขัดถูล้างสิ่งสกปรกออกเสียก่อนแล้วจึงทำการเทคอนกรีตส่วนต่อไปได้ 
     ๕.๑.๒) รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint) ผิวหน้าของรอยต่อด้านหนึ่งที่เกิดจากด้าน
ติดกับแบบหล่อจะต้องรอให้คอนกรีตแข็งตัวเสียก่อนแล้วจึงถอดแบบเพื ่อเทคอนกรีตในอีกด้านหนึ่งผิว
คอนกรีตที่แข็งตัวแล้วจะต้องทาด้วยน้ำยาเคลือบผิวชนิดใดชนิดหนึ่งก่อนที่จะเทคอนกรีตในช่วงต่อไป 
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๕.๑.๓) รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) ช่องว่างระหว่างการเทคอนกรีตครั้งแรกและ
ครั้งที่สองให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย๑เซนติเมตรและให้ใส่ช่องว่างระหว่างผิวคอนกรีตด้วยวัสดุประเภท  
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) มีลักษณะขนาดและคุณสมบัติดังนี้ 
รายการ Rubber Water Stop PVC. Water Stop 

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

ความถ่วงจำเพาะไม่เกิน ๑.๒๐ ๑.๕๐ 
ความแข็งน้อยที่สุดวัดโดย Shore Durometer Type A ๖๐ ๘๐ 

ความดูดน้ำไม่เกิน ๕% ๐.๓๐% 
ยืดจนขาดอย่างน้อย ๔๕๐% ๔๐๐% 
ทนแรงกดได้มากท่ีสุด ๓๐% ๒๐% 

๘.๒.๔การถอดแบบและการบ่มคอนกรีต 
  ๑) แบบหล่อคอนกรีตจะต้องปล่อยไว้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาถอดแบบและการถอดแบบ
จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้คอนกรีตเกิดความเสียหายระยะเวลาที่ถอดแบบได้ตามความ
แข็งแรงของคอนกรีตนับจากวันที่เทคอนกรีตกำหนดโดยประมาณดังนี้ 
  ๑.๑) แบบด้านข้างเสาคานกำแพงตอม่อ ๒ วัน 

  ๑.๒) แบบท้องคานใต้แผ่นพื้น ๒๑ วัน 
  ๒) การบ่มคอนกรีตจะต้องกระทำทันทีที่คอนกรีตเริ ่มแข็งตัวและต้องบ่มอย่างน้อย๗วัน
วิธีการบ่มมีหลายวิธีดังนี้ 
   ๒.๑) ใช้กระสอบชุบน้ำคลุมแล้วคอยรดน้ำให้เปียกอยู่เสมอ 
   ๒.๒) ใช้ฉีดน้ำให้คอนกรีตเปียกชื้นอยู่เสมอ 
   ๒.๓) ใช้วิธีขังน้ำไว้บนผิวคอนกรีต 
   ๒.๔) ใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต 

๘.๒.๕การซ่อมผิวคอนกรีต 
   ๑) ห้ามซ่อมผิวคอนกรีตที่ถอดแบบแล้วจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากช่างควบคุมงาน 
   ๒) ผิวคอนกรีตที่มีรูพรุนหรือมีส่วนบกพร่องเล็กน้อยไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่น
แข็งแรงของโครงสร้างให้ทำการสกัดคอนกรีตที่เกาะกันอย่างหลวมๆบริเวณนั้นออกให้หมดแล้วอุดฉาบด้วยปูน
ทรายอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ : ทราย ๑ : ๑ โดยน้ำหนัก 

๘.๒.๖การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
   ๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 
   ๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างหินย่อยหรือกรวดและทรายจำนวนอย่างละ ๕๐ กิโลกรัม เพ่ือ
ทดสอบความแข็งแกร่งการขัดสีสิ่งเจือปนสัดส่วนคละและออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 



-20- 

 

   ๑.๒) เก็บตัวอย่างหล่อลูกบาศก์คอนกรีตอย่างน้อยวันละ๑ครั้งๆละ๓ตัวอย่างหรือ
ความเห็นชอบของช่างควบคุมการก่อสร้างและให้เขียนวันเดือนปีกับค่ายุบตัวของคอนกรีตลงบนแท่งตัวอย่าง
เพ่ือทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต 
   ๒) การรายงานผล 
   ๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินย่อย/กรวดทรายและการออกแบบส่วนผสม
คอนกรีตให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 
   ๒.๒) ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างหล่อลูกบาศก์ให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนตรวจรับงาน (หากจะให้มีการตรวจรับงานก่อนอายุคอนก รีตครบ ๒๘ 
วัน ให้ทำการทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่อายุ ๗ วันและมีความสามารถรับแรงกดได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕ 
ของกำลังอัดประลัยคอนกรีตอายุ ๒๘ วัน) 

๙.งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
๙.๑ คำจำกัดความและความหมาย 

งานเหล็กเสริมคอนกรีตหมายถึงเหล็กกลมเหล็กข้ออ้อยและเหล็กโดรงสร้างอื่นที่ปรากฏใน
แบบก่อสร้างซึ่งต้องห่อหุ้มด้วยคอนกรีต 

๙.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
  ๙.๒.๑ เหล็กเสริมต้องเป็นเหล็กใหม่ปราศจากสนิมคราบน้ำมันมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังนี้ 
   ๑)  เหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR ๒๔  มาตรฐานมอก. ๒๐-๒๕๔๓ มีกำลังดึงที่ขีดยืด         
ไม่ต่ำกว่า  ๒,๔๐๐ กก./ตร.ซม. มีกำลังดึงประลัยไม่ต่ำกว่า ๓,๙๐๐ กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๒๐  ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร 
   ๒)  เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD ๓๐ มาตรฐานมอก. ๒๔-๒๕๔๘ มีกำลังดึงที่ขีดยืดไม่ต่ำ
กว่า๓,๐๐๐ กก./ตร.ซม. มีกำลังดึงประลัยไม่ต่ำกว่า ๔,๙๐๐ กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๑๖  ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร 
   ๙.๒.๒ การวางเหล็กเสริม 
   ๑) เหล็กเสริมที่ตัดได้ขนาดรูปร่างแล้วต้องงอปลายทั้งสองข้างและวางตามที่แสดงใน
แบบก่อสร้างการวัดระยะห่างเหล็กให้วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเหล็ก 
   ๒) เหล็กเสริมจะต้องวางห่างจากผิวคอนกรีตโดยวัดระยะจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็ก
ตามเกณฑ์ดังนี ้
   ๒.๑) กรณีเหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอ่ืนให้วางตรงก่ึงกลางความหนา 
  ๒.๒) กรณีเหล็กเสริม๒ชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตทีติดกับแบบไม่น้อย
กว่า๒.๕๐ เซนติเมตรและถ้าติดกับดินหรือหินให้ใช้ ๗.๕๐ เซนติเมตรนอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  ๓) เหล็กเสริมต้องวางและผูกให้แน่นเพ่ือมิให้เคลื่อนไหวระหว่างเทคอนกรีตและในขณะ
กระทุ้งหรือการสั่นคอนกรีต 
  ๔) เหล็กเดือย (Dowel Bars) ต้องมีขนาดและอยู่ในตำแหน่งตามแบบก่อนนำไปวาง
ปลายด้านหนึ่งจะต้องทาด้วยยางมะตอยให้ทั่ว 
     ๕) ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวห้ามมิให้กระทบกระเทือนที่ปลายเหล็กที่ คอนกรีตยัง
ไม่ได้รับการห่อหุ้ม 
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   ๙.๒.๓  การต่อเหล็กเสริมจะต้องต่อโดยวิธีทาบกันและรอยต่อของเหล็กแต่ละเส้นต้องสลับกัน
ห้ามต่อเหล็กตรงจุดที่รับแรงมากที่สุดในคานดังนี้ 
   ๑) เหล็กเส้นกลมให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า ๔๐ เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเมื่อ
ปลายต้องงอขอมาตรฐานหรือ ๕๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน 
   ๒) เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางโดยปลายไม่
งอขอมาตรฐาน 
   ๙.๒.๔ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
   ๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบเหล็กทุกขนาดๆ ละ ๓ ท่อนโดยไม่ซ้ำเส้นมีความยาว ท่อน
ละ๐.๖๐เมตร 
   ๒) การรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเส้นแต่ละขนาดให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 

๑๐. งานหิน 
  ๑๐.๑ คำจำกัดความและความหมาย 
   งานหินที่ใช้ในงานแหล่งน้ำส่วนใหญ่จะเป็นหินใหญ่ใช้ป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำที่

กระทำกับตลิ่งของลำน้ำอาคารที่ขวางทางน้ำเป็นต้นแบ่งออกเป็นประเภทได้ ดังนี้ 
 ๑๐.๑.๑ หินทิ้งหมายถึงหินขนาดเล็กใหญ่มีขนาดคละกันนำไปปูหรือทิ้งด้วยเครื่องจักรหรือ
แรงคนและตบแต่งผิวหน้าครั้งสุดท้ายให้มองดูเรียบร้อยด้วยแรงคน 
  ๑๐.๑.๒ หินเรียงหมายถึงหินที่มีขนาดประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๒๕ เมตร นำมาเรียงให้ได้รูปร่าง
และขนาดตามแบบก่อนเรียงต้องทำการบดอัดพ้ืนให้แน่นแล้วนำหินใหญ่มาเรียงให้ชิดที่สุดโดยให้หินก้อนใหญ่
กว่าอยู่บนหินก้อนเล็กพร้อมทั้งแต่งผิวหน้าเรียบเสมอกันกับหินก้อนข้างเคียงด้วยแรงคนและถมช่องว่าง
ระหว่างหินด้วยหินย่อยและหินฝุ่นให้แน่น 
  ๑๐.๑.๓ หินเรียงยาแนวหมายถึงหินเรียงตามข้อ ๑๐.๑.๒ และยาแนวผิวหน้าตามช่องว่าง
ระหว่างหินด้วยปูนก่อ 
  ๑๐.๑.๔ หินก่อหมายถึงหินที่มีคอนกรีตหยาบแทรกตามช่องว่างระหว่างหินก้อนใหญ่ 

๑๐.๑.๕ หินเรียงในกล่องลวดตาข่าย  
๑)  หินเรียงในกล่องลวดตาข่ายแบบ GABION หมายถึง หินเรียงขนาดประมาณ

๐.๑๕ - ๐.๒๕เมตร 

๒)  หินเรียงในกล่องลวดตาข่าย MATTRESS หมายถึง หินเรียงขนาดประมาณ
๐.๐๗๕ - ๐.๑๕ เมตร 

 ๑๐.๒  ข้อกำหนดและคุณสมบัติ 
  ๑๐.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

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

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

๑.๓) มีความถ่วงจำเพาะไม่ต่ำกว่า ๒.๖ และเป็นหินมาจากแหล่งโรงโม่หิน 
๑.๔) มีสัดส่วนคละท่ีดีโดยขึ้นอยู่กับความหนาของหินดังนี้ 
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    ๑.๔.๑) หินทิ้งหนา ๐.๙๐ เมตร มีขนาดของก้อนหินโตสุด 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 น้อยกว่ า๑๐ 

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

หินย่อยและหินฝุ่น หินย่อยและหินฝุ่น น้อยกว่า๕ 

  ๑.๔.๒) หินทิ้งหนา ๐.๖๐ เมตร มีขนาดของก้อนหินโตสุด 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 มากกว่า๕๕ 
๕–๑๐ ๐.๑๕๐ – ๐.๒๐๐ ๓๕ -๔๕ 

ต่ำกว่า๕ ต่ำกว่า๐.๑๕๐ ต่ำกว่า๑๐ 
หินย่อยและหินฝุ่น หินย่อยและหินฝุ่น น้อยกว่า๕ 

 ๒) กล่องลวดตาข่าย 
  ๒.๑) เป็นชนิดเคลือบสังกะสี (Hot dip galvanized) ประกอบขึ้นจากลวดตาข่ายถักเป็นรูปหก
เหลี่ยมชนิดพันเกลียว ๓ รอบมี ๒ แบบคือ 
  ๒.๒.๑) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาดช่องตาข่ายจาก
ระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า  ๑๐ x ๑๓  เซนติเมตร 
  ๒.๒.๒) กล่องลวดตาข่าย MATTRESS มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาดช่องตาข่ายจาก
ระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า ๖ x ๘  เซนติเมตร 
  ๒.๒) การขึ้นโครงรูปกล่องเป็นสี่เหลี่ยมโดยเครื่องจักรให้ได้ขนาดและสัดส่วนตามแบบและมีผนังก้ัน
ภายในทุก๑เมตรมีฝาปิด – เปิดได ้
  ๒.๓) คุณลักษณะของลวด (Wire) ที่ใช้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายจะต้องมีค่าความต้านทานแรง
ดึง (Tensile Strength) ไม่น้อยกว่า ๓๘ กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบ มอก.๗๑ “ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี” 
และมีขนาดลวดและการเคลือบสังกะสีดังนี้ 
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   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) การยึดและพันกล่องระหว่างกล่องตาข่ายและฝาปิดกล่องให้ใช้ลวดพันขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง     ๒.๒  มิลลิเมตรพันยึดกับลวดโครงกล่องโดยพันเกลียว  ๓ รอบและ ๑ รอบสลับกันในแต่ละ
ช่วงตาข่าย 
       ๒.๕) ลวดโครงกล่องต้องหุ้มด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมและพิมพ์ชื่อผู้ผลิตบนลวดโครงกล่อง
โดยให้เห็นเด่นชัดทุกด้าน 

   ๑๐.๒.๒ การวางเรียงหิน 
   ๑) ทำการปรับระดับบริเวณที่จะวางเรียงหินใหญ่หรือกล่องลวดตาข่ายให้เรียบปราศจาก
วัชพืชและปูวัสดุรองพื้นประเภทกรวดหรือกรวดผสมทรายหรือแผ่นใยสังเคราะห์ให้ได้ขนาดความหนาตาม
แบบ 
   ๒) การวางเรียงหินจะต้องทำด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดการแยกตัวโดยมีก้อนขนาด
เดียวกันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและต้องวางเรียงให้ผิวหน้ามองดูเรียบและความหนาเฉลี่ยเท่ากับที่กำหนดในแบบ 
   ๓) ในขณะวางกล่องลวดตาข่ายลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ทำให้เกิดการฉีกขาดหรือเกิด
การเคลื่อนตัวของแผ่นใยสังเคราะห์ด้านมุมของการปูแผ่นใยสังเคราะห์ให้พับขึ้นครึ่งเท่าของความหนาของ
กล่องลวดตาข่าย 
   ๔) วางกล่องลวดตาข่ายทำการโยงยึดให้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมและบรรจุหินลงในกล่องลวดตา
ข่ายต้องวางเรียงให้คละกันอย่างหนาแน่นเหลี่ยมมุมต้องเข้ากันและมีความสวยงาม 

๑๐.๒.๓การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
  ๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 
  ๑.๑)  สุ่มเก็บตัวอย่างหินใหญ่จำนวน  ๑๐๐ กิโลกรัม  เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งความ
คงทนความถ่วงจำเพาะและสัดส่วนคละ 
  ๑.๒)  จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของ
กล่องลวดตาข่ายตามข้อกำหนดในแบบ 
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  ๒) การรายงานผล 
   ๒.๑)  ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินใหญ่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 
   ๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่ายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 

๑๑.งานปลูกหญ้า 
   ๑๑.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย 

 งานปลูกหญ้าหมายถึงการปลูกหญ้าปกคลุมผิวดินเพื่อป้องกันการกัดเซาะจากน้ำบริเวณเชิงลาดของคัน
เดินเชิงลาดตลิ่งบริเวณอาคารเป็นต้น 

 ๑๑.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
  ๑๑.๒.๑) ชนิดหญ้าที่ใช้ปลูกจะต้องเป็นพันธ์หญ้าที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมีลักษณะรากกระจาย
ออกเป็นวงกว้างสามารถยึดเกาะกับเนื้อดินได้เป็นอย่างดีและเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศใน
ท้องถิ่นนั้น 
 ๑๑.๒.๒) ก่อนปลูกหญ้าจะต้องจัดเตรียมพื้นที่บริเวณปลูกหญ้าโดยนำหน้าดิน  (Top Soil) มาถม
และบดอัดให้มีความหนาประมาณ ๐.๑๐ เมตร 
 ๑๑.๒.๓) หญ้าที่นำมาปลูกหรือปูจะต้องเป็นหญ้าที่ยังไม่ตายและกำลังเจริญเติบโตเป็นแผ่นหนา
ปราศจากวัชพืชหินก้อนโตรากไม้ติดมากับหญ้า 
  ๑๑.๒.๔) แผ่นหญ้าที่นำมาปลูกจะต้องมีดินติดหญ้าหนาไม่เกิน  ๐.๐๕ เมตรและต้นหญ้าสูงไม่เกิน 
๐.๑๒เมตรเมื่อขุดหญ้ามาแล้วต้องรีบปลูกภายใน  ๒๔ ชั่วโมง  พร้อมบดอัดให้แน่นกับพื้นเพื่อมิให้มีโพรง
อากาศช่องต่อระหว่างแผ่นหญ้ากลบด้วยดินให้เรียบ 
   ๑๑.๒.๕) ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาหญ้าบริเวณที่ปลูกจนกว่าหญ้าเจริญงอกงามและแพร่กระจาย
คลุมพ้ืนที่โดยสม่ำเสมอและจะต้องขุดและกำจัดวัชพืชอ่ืนๆที่ไม่ต้องการออกจากบริเวณท่ีปลูกหญ้า 

๑๒.งานวัสดุกรอง 
๑๒.๑ คำจำกัดความ / ความหมาย 

  วัสดุกรองหมายถึงวัสดุคัดเลือกที ่เป็นกรวดคละอย่างดีหรือกรวดผสมทรายคละกันอย่างดี โดย
ปราศจากเศษดินและสารที่เป็นอันตรายเจือปนหรือเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ทำหน้าที่กรองและระบายน้ำที่ซึม
ผ่านชั้นดินโดยมิยอมให้เศษมวลดินไหลผ่านออกมาเพ่ือป้องกันการชะล้างและการกัดเซาะ 

๑๒.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ 
  ๑๒.๒.๑) วัสดุกรอง    
   ๑) กรวดผสมทรายแบ่งตามประเภทการใช้งานเป็น ๒ ชนิด 
   ๑.๑) ชนิดที่ ๑ ใช้รองพ้ืนระหว่างดินกับหินใหญ่มีขนาดคละกันดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

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

๓/๘ นิ้ว ๓๕-๔๕ 
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เบอร ์๘ ๒๕-๓๕ 
เบอร ์๔๐ ๑๕-๒๕ 

เบอร ์๑๐๐ ๐-๒๐ 
เบอร ์๒๐๐ ๐-๕ 

 
๑.๒) ชนิดที่๒ใช้เป็นวัสดุกรองมีขนาดคละกันดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

๑ ½ นิ้ว ๑๐๐ 

¾ นิ้ว ๗๐-๘๕ 

๓/๘นิ้ว ๖๕-๗๕ 

เบอร์๔ ๖๐-๗๐ 

เบอร์๓๐ ๓๕-๕๐ 

เบอร์๕๐ ๒๕-๔๐ 

เบอร์๑๐๐ ๐-๓๐ 
เบอร์๒๐๐ ๐-๕ 

   
   ๒) กรวดใช้เป็นวัสดุกรองในการทำToe Drain มีขนาดคละกันดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก 

๓นิ้ว ๑๐๐ 
๑ ½ นิ้ว ๗๕-๙๕ 

¾ นิ้ว ๕๕-๗๕ 
๓/๘นิ้ว ๐-๕๕ 
เบอร์๔ ๐ 

  
 ๓ ) แผ ่นใยส ั ง เคราะห ์ต ้อง เป ็นชน ิด  Non-Woven ท ี ่ม ีกรรมว ิธ ีการผล ิตแบบ 
Needlepunch ที่ผลิตจากเส้นใย Polypropylene ที่มีความยาวต่อเนื่องกันทั้งผืน (Continuous Filament) 
ความยาวของเส้นใยโดยเฉลี่ยจะยาวกว่า  ๘ ซม. หรือแบบ Thermally Bonded ซึ่งใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นใหม่
ทัง้หมดแบ่งตามประเภทการใช้งานเป็น๒ชนิดดังนี้    
   ๓.๑)  ชนิดที่ ๑ ใช้กับงานปูคลุมวัสดุกรอง 
 

คุณสมบัติ ข้อกำหนด 

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

ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ N 

ค่า MASS PER UNIT AREA ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ g/m๒ 
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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  O๙๐w หรือ 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) 

ไม่น้อยกว่า๒๒๐๐ N 

ค่า MASS PER UNIT AREA ไม่น้อยกว่า๑๘๐ g/m๒ 
ค่า WATER FLOW RATE 
(BS ๖๙๐๖ : PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑) 

ไม่น้อยกว่า๕๐ I/m.๒ sec 
(๑๐ cm-head) 

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

ไม่น้อยกว่า๑๒.๕ K N/m. 
(WIDTH) 

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

ไม่มากกว่า๙๐ µm. 

 ๑๒.๒.๒  การปูวัสดุกรอง 
 ๑) กรวดผสมทรายหรือกรวด 
 ๑.๑) ก่อนปูวัสดุกรองต้องเตรียมฐานรากรองพื้นโดยขุดปรับแต่งให้มีความลาดและขอบเขต
ตามท่ีกำหนดไว้ในแบบถ้าขุดเกินไปจะต้องใช้วัสดุรองพ้ืนใส่ลงไปให้เต็ม 
 ๑.๒) กรวดใช้ทำวัสดุกรอง Toe Drain การถมบดอัดจะต้องทำเป็นชั้นๆความหนาชั้นละไม่เกิน  
๐.๕๐เมตร  บดอัดโดยใช้รถบดอัดล้อเหล็กบดทับไม่มาอย่างน้อย๔เที่ยวบดอัดแน่นมีความหนาแน่นสัมพัทธ์  
(Relative Density ) ไม่ต่ำกว่า  ๗๕% และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  ๙๐ % 
 ๑.๓)ในกรณีที่หยุดการถมวัสดุกรองเป็นเวลานานและเริ่มถมใหม่ให้ทำการขุดผิวหน้าเดิมให้
ขรุขระแล้วบดอัดก่อนหลังจากนั้นจึงลงวัสดุที่จะถมขึ้นใหม่ต่อไป  
  ๒) แผ่นใยสังเคราะห์ 
 ๒.๑) ขณะวางหินลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ทำให้เกิดการฉีกขาดหรือเกิดการเคลื่อนตัวของ
แผ่นใยสังเคราะห์จนทำให้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณที่ต้องการระบุด้านมุมของการปูแผ่นใยให้พับข้ึนครึ่งเท่า
ของความหนาหินหรือคานคสล.  
 ๒.๒) ไม่อนุญาตให้สิ่งขับเคลื่อนทุกชนิดผ่านไปบนแผ่นใยสังเคราะห์หลังจากการเรียงหินแล้ว 
 ๒.๓) ก่อนวางหินบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องตอกหมุดยึดให้แน่นและเรียงหินเริ่มจากบริเวณที่อยู่
ด้านล่างก่อน 
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 ๒.๔) การเรียงหินห้ามยกก้อนหินสูงกว่า  ๐.๕๐ม. ถ้าหากมีการปูหินด้วยเครี่องจักรโดยตรงจะมี
หินก้อนเล็กปูรองรับหนาไม่น้อยกว่า  ๐.๑๕  ม. 
 ๒.๕) การต่อเชื่อมแผ่นใยสังเคราะห์ทำได้  ๒  วิธีดังนี้ 
                ๒.๕.๑) การต่อโดยการให้แผ่นเหลื่อมกัน (Overlapping) ระยะทาบของแผ่นใยไม่น้อยกว่า 
๐.๕๐ ม. 
                ๒.๕.๒) การเย็บ (Sewing) ให้ทำการเย็บแบบต่อเนื่องโดยใช้ด้าย Polyester หรือ Nylon ทำ
การเย็บแบบต่อเนื่อง 
 ๑๒.๒.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ 
 ๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างกรวดหรือกรวดผสมทรายจำนวน ๕๐ กิโลกรัม เพ่ือทดสอบสัดส่วนคละ 
 ๑.๒) จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นใย
สังเคราะห์ตามข้อกำหนดในแบบ 

๒) รายงานผล 
  ๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของกรวดและหรือกรวดผสมทรายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 
  ๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 

๑๓. งานตอกเสาเข็ม 
๑๓.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย 

เสาเข็มคอนกรีตจะต้องไม่นำไปตอกจนกว่าคอนกรีตจะรับกำลังกดที่น้อยที่สุดตามที่ระบุไว้ได้ 
จะต้องมีการระมัดระวังในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเข็ม ตัวเข็มจะต้องไม่ถูกแรงดึงหรืองอหรือ
แรงกระทำที่ทำให้คอนกรีตถูกกระแทกและแตกแยกออกจากกัน ห้ามมิให้ตอกเข็มภายในรัศมี ๓๐ เมตร ของ
โครงสร้างที่เป็น Structural Concrete จนกว่าสิ่งก่อสร้างดังกล่าวนั้นจะมีอายุไม่น้อยกว่า ๗ วัน การตอกเข็ม
ทุกครั้งจะต้องมีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอยู่เสมอไป 

๑๓.๑.๑  การกำหนดตำแหน่ง จะต้องตรวจสอบตำแหน่งและระยะห่างของเสาเข็มให้ถูกต้อง
ตามแบบอย่างระมัดระวังก่อนที่จะทำการตอกเสาเข็มลงไป 

๑๓.๑.๒  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ  ในกรณีที่เป็นการตอกเสาเข็มตรง แกนเสาเข็มจะเบน
ออกจากแนวดิ่งได้ไม่เกิน ¼ นิ้ว  ต่อความยาวของเสาเข็ม ๑ ฟุต (๖ ม.ม. ต่อความยาวของเสาเข็ม ๓๐ ซม.) 
ในกรณีที่เป็นการตอกเสาเข็มเอียง แกนของเสาเข็มจะเบนออกจากแนวเอียงที่กำหนดให้ไม่เกิน ½ นิ้ว ต่อความ
ยาวของเสาเข็ม ๑ ฟุต (๑๒.๕ ม.ม. ต่อความยาวของเสาเข็ม ๓๐ ซม.) ในกรณีใดๆ ก็ตามจุดศูนย์กลางของหัว
เสาเข็มจะต้องไม่เบี่ยงเบนออกจากจุดที่กำหนดไว้ในแบบเกินกว่า ๔ นิ้ว (๑๐ ซม.) 

๑๓.๑.๓  การตอกเข็มต่อเนื่องกัน การตอกเข็มแต่ละต้นจะต้องให้ลูกตุ้มตอกติดต่อกัน ไปตั้งแต่
การตอกครั้งแรก โดยปราศจากการหยุด จนเสาเข็มจมดินได้ระดับที่ถูกต้อง นอกจาจะมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น การ
ตอกให้ตอกจากก่ึงกลางของฐานรากออกไปทั้งสองข้าง หากมีการลอยตัวของเสาเข็ม ให้กดเสาเข็มให้จมดินจน
ได้ระดับท่ีถูกต้อง 
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๑๓.๑.๔  ความลึกของเข็มที่ตอกลงไป เสาเข็มจะต้องตอกลงไปให้ลึกจนถึงระดับที่ได้กำหนดไว้     
ในกรณีที่ตอกเสาเข็มตอกลึกลงไปถึงระดับที่กำหนดไว้แล้ว แต่ไม่สามารถรับน้ำหนักตามที่ต้องการที่กำหนดไว้
ได้นั้น จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้คือ 

ก. จะต้องต่อความยาวของเสาเข็มเพิ่มขึ้นให้ติดต่อ และต้องตอกลงไปอีกภายหลังจากพ้น
ระยะการบ่มคอนกรีตและคอนกรีตสามารถรับกำลังกดได้ตามที่กำหนดไว้แล้ว จนกระท้ังเสาเข็มนั้นรับน้ำหนัก
ตามท่ีกำหนดไว้ได้หรือ 

ข. จะต้องเพ่ิมจำนวนเสาเข็มตามผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
๑๓.๑.๕  ข้อระมัดระวังเกี่ยวกับเสาเข็มแบบยาวเรียว  การเคลื่อนย้ายและการตอกเข็มที่มีการ

ยาวมาก (High Slenderness Ratio) จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่อง Overstress หรือแนวเข็มที่
เบี่ยงเบนออกจากแนวดิ่งที่ถูกต้อง 

๑๓.๑.๖  อัตราการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่น้อยที่สุดของเสาเข็ม  ผู้รับจ้างจะต้องทำการ
คำนวณอัตราการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยน้อยที่สุดของเสาเข็มโดยให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและตามที่ผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ 

ในกรณีที่อัตราการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่น้อยที่สุดของเสาเข็มที่คำนวณจากสูตรดังกล่าว
ข้างต้น อยู่ภายใต้อัตราการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่กำหนดไว้ในแบบ แต่หากผู้ควบคุมงาน....
ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรจะต้องตรวจสอบโดยการทดลองน้ำหนักบรรทุกบนเสาเข็มอีกเพื่อให้แน่ใจ ผู้รับจ้าง
ต้องจัดทำให้โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าท่ีได้จ่ายไปจริงๆ เท่านั้น 

๑๓.๑.๗  การตัดเสาเข็ม  จะต้องตัดให้ผิวหน้าของเสาเข็มตั้งฉากกับความยาวของเสาเข็ม การ
ตัดจะใช้ Pneumatic สกัด เลื่อย หรือเครื่องมืออื่นที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ห้ามมิให้
ตัดเสาเข็มโดยระเบิดเป็นอันขาด 

๑๓.๑.๘  เศษและวัสดุที่ต้องตัดออกมาจากเสาเข็ม  ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมและเป็นผู้นำไปทิ้ง
ยังที่ที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนดให้ 

๑๓.๑.๙ หัวเข็มที่ตอกผิดตำแหน่ง  ห้ามมิให้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ใดๆ ดึงหรือดันให้เข้าสู่ตำแหน่ง
ตามท่ีกำหนดไว้ 

๑๓.๑.๑๐  เครื่องบังคับเสาเข็ม  ในการตอกเสาเข็มจะต้องมีเครื่องบังคับหรือเครื่องมือใดๆ ที่
เหมาะสม เพ่ือมิให้เข็มเคลื่อนทางด้านข้างจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ 

๑๓.๑.๑๑  การถอนเข็มกลับของเสาเข็ม ในกรณีท่ีตอกเข็มอยู่เป็นกลุ่มหรือมีระยะใกล้กัน จะต้อง
มีการตรวจสอบดูการถอนกลับหรือเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมของเสาเข็ม ถ้าเสาเข็มมีการถอนกลับหรือ
เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมเกิดขึ้น จะต้องทำการแก้ไขให้เสาเข็นเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งและระดับเดิมหรือ
สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มได้ตามที่กำหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง 

๑๓.๒  การถอนเสาเข็มสำหรับการตรวจสอบ 
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ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะทำให้ผู้รับจ้างทำการถอนเสาเข็มที่มีความสงสัยออก เพ่ือ
ตรวจสอบสภาพของเสาเข็ม เสาเข็มนั้นเมื่อถอนขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะมีความเสียหายหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเข็มที่ใช้
ไม่ได้แล้ว 

๑๓.๓  เสาเข็มที่ชำรุดในระหว่างการตอก หรือไม่อยู่ในตำแหน่งตามท่ีระบุไว้ 
เสาเข็มที่ชำรุดหรือไม่อยู่ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในแบบจะต้องถอนออก และตอกเสาเข็มใหม่

แทน หรือจะตัดทิ้งแล้วตอกเสาเข็มใหม่ลงไปแทนจุดใกล้เคียง โดยมีขนาดของหัวเข็มใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตามที่จะ
กำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

๑๓.๔  ระดับของหัวเข็ม 

ระดับของหัวเข็มทุกๆ ต้นที่ครอบด้วย Pile-cap จะต้องยื่นเข้าไปใน Pile-cap ตามที่กำหนดไว้ใน
แบบ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดับของเสาเข็มและแสดงแบบของระดับของช่วงห่างของหัวเข็มด้วย ถ้าปรากฏว่า
มีความคลาดเคลื่อนเกินกว่า ๐.๑๐ เมตร จะต้องทำการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

๑๓.๕  บันทึกการตอกเสาเข็ม 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบันทึกแสดงการตอกเสาเข็มทุกต้นโดยสมบูรณ์ รายงานบันทึกการตอก
เสาเข็มจะต้องประกอกด้วยขนาด ตำแหน่ง และระดับของปลายเสาเข็มทั้งก่อนและหลังการตอกเสาเข็ม ใน
บันทึกจะต้องรวมถึงระยะการจมของเสาเข็มโดยเฉลี่ยแต่ละต้นเมื่อทำการตอกสิบครั้งสุดท้าย การเก็บบันทึก
การตอกเสาเข็มของหมู่หรือกลุ่มใดๆ ก็ตามจะต้องทำติดต่อกันตั้งแต่เริ่มจนกระทั้งตอกเสาเข็มเสร็จ ในกรณีที่
ทำการตอกในสถานที่ที่ได้ทดสอบไว้แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะการจมของเสาเข็ม ในการตอกแต่ละครั้ง
การเก็บระยะการจมของเสาเข็มในระหว่างการตอกจะต้องกระทำตลอดความยาวของเสาเข็ม 

14. การเสนอราคา  
14.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้

ด้วยแล้ว โดยจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่เปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนด
ยืนราคาผู้ค้าต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  

14.๒ วัสดุอุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการ
กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) เป็นสำคัญเท่านั้น  

14.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเอกสารสรุปคุณลักษณะเฉพาะตามตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์ตาม
ข้อกำหนดขอบเขต (TOR) ของโครงการฯ ให้ตรงกับแค๊ตตาล๊อคที่แนบ (ตามภาคผนวก ข.) หากผู้เสนอราคาราย
ใดที่ไม่ยื่นเอกสารดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำจะไม่รับการพิจารณาในการเสนอราคาในครั้งนี้ 

14.๔ ผู้เสนอราคาต้องจัดหาหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) จากโรงงานที่มีอาชีพผลิตหอถังสูง ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ สำเนาใบ
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมลงชื่อโดยผู้มีอำนาจให้ครบถ้วนและประทับตรา โดยแนบมา
พร้อมเอกสารเสนอราคา กรมทรัพยากรน้ำขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เข้าไปตรวจสอบกระบวนการผลิตได้ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ
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ก่อสร้าง โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือยินยอมของโรงงานผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำมาพร้อมกับเอกสาร
เสนอราคา 

14.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงผลการคำนวณหาขนาดของมอเตอร์, อินเวอร์เตอร์, แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ผลิตได้ในแต่ละวัน ผู้รับจ้างต้องส่งข้อเสนอทางเทคนิคของอุปกรณ์จำนวน 2 รายการ 
ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และชุดเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดผิวดินพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานและแสดงแบบ 
Wiring diagram ระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และแบบแสดงแนวทางการติดตั้งสายไฟฟ้าจากชุดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ถึงชุดเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งระบุชนิดและขนาดสายไฟฟ้า 

14.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ที่แสดงรายละเอียดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่อง
สูบน้ำและอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำโดยครบถ้วน พร้อมรูปแบบของระบบการทำงานมาพร้อม
กับเอกสารเสนอราคา หากเอกสารไม่ครบตามรายละเอียดข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

14.๗ ผู้เสนอราคาต้องประกันการชำรุดเสียหาย ของวัสดุ และอุปกรณ์จากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา 
๒ ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบงาน และเป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
ยกเว้นวัสดุสิ ้นเปลือง ที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใช้งาน หากในระยะเวลาดังกล่าว เกิดการชำรุด
เสียหายหรือขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยไม่คิดค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และแจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 
ทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันแก้ไขแล้วเสร็จ หากไม่ดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องดังกล่าว กรม
ทรัพยากรน้ำจะสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการจากเงินค้ำประกันสัญญา และจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเสนอราคาในงานจัดหาครั้งต่อไปของกรม
ทรัพยากรน้ำ  

14.8 ผู้เสนอราคารายใดที่ยื่นเอกสารเสนอราคาไม่ตรงกับเงื่อนไขเสนอราคาและข้อกำหนด แม้เพียงข้อ
ใดข้อหนึ่ง กรมทรัพยากรน้ำจะไม่รับการพิจารณาในการเสนอราคาครั้งนี้ 

14.9 กรมทรัพยากรน้ำสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ และอาจยกเลิก
การเสนอราคาครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ โดยจะลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้
ต่อเมื่อกรมทรัพยากรน้ำได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการแล้วเท่านั้น โดยผู้เสนอราคายอมรับที่จะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆหากไม่ได้รับเป็นคู่สัญญา  

14.10 คู่มือการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมคู่มือการใช้งาน ประกอบด้วย แผนภาพแสดงการ
ทำงานของระบบ ขั้นตอนการทำงานของระบบ คุณลักษณะ หน้าที่ การทำงาน อายุการใช้งานและวิธีการ
บำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๕ ชุด โดยให้ส่งในวันส่งมอบงาน  

14.๑1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอแผนการดำเนินงานซึ่งจะต้องก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะส่งมอบภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแสดงถึงขีดความสามารถของผู้เสนอราคา 
และยืนยันการดำเนินการให้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนทุกแห่ง สำหรับแผนการดำเนินการจะมีผลต่อการติดตาม
ควบคุมงาน และมีผลผูกพันกับสัญญาจ้างด้วย  

กรณีที่เป็นผู้เสนอราคาได้ทำสัญญาจ้างเป็นผู้รับจ้างกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ในการดำเนินการ
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่ผู้รับ
จ้างยื่นเสนอต่อกรมทรัพยากรน้ำ ในการยื่นเสนอราคาในครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำจะขอสงวนสิทธิยกเลิกสัญญาจ้าง 
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และจะไม่ชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเสนอ
ราคาในงานจ้างของกรมทรัพยากรน้ำในครั้งต่อไป  

14.12 การทดสอบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งระบบให้แล้วเสร็จ และทำการทดสอบระบบฯที่สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3๐๐ ลบ.ม./วัน 
หรือตามแบบรูปและรายการกำหนด หรือตามใบแจ้งปริมาณงานและราคากำหนด (ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. จนถึง
เวลา ๑๗.๐๐ น.) ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้องรายงานผลการทดสอบ แนบในรายงานการตรวจรับงาน ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง  
1๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ พิจารณาเอกสารที่ยื่น
เสนอราคา ดังนี้ 

๑) ความครบถ้วนของเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หนังสือการรับประกันแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ Catalog และเอกสารประกอบต่าง ๆ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจ
และประทับตราถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

๒) ความครบถ้วนของเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Catalog และเอกสารประกอบต่าง ๆ
ของเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ชุดควบคุมการทำงาน ตู้ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการรับรองสำเนาโดยผู้มี
อำนาจและประทับตราถูกต้องตาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

3) กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดย
หลักเกณฑ์ราคารวม และความครบถ้วนของเอกสารทางด้านเทคนิค 

4) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตท่อระบบกระจายน้ำ ประเภท พอลิเอ
ทิลีน (HDPE) ความหนาแน่นสูง ชนิดผนังหลายชั้น มาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ โดยมีหนังสือรับรองจาก
โรงงานผู้ผลิต จะต้องมีสถานที่ตั้งอย่างชัดเจน ให้ทางราชการสามารถตรวจสอบและติดต่อได้ เอกสารรับรอง
สำเนาลงนามโดยผู้มีอำนาจครบถ้วนถูกต้องมาพร้อมในการยื่นเสนอราคา 

5) ผู้เสนอราคาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิ ตใน
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖0 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และต้องใช้เหล็กที่จะ
ใช้ในการก่อสร้างเป็นเหล็กที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตาม
สัญญา 

๖) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๑0 กรมจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะ
เรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น 

7) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEร แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่า ราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้
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ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรมจะจัดซื้อจัดจ้าง
จากผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการสรุปคุณลักษณะเฉพาะตามตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์
ตามข้อกำหนดขอบเขต (TOR) ของโครงการฯ (ภาคผนวก ข.) หากผู้เสนอราคารายใดที่ไม่ยื่น
เอกสารดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำจะไม่รับการพิจารณาในการเสนอราคาครั้งนี้ 

1๖. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ 
แบบ COMBO 

1๖.๑ รายละเอียดทั่วไป  
สถานีสูบน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible 

Electric Pump), มอเตอร์ (Motor) แต่ละเครื่อง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ kW และแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำ
ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระยะแรงสูบส่งรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร. (TDH) และสูบน้ำ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือตามแบบรูปและรายการกำหนด หรือตามใบแจ้งปริมาณ
งานและราคากำหนด และเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับชุดควบคุม  (Smart Solar Hybrid 

Inverter Pump) โดยชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากชุด
เดียวกัน ซึ่งชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำสามารถควบคุมให้เครื่องสูบน้ำเริ่มทำงานทีละเครื่อง หรือพร้อมกัน ตาม
กำลังไฟฟ้าที่ได้รับมาจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์  พร้อมฟังก์ชั ่นการทำงานให้เป็ นตามข้อกำหนด และ
สามารถทำงานร่วมกันเป็นชุดโดยมีอุปกรณ์สำคัญท่ีจำเป็นต้องใช้กับชุดระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือให้
ชุดระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ
และรายการเอกสาร ประกอบกันดังนี้. 
          ๑. ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังไฟรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๒๘ kW  

๒. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible Electric Pump) จำนวน ๒ เครื่อง,  มอเตอร์ 
(Motor) แต่ละเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ kW  และแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๐  ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง, ระยะแรงสูบส่งรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร (TDH) โดยการต่อใช้งานร่วมกับชุดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือตามแบบรูปและรายการกำหนด 
หรือตามใบแจ้งปริมาณงานและราคากำหนด 

           ๓. ชุดควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำ (Smart Solar Hybrid Inverter Pump) จำนวน ๒ ชุด แต่ละ
ชุดมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ KW พร้อมฟังก์ชั่นตามข้อกำหนด 

           ๔. ช ุดควบคุมแหล่งจ ่ายพลังงานไฟฟ้า (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC) อัตโนมัต ิ (AC/DC 

Automatic switch) 
               ๕. การสื่อสารรายงานแสดงผลทางไกล (Remote Monitoring) 

๖. อุปกรณ์วัดความเข้มแสง (Solar Radiation Meter) 
๗. มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Flowmeter) 
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๘. ชุดกล่องรวมสายไฟ สวิตช์ป้องกันการตัด-ต่อระบบไฟฟ้ากระแสตรง (PV Combiner DC switch 

box) 
๙. อุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดภาวะน้ำแห้ง (Dry Run Sensor) 
๑๐. อุปกรณ์วัดแรงดัน (Pressure Transducer) 
๑๑. อุปกรณ์วัดระดับแหล่งน้ำ (Liquid Level Transmitter) 

๑๒. ชุดควบคุมส่งสัญญาน สำหรับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ (Remote Communication Sensor) 
16.๒ การพิจารณา 

 -  ผู้ยื่นเสนอจะต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชุดอุปกรณท์ี่จำเป็นต้องใช้
ประจำชุดระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ชุดระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และองค์ประกอบอื่นๆ  ที่
จำเป็นสำหรับการใช้งานตามจำนวนและตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบเอกสาร 
 -  เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ขับ ที่ผู้ยื่นเสนอนำมาเสนอ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ยังไม่เคยผ่าน
การใช้งานมาก่อน ทั้งนี้ผู้ยื่นเสนอจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทน
จำหน่ายในประเทศไทย ประกอบการพิจารณาด้วย 

-  ผู้ยื ่นเสนอจะต้องเสนอรายการเอกสารดังต่อไปนี ้ให้กับผู ้ว ่าจ้าง เพื ่อให้ความเห็นชอบก่อน
ดำเนินการ 

 (๑) เอกสาร แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 (๒) เอกสาร เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ โรงงานมาตรฐานรับรอง ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕  
 (๓) เอกสาร ชุดควบคุม (Smart Solar Hybrid Inverter Pump) โรงงานมาตรฐานรับรอง ISO 

๙๐๐๑: ๒๐๑๕  
 (๔) เอกสาร ชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับชุดระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  

 (๕) เอกสาร แบบแสดงผลการคำนวณหาขนาดมอเตอร์, อินเวอร์เตอร์, ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ
ที่ผลิตได้ในแต่ละวัน โดยมีกราฟแสดงสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เข้ากับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 (๖) เอกสาร แสดงการเปรียบเทียบสินค้าอุปกรณ์ที่นำเสนอในงานนี้ เรียงตามลำดับหัวข้อ TOR 

หรือ ข้อกำหนดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามแบบหรือหัวแบบฟอร์มที่ทางผู้ว่าจ้างกำหนดให้ครบถ้วน. 
 - ผู้ยื ่นเสนอราคาจะต้องทำการทดสอบเครื่องสูบน้ำ และระบบควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนด                                
ในวันส่งมอบงาน   
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16.3๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ประกอบไปด้วย ๑๒ รายการ 

รายการที่ ๑ 

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
        แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๖๑๒๑๕ และ มอก.๒๕๘๐ 

๑. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline silicon) มีพิกัด
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด (Maximum Power Output) ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ วัตต์ต่อแผง และมีประสิทธิภาพใน
การทำงาน (Module efficiency) ไม่น้อยกว่า ๑๖% หรือดีกว่า ที่เงื ่อนไขการทดสอบตามมาตรฐาน STC 

(Standard Test Condition) ได้แก่ ที่พลังงานแสงแดด (Irradiance condition) ๑,๐๐๐ วัตต์ต่อตารางเมตร 
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) หรือ
วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าและทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ตลอดอายุการใช้งานของแผงฯ ด้านหลังของ
แผงฯ ติดตั้งกล่องรวมสายไฟ (Junction Box หรือ Terminal Box) ที่มั่นคงแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศและ
สภาวะแวดล้อมการใช้งานภายนอกอาคารได้ดี มีอายุการใช้งานยืนยาวเทียบเท่าแผงฯ และ มีระดับมาตรฐาน
การป้องกันการซึมของน้ำ IP๖๗ ซึ่งผลิตพร้อมมาจากโรงงานผู้ผลิตแผงฯ กล่องรวมสายไฟจะต้องมีบายพาส
ไดโอดเบ็ดเสร็จ (Integrated Bypass Diode) ต่ออยู่ภายในเพ่ือช่วยให้การไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นปกติกรณี
เกิดเงาบังทับเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง (Hot spot) การประกอบขั้วต่อสายกล่องรวมสายไฟต้องมีการประกอบภายใน
ขบวนการผลิตเดียวกันกับแผงฯตั้งแต่ต้นจนจบถึงขั้นตอนบรรจุหีบห่อ กรอบของแผงฯต้องทำจากวั สดุโลหะ
ปลอดสนิม (Anodized Aluminum)  

๓. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกชุดที่เสนอราคาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน มีรุ่น
การผลิตเดียวกัน มีค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกัน มีหนังสือรับรองคุณภาพแผงฯ (Product Warranty) ไม่
น้อยกว่า ๑๐ ปี และ มีหนังสือยืนยันการรับประกันกำลังผลิตไฟฟ้า (Linear performance warranty) ไม่
น้อยกว่า ๘๐% ในช่วงเวลา ๒๕ ปี รับรองโดยโรงงานผู้ผลิตแผงฯ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่
ยื่นเอกสารพร้อมใบเสนอราคา  

๔. โรงงานผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทย สถานที่
ผลิตต้องอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๔๕๐๐๑ พร้อมยื่น
เอกสารแสดงข้อมูลดังกล่าวลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ พร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน ๖ เดือน 
เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมใบเสนอราคา 

         ๕.  มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายแนบมาพร้อมกับการเสนอราคา 

จบรายการที่ ๑ 
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รายการที่ ๒ 

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible Electric Pump)    
 เครื ่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบชนิดจุ ่มใต้น้ำ (Submersible Electric Pump) แต่ละเครื ่อง มอเตอร์ 
(Motor) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ kW, แรงดันไฟฟ้าชนิด ๓ เฟส ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิร์ต (Hz)  
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ รอบต่อนาท,ี แต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง ที่ระยะแรงสูบส่งรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร (TDH) หรือตามแบบรูปและรายการกำหนด หรือตามใบ
แจ้งปริมาณงานและราคากำหนด ประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มไม่น้อยกว่า ๖๐% (Pump efficiency) และ
ทนต่อของแข็งที่ปนเปื้อนมากับน้ำเช่น เม็ดหิน เม็ดทราย ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐g/m๓

  (Maximum solid 

content)  และยังสามารถติดตั้งปั๊มในลักษณะแนวนอนได้ (Type of installation : Horizontal) ได้รับการ
ร ับรองความทนทานตามมาตรฐาน (Tolerance according to standard): ISO ๙๙๐๖ :๒๐๑๒  ๓B,  
ประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ต้องไม่น้อยกว่า ๘๐% (Motor efficiency) ระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า 
IP๖๘ (Protection class) เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒
o๑๕. รายละเอียดประกอบดังไปนี้. 
 รายละเอียดเกี่ยวกับตัวป๊ัม (Pump Materials)   
 ๑. ใบพัด (Impeller) ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) หรือ เทียบเท่า 
 ๒. เพลา (Shaft) ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)  หรือ เทียบเท่า 
 ๓. ข้อต่อเข้าแกรนเพลา (Coupling) ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)  หรือ เทียบเท่า 
 ๔. ตัววาลว์กันย้อน (Valve casing) ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) หรอื เทียบเท่า 

 ๕. แหวนล็อคใบพัด (Ring impeller) ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) หรอื เทียบเท่า 

 ๖. ที่กรองดูด (Strainer) ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) หรือ เทียบเท่า 
 ๗. แผงปะกับสายไฟ (Cable guard) ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) หรือ เทียบเท่า 
   

 รายละเอียดเกี่ยวกับตัวมอเตอร์ (Motor Materials)  
 ๑. เพลา (Shaft) ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)  หรือ เทียบเท่า 
 ๒. โรเตอร์ (Rotor) ทำจากเหล็กกล้า (Electrical steel) หรือ เทียบเท่า  
 ๓. ขดลวด (Stator) ทำจากเหล็กกล้า (Electrical steel) หรือ เทียบเท่า 
 ๔. ปลอกขดลวด (Stator shell) ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) หรือ เทียบเท่า 

จบรายการที่ ๒ 
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รายการที่ ๓ 

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ (Smart Solar Hybrid Inverter Pump)  

 ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ (Smart Solar Hybrid Inverter Pump) ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำแต่ละชุดมี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ กิโลวัตต์ (kW), เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: 

๒๐๑๕  และ ได้รับเครื่องหมาย CE หรือ UL ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN-๖๒๑๐๙-๑ และ EN-๖๒๑๐๙-๒ 

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อการนำไปใช้ในงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
สามารถต่อรวมเข้ากับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕  กิโลวัตต์ (kW), โดยชุดควบคุมทำหน้าที่
ควบคุมเครื่องสูบน้ำ มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้. 
 ๑. ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้กับชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (DC) , ระบบสายส่งจากการไฟฟ้า 
(AC) หรือ จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator). 

 ๒. ชุดควบคุมมีฟังก์ชั ่น Dynamic VI MPPT (Maximum Power Point Tracking) ประสิทธิภาพ 
MPPT ไม่น้อยกว่า ๙๘%.   

 ๓. ชุดควบคุมสามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ตั้งแต่ ๓๒๐ โวลต์ และสูงสุด ๘๕๐ โวลต์ 
(Input ๓๒๐-๘๕๐ VDC).  
 ๔. ชุดควบคุมสามารถรับแรงดันไฟฟ้าสายส่งจากการไฟฟ้า (AC) ๓ เฟส (Three phase AC Input ๓ 

x ๑๙๐-๕๒๐ VAC) และแรงดันไฟฟ้าออกจากชุดควบคุม (AC) ๓ เฟส Max. AC Output ๓ x ๔๖๐ VAC. 
 ๕. โครงสร้างชุดควบคุมทำจากอลูมิเนียม และชิ้นส่วนประกอบอ่ืน ๆทำจากสแตนเลสสตีล AISI ๓๐๔ 
ทนทานต่อการกัดกร่อนระบายความร้อนได้ดี. 
 ๖. ระดับการป้องกันน้ำ ฝุ่นละออง IP๖๖ 

 ๗. ชุดควบคุมออกแบบมาให้สามารถควบคุมแรงบิดโดยตรงให้กับมอเตอร์ (Motor control 

algorithm; FOC (Field Oriented Control). 

 ๘. ชุดควบคุมมีฟิล์มคาปาซิเตอร์ DC บัส เพื่ออายุการใช้งานให้ยาวนานเมื่อเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้น (Film 

capacitors DC bus for longer life with high temperatures).  
 ๙. สามารถทนต่อสภาวะอุณหภูมิแวดล้อมการทำงานตั้งแต่ (Ambient temperature) -๑๐ ถึง ๕๐ ° C.  
 ๑๐. มีระบบระบายอากาศในตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่น (Integrated ventilation system to avoid 

condensation). 

 ๑๑. ชุดควบคุมสามารถเชื่อมต่อขนานเข้าด้วยกันได้ไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง โดยผ่านสายเชื่อมต่อ RS๔๘๕.  
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 ๑๒. สามารถกำหนดปรับค่าความถี่ให้กับมอเตอร์ ขั้นต่ำ (Motor Frequency) เพื่อให้เครื่องสูบน้ำหยุด
ทำงานภายใต้เงื่อนไขสภาพที่มีแสงแดดน้อย (โดยพิจารณาจากตัววัดค่าความเข็มแสง) หรือ อัตราการไหลขั้นต่ำ 
(โดยพิจารณาจากเครื่องวัดอัตราการไหล). 
 ๑๓. สามารถซิงโครนัส ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำเข้าด้วยกัน (“Synchrony Function”) และจะต้อง
ทำการปรับค่าความถ่ี (frequency) ที่ได้รับพลังงานมาจากชุดระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งชุดควบคุมทุกตัวที่ทำ
การซิงโครนัส จะควบคุมให้มอเตอร์ทำงานที่ค่าความถี่ (frequency) ในระดับเดียวกันโดยอัตโนมัติ. 
 ๑๔. ชุดระบบควบคุมสามารถจัดการควบคุมให้เครื่องสูบน้ำเฉลี่ยชั่วโมงทำงานทีเ่ท่ากันโดยอัตโนมัติ.  
 ๑๕. ชุดระบบควบคุมสามารถสั่งการ ควบคุมให้เครื่องสูบน้ำทำงานทีละเครื่อง หรือพร้อมกันตาม
กำลังไฟฟ้าที่ได้รับมาจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในขณะนั้นโดยอัตโนมัติ.  
 ๑๖. ชุดระบบควบคุมสามารถเลือกกำหนดให้สตาร์ทเครื่องสูบน้ำ เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ให้ทำงานเป็น
ลำดับแรก.  
 ๑๗. ชุดควบคุมมี ระบบซอฟสตาร์ท และ ซอฟสต๊อป (Soft start and Soft stop). 
 ๑๘. ชุดควบคุม มีปุ่มสวิตช์ เปิด - ปิด ระบบการทำงาน และมีหน้าจอ LCD หรือ LED แสดงผล
สถานะพร้อมปุ่มกดเลือกเข้าสู่ในเมนูต่าง ๆ (Graphical display / keypad buttons). 
 ๑๙. สามารถแจ้งเตือนเมื ่อเกิดข้อผิดพลาดได้ถึง ๕ การแจ้งเตือน (Alarms history up to ๕ 
alarms). 

 ๒๐. ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ (Smart Solar Hybrid Inverter Pump) แต่ละเครื่อง  มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๗.๕กิโลวัตต์ (kW).  
 ๒๑. สามารถเชื่อมต่อ บลูทูธ เข้ากับโทรศัพท์มือถือแบบ แอนดรอยด์ หรือ ไอโอเอส (Bluetooth 

connection with smartphone Android or iOS) ที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นไว้ เพื่อตรวจสอบการทำงานชุด
ระบบต่าง ๆ โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ผ่านบลูทูธ หรือ Wi-Fi มีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้. 
 - การตรวจสอบรายละเอียดพารามิเตอร์ต่าง ๆ. 
 - สามารถกำหนดส่งรายงานการตรวจสอบผ่านทางอีเมล์. 
 - สามารถทำการบันทึกและคัดลอกข้อมูลต่าง ๆ. 
 - สามารถส่งโปรแกรมท่ีเขียนผ่านทางอีเมล์หรือแชร์ไปยังผู้ใช้หลายคน 

 - สามารถมอนิเตอร์และโปรแกรมจากระยะไกลโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนที่อ
ยู่ใกล้เคียง. 
 - สามารถดูคู่มือและเอกสารจากออนไลน์. 
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 - สามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์  
 ๒๒. ชุดควบคุมสามารถเก็บบันทึกข้อมูลการทำงานต่างๆไว้ใน เอส ดี การด์ ที่อยู่ในตัวเครื่อง   (SD 

Card internal Memory) และโดยสามารถแสดงรายละเอียดไดด้ังนี้. 
 - ปริมาณการสูบน้ำ (Performance Data) เป็นกราฟ (Graph) โดยแสดงข้อมูลเป็น รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้. 
 - การทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบปัจจุบันเวลา (Real time). 

 - ปริมาณของน้ำที่สูบได้ ต่อชั่วโมง (flow rate m๓/h). 

 - ค่าความถ่ี (Hz).  
 - แรงดันไฟฟ้ารับเข้า (input Voltage DC).   
 - กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ (Motor Current A) หรือ (Motor power factor). 

 - ค่ากำลังไฟฟ้า (Power W).  

 - อุณหภูมิของชุดควบคุม (Temperature).  
 - จำนวนชั่วโมงการทำงานของชุดควบคุม (hours).  

 - ปริมาณน้ำที่ได้ทั้งหมดตั้งแต่เครื่องสูบน้ำเริ่มทำงานจนถึงเวลาปัจจุบัน (Total flow rate m๓)  

 - สถานะเครื่องสูบน้ำทำงาน – เครื่องสูบน้ำหยุดทำงาน (RUN - STOP).   
 - บันทึกข้อมูล (Data Record) ในรูปแบบของไฟล์ CSV เพ่ือประโยชน์ต่อหน่วยงานทางราชการ
เพ่ือนำไปใช้เป็นประโยชน์ทางเชิงวิชาการ. 
 -  แจ ้ ง เต ื อน สถานะการทำงานของเคร ื ่ องส ูบน ้ ำ  Under voltage, Dry run cosphi,  

Overcurrent motor, Locked rotor).  

 ๒๓. SD Card จะต้องสามารถถอดเข้า-ออก ไดเ้พ่ือประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ ในการนำไปบันทึก
ข้อมูล 

 ๒๔. ชุดควบคุมมี GSM Port Card ไว้สำหรับใส่ซิมการ์ดภายในตัวเครื่อง. 
 ๒๕. ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ มีระบบการป้องกันเบื้องต้นต่าง ๆดังนี้. 
 - กระแสไฟฟ้าเกิน (Overcurrent). 

 - แรงดันไฟฟ้าเกิน (Overvoltage).  
 - อุณหภูมิสูงเกินไป (Overtemperature) ซึ่งชุดควบคุมจะทำการปรับความถี่ลดลงโดยอัตโนมัติ     
(with automatic frequency derating).  
 - สภาวะน้ำแห้ง (Dry running). 
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 ๒๖. สามารถตรวจจับภาวะเมื ่อเกิดน้ำแห้งแบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องใช้ตัวอุปกรณ์ที ่วัด 
(Electronic dry run detection without probes). 

 ๒๗. ชุดควบคุมมีช่องไว้สำหรับต่อสัญญาน ต่างๆ ดังนี้. 
  - ช่องต่อสัญญาน ดิจิตอล เอาต์พุต (Digital outputs) ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
  - ช่องต่อสัญญาน อนาล็อก อินพุต (Analog inputs) ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 
 - ช่องต่อสัญญาน ดิจิตอล อินพุต (Digital inputs) ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 
 ๒๘. ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ ต้องมีตัวอุปกรณ์กรองคลื่นความถี่ไฟฟ้า (Sine-wave filter) ติดตั้งควบคู่
ด้วยเสมอเพ่ือให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้อย่างราบรื่น.  

จบรายการที่ ๓ 

 

รายการที่ ๔ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดควบคุมแหล่งจ่ายพลังงานไฟ กระแสสลับ(AC) และไฟกระแสตรง (DC) 
อัตโนมัติ (AC/DC Automatic switch) 

 ชุดควบคุมสามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง DC (๑๙๐ - ๘๕๐ VDC) และแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 
AC ๓ เฟส (๓ x ๑๙๐ - ๕๒๐ VAC) สามารถทำการสลับโดยอัตโนมัติ ระหว่างพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ (DC) และพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator, ให้ทำการ
สตาร์ท / หยุด, ส่งสัญญานเตือน, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ) และยังสามารถเลือกกำหนดการควบคุมการสั่งการ
ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. สามารถเลือกกำหนดการควบคุมสั่งการ ด้วยตัวเอง (Manual switching ) โดยการเลือกกดที่    
แป้นสวิตช์ (AC) หรือ (DC) ของแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการใช้งาน  

 ๒. สามารถเลือกใช้การควบคุมสั่งการ แบบการตั้งเวลา (Timed switching) โดยสามารถกำหนด
ช่วงเวลาตามที่ผู้ใช้งานกำหนด สลับเปลี่ยนแหล่งพลังงานจากไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กระแสตรง (DC) ไปเป็น
แหล่งพลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) หรือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ตามเวลาที่ผู้ใช้กำหนด  

 ๓. สามารถเลือกกำหนดการควบคุมสั่งการ แบบดิจิตอลอินพุต (Switching from digital input)  

 ๔. สามารถเลือกใช้การควบคุมสั่งการโดยอัตราการไหล (Switching by flow) โดยการสลับเปลี่ยน
จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์กระแสตรง (DC) ไปเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยอัตโนมัติ
เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตราการไหลที่ต้องการ  
 ๕. สามารถเลือกใช้การควบคุมสั่งการโดยความเข้มแสง (Switching by irradiation) โดยการกำหนด
ความเข้มแสงแดด หากความเข้มแสงแดดต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้และไม่เพียงพอต่อการใช้งานกับเครื่องสูบน้ำ 
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ชุดควบคุมจะสลับเปลี ่ยนไปใช้พลังงานจากแหล่งไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) หรือจากเครื ่องกำเนิดไฟฟ้า 
(Generator) และเมื ่อความเข้มแสงแดดมีค่ามากกว่าที ่ตั ้งไว้ ชุดควบคุมก็จะทำการปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC) หรือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)  และกลับมาใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ (DC) ตามเดิมโดยอัตโนมัติ  
 ๖. โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม และชิ้นส่วนประกอบอ่ืน ๆทำจากสแตนเลสสตีล AISI ๓๐๔ ทนต่อการ
กัดกร่อนและระบายความร้อนได้ดี. 
 ๗. สามารถเชื่อมต่อ บลูทูธ เข้ากับโทรศัพท์มือถือแบบ แอนดรอยด์ หรือ ไอโอเอส (Bluetooth 

connection with smartphone Android or iOS)  
 ๘. มีหน้าจอ LCD หรือ LED แสดงผลสถานะพร้อมปุ่มกดเลือกเข้าสู่ในเมนูต่างๆ  
 ๙. อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน -๑๐ to ๕๐°C (๑๔ to ๑๒๒°F)  

 ๑๐. MODBUS RTU RS๔๘๕ สำหรับการสื่อสารภายนอก 

 ๑๑. เชื่อมต่อผ่านสาย RS๔๘๕ สำหรับการสื่อสารภายในระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง 
 ๑๒. มีช่องต่อสัญญานมอเตอร์ (Motor run signal), สัญญานเตือนภัย (Alarm signal)  
 ๑๓. มีช่องรองรับสัญญานอนาล็อค ๔-๒๐ มิลลิแอมป์ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
 ๑๔. มาตรฐานการป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง IP๕๔.  

จบรายการที่ ๔ 

 

รายการที่ ๕ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการควบคุมสื่อสารแสดงผลระยะไกล (Remote Monitoring) 

 สามารถทำการเชื่อมต่อ สื่อสาร ควบคุม และแสดงการทำงานเครื่องสูบน้ำได้จากระยะไกล ผ่าน Wi-fi 
หรือ GSM  และสามารถระบุตำแหน่ง( GPS Geolocalization) เพื่อบันทึกข้อมูลการทำงานของระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยดูข้อมูลได้จากทุกพื้นที่ ควบคุมตรวจสอบพารามิเตอร์พร้อมรายงานผลทางไกลแบบ
เรียลไทม์ สามารถอัพโหลดและบันทึกโปรแกรมการทำงานของค่าพารามิเตอร์ในรูปแบบ CSV ไฟล์ และบันทึก
เก็บไว้ใน SD การ์ด จากชุดอุปกรณ์, สามารถสื่อสารส่งสัญญาน ไปยังโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android, IOS หรือ 
คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ SIM Card ในประเทศไทย เครือข่ายระบบ ๓G / ๔G สามารถแสดงผลค่าพารามิเตอร์
การทำงานของเครื่องสูบน้ำต่าง ๆได้ดังน้ี. 
 ๑. แสดงปริมาณการสูบน้ำ (Performance Data) เป็นกราฟ (Graph) โดยแสดงข้อมูลเป็น รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ 
 ๒. แสดงการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบปัจจุบันเวลา (Real time) 
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 ๓. แสดงค่าปริมาณของน้ำที่สูบได้ ต่อชั่วโมง (flow rate m๓/h) 

 ๔. แสดงค่าความถี่ (Hz)  
 ๕. แสดงค่าแรงดันไฟฟ้ารับเข้า (DC input Voltage)    
 ๖. แสดงค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ (Motor Current A) หรือ (Motor power factor) 

 ๗. แสดงค่ากำลังไฟฟ้า (Power W)  

 ๘. แสดงค่าอุณหภูมิของตัวควบคุม (Temperature)  
 ๙. แสดงค่าการนับจำนวนชั่วโมงการทำงานของตัวควบคุม (hours)  

 ๑๐. แสดงค่าปริมาณน้ำที่ได้ทั้งหมดตั้งแต่เครื่องสูบน้ำเริ่มทำงานจนถึงเวลาปัจจุบัน (Total flow rate m๓)  

 ๑๑. แสดงสถานะเครื่องสูบน้ำทำงาน – เครื่องสูบน้ำหยุดทำงาน (RUN - STOP)  

 ๑๒. สามารถทำการเลือก เปิด - ปิด ระบบเครื ่องสูบน้ำได้จากระยะไกล (START MACHINE, STOP 

MACHINE)  

 ๑๓. สามารถ เลือกกำหนดเมนูการใช้งานเป็นทั้งภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และควบคุมทำการแก้ไขปรับค่า
ต่างๆ ของเครื่องสูบน้ำได้จากระยะไกล 

 ๑๔. สามารถบันทึกข้อมูล (Data Record) ในรูปแบบ CSV ไฟล์ เพ่ือประโยชน์ต่อหน่วยงานทางราชการเพ่ือ
นำไปใช้เป็นประโยชน์ทางเชิงวิชาการ 
 ๑๕. สามารถแจ้งเตือน สถานะการทำงานของเครื่องสูบน้ำผ่านทาง อีเมล์ หรือแชร์ไปยังผู้ใช้หลายคนให้
ทราบถึงปัญหาและคำแนะนำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 - แรงดันไฟฟ้าต่ำ (Under voltage)  
 - ภาวะน้ำแห้ง (Dry run cosphi)  
 - กระแสไฟมอเตอร์เกินพิกัด (Overcurrent motor)  
 - แจ้งเตือน สถานะโรเตอร์ล็อค (Locked rotor) 

จบรายการที่ ๕ 

 

รายการที่ ๖ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์วัดความเข้มแสง (Solar Radiation Meter) 
 อุปกรณ์วัดความเข้มจากแสงอาทิตย์ ออกแบบมาเพื่อให้การวัดรังสีแสงอาทิตย์ที่แม่นยำใช้กับชุด
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
 ๑. ช่วงระยะการวัดค่า, Measure range: ๐ – ๑๒๐๐ W/m๒  

 ๒. กระแสขาออก, Output current: ๔ – ๒๐ mA 
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 ๓. ความแมน่ยำ, Precision: +/- ๕% 

 ๔. อุณหภูมิที่รับได้ตั้งแต่, Ambient Temperature: -๒๐° - ๕๐ °C (-๔ - ๑๒๒ °F) 

 จบรายการที่ ๖ 

รายการที่ ๗ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic 

Flowmeter) 
 ต้องเป็นอุปกรณ์เครื ่องวัดแบบมิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าโดยการวัดความเร็วของเหลวที ่เป ็นสื่อ
กระแสไฟฟ้าทั้งหมด การใช้งานทั่วไปสามารถแสดงผลการตรวจสอบการวัดของเหลวที่มีความแม่นยำและการ
ถ่ายโอนการควบคุมสื่อสารแสดงผลในแบบทันทีและแบบสะสม รองรับเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (Analog 

output) การสื่อสารและฟังก์ชั่น   ควบคุมรีเลย์ มีรายละเอียดดังนี้. 
 ๑. โครงสร้างผลิตจากอะลูมิเนียมพ่นสีอีพ็อกซ่ี (Housing material): epoxy painting Aluminum 

 ๒. เซ็นเซอร์ผลิตจากวัสดุสแตนเลสสตีล SS๓๒๑ (Sensor material) 
 ๓. อิเล ็กโทรดผลิตจากวัสด ุสแตนเลสสตีล SS๓๑๖L (Electrodes material) Hastelloy C - 
Titanium - Tantalum – Platinum 

 ๔. ระดับความแม่นยำถูกต้อง (Accuracy): CLASS II 

 ๕. การนำพาของเหลว (Fluid conductivity): >๕μS/cm. 
 ๖. อุณหภูมิทีร่ะดับ (Temperature class): T๕๐ 

 ๗. โปรโตคอลการสื่อสารแบบ (Communication protocol): Modbus RTU) 
 ๘. เอาต์พุต (Output): ๔-๒๐mA, ๐-๕๐๐Ω Frequency output: ๐,๑÷๑๐๐๐๐ Hz 

 - สัญญาณพัลส์ (Pulse output): ๒๔Vdc galvanically isolated or open collector or open                        
                 collector galvanically isolated ๒๔V ๒๐mA (opt) 
 - สัญญาณการแจ้งเตือน (Alarm output): ๒ relays, ๓A ๒๓๐Vac N.O. 

จบรายการที่ ๗ 

 

รายการที่ ๘ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดกล่องรวมสายไฟ สวิตช์ป้องกันการตัด-ต่อระบบไฟฟ้ากระแสตรง                
(PV Combiner DC switch box) 

 ชุดกล่องรวมสายไฟ พร้อมสวิตช์ป้องกันการตัด-ต่อวงจรไฟฟ้ากระตรง ที่เชื่อมต่อมาจากชุดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และมีตัวป้องกันไฟกระชาก (DC surge) ซึ่งภายในกล่องมีอุปกรณ์สำคัญต่างๆ ดังนี้. 
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 ๑. สามารถรวมสายไฟที่มาจากการต่อของชุดระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ไม่น้อยกว่า ๔ สตริง 
(Components ๔ strings) 

 ๒. ตัวยึดฟิวส์ขั้วเดียวไม่น้อยกว่า ๔ single-pole fuse holders ๑๐๐๐V DC 

 ๓. ฟิวส์ ๑๐๐๐V DC ๑๖A  ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว (ข้ัวบวก และ ขั้วลบ)  
 ๔. สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ (Switch disconnect) ๑๐๐๐V DC   

 ๕. ตัวป้องกันไฟกระชากขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐V DC (surge arrester) 

 ๖. ชุดหัวต่อสายไฟจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นแบบ MC4 เพ่ือสะดวกในการเข้าสายไฟ  
จบรายการที่ ๘ 

 

รายการที่ ๙ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันเม่ือเกิดภาวะน้ำแห้ง (Dry Run Start-Stop Sensor) 
 ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่ในการป้องกันการเกิดภาวะน้ำแห้งโดยการตรวจสอบความปลอดภัย 
เพื่อให้เครื่องสูบน้ำหยุดทำงานในกรณีที่มีระดับน้ำต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ และสามารถทำการรีสตาร์ท โดย
อัตโนมัติ หากระดับน้ำขึ้นมาอยู่ในระดับปลอดภัย โดยชุดอุปกรณ์ทำด้วยวัสดุที่เหมาะสำหรับการสัมผัสกบัน้ำ 
และทำงานโดยใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำดังนี้. 
 ๑. ขนาดสายเคเบิ้ล ต้องไม่น้อยกว่า ๐.๗๕sq.mm 

 ๒. สายไฟไม่เกิน ๕๐m.  

จบรายการที่ ๙ 

 

รายการที่ ๑๐ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์วัดแรงดัน (Pressure Transducer) 
 อุปกรณ์ส่งสัญญานวัดความดันถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานอุตสาหกรรมและให้การวัดความดันที่
เชื่อถือได้แม้ในภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ตามรายละเอียดดังนี้. 
 ๑. สัญญานเอาต์พุต, ช่วงการวัดจาก ๐ ถึง ๑๖ บาร์ (bar)  

 ๒. ออกแบบมาสำหรับใช้วัดแรงดันอากาศ และน้ำ 
 ๓. โครงสร้างตัวอุปกรณ์ stainless steel (AISI ๓๑๖L) 

 ๔. มาตรฐานสัญญานเอาต์พุตตั้งแต่ (Output): ๔ - ๒๐ mA 

 ๕. แรงดันไฟฟ้า (Voltage supply): ๙-๒๘ VDC  

จบรายการที่ ๑๐ 
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รายการที่ ๑๑ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์วัดระดับน้ำ (Liquid Level Transmitter) 

 เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความสูงของน้ำ  ใช้วัดระดับน้ำในแท็งก์เก็บน้ำ, ในสระเก็บน้ำ, หรือในบ่อ
บาดาล  เป็นต้น โดยต่อร่วมกับชุดควบคุมเพ่ือแสดงผลของระดับน้ำ รายละเอียดดังนี้.    
 ๑. โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม มาตรฐาน (Stainless steel): ๓๑๖L 

 ๒. แรงดันไฟฟ้า (Voltage supply): ๑๒-๒๘V   

 ๓. สัญญาณเอาต์พุต (Signal output): ๔-๒๐mA.  

 ๔. แรงดันเกิน (Overpressure): ๑๕๐%F.S.  
 ๕. อุณหภูมิค่าเฉลี่ย (Average temp): ๐ºC - ๑๐๐ºC  

 ๖. ยานการวัด (Pressure Range) ๐-๒๐m H๒๐             

 ๗. ค่าความแมน่ยำ (Accuracy) ±๐,๕%F.S  

 ๘. ระดับการป้องกัน (Protection): IP๖๘.  

 ๙. ได้รับมาตรฐานการรับรอง: CE 

จบรายการที่ ๑๑ 

รายการที่ ๑๒   

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดควบคุมส่งสัญญานสื่อสาร สำหรับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ 
(Remote Communication Sensor) 

 อุปกรณ์สามารถส่งสัญญานสื่อสารสั่งการให้กับชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง  ๆ ได้จากระยะไกลเพ่ือ
ควบคุมการ เปิด - ปิดเครื่องสูบน้ำ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ได้ดังนี ้.  
 ๑. สวิตช์ลูกลอย (float switch)   
 ๒. สวิตช์การไหล (flow switch) 
 ๓. สวิตช์แรงดัน (pressure switch) 
 ๔. เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ (level sensor) 
 ๕. เครื่องวัดการไหล (flow meter)  
 ๖. ช่องสำหรับ อินพุตดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง (Digital Input port) 

 ๗. ช่องสำหรับ อินพุตอนาล็อก ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง (Analogic Input port) 

 ๘. ช่องต่อสาย RS๔๘๕ 

 ๙. สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย GSM ๓G/๔G 

 ๑๐. ระดับการป้องกันน้ำ ฝุ่นละออง IP๕๕  

จบรายการที่ ๑๒ 
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รายการที่ 13 
คุณลักษณะเฉพาะท่อพอลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูง ชนิดผนังหลายชั้น  
๑ คุณลักษณะเฉพาะท่อพอลิเอทิลีน  

(๑) ท่อต้องผลิตจาก วัสดุพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง ชั้นคุณภาพ PE๑๐๐ และจะต้องใช้เม็ด
วัสดุใหม่มาทำการผลิตเท่านั้น ไม่ให้นำวัสดุใช้ซ้ำ (Reworked Material) มาใช้ร่วมในการผลิต  

(๒) ท่อจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ 
มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ และ/หรือ อนุกรมมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการอ้างอิงไว้ใน มอก.๙๘๒ -
๒๕๕๖ เท่านั้น  

(๓) วัสดุท่อต้องเป็นสีดำเคลือบน้ำเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนด มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ประเภทท่อชนิดผนัง
หลายชั้น โดยวัสดุที่ใช้ในการเคลือบสีน้ำเงินจะต้องเป็นวสัดุประเภทเดียวกับวสัดุที่ใช้ทำท่อเป็นชั้นคุณภาพ PE ๑๐๐  

(๔) อรรถประโยชน์หรือคุณประโยชน์เพิ ่มของผลิตภัณฑ์ที ่ทำให้แก่โครงการ ซึ ่งเป็นไปตาม
กระบวนการการผลิตของผู้ผลิต คือ การเคลือบผนังท่อชั้นนอก ทังนี้ เพ่ือประโยชน์ในการจำแนกแยกประเภท 
หรือ การควบคุมคุณภาพที่ชัดเจนเป็นสำคัญ กำหนดให้ท่อ พอลิเอทิลีน ที่ใช้ในโครงการจะต้องเคลือบสีน้ำเงิน
วัสดุชั้นคุณภาพ PE ๑๐๐ ตามข้อกำหนด มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ และผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารที่รับรอง มอก.
๙๘๒-๒๕๕๖ ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตด้วย  

(๕) การแสดงเครื่องหมายและฉลาก ของท่อจะต้องแสดงรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐาน มอก. ๙๘๒-๒๕๕๖  

(๖) อุปกรณ์ข้อต่อท่อ ที่ใช้จะต้องผลิตจากวัสดุชนิดเดียวกัน ชั้นคุณภาพเดียวกัน และผลิตจากผู้ ผลิต
เดียวกับผลิตภัณฑ์ท่อ  

(๗) ผลิตภัณฑ์จะต้อง ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 
๙๐๐๑:๒๐๐๘ หรือใหม่กว่า  
๒ การวางท่อ  

๑) ผู้รับจ้างต้องขุดดิน วางท่อ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งกลบฝังท่อและเกลี่ยปรับแต่งให้
เรียบร้อย  

๒) ขนาดและความยาวท่อจ่ายน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะของพื้นที่จริง ทั้งนี้ผู้รับจ้าง 
จะต้องทำการเขียน SHOP DRAWING แนวท่อจ่ายน้ำทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา
เห็นชอบก่อนที่ดำเนินการก่อสร้าง  
๓) ถ้าหากผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง แนวท่อจ่ายน้ำตามขนาดและความยาวตามรูปแบบทั้งหมดแล้วยังมีแนว
ท่อที่ขาดหายไปตามขนาดและความยาวในรูปแบบ ให้ผู้รับจ้างจัดหาท่อตามขนาดและความยาวที่ขาดหายไป 
มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย และส่งมอบให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเพ่ือไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

รายการที่ 14 
งานป้ายโครงการ จำนวน ๒ แห่ง และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๒ แห่ง ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. 
๐๓๑/๔ ของกรมทรัพยากรน้ำ  

จบรายการที่ 14 
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1๗. การดำเนินงาน 
๑)  ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ 

แบบ COMBO และจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง ครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ ตลอดจนแรงงานมา
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เช่น ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า และอื่นๆ 
ให้ผู้รับจ้างทำข้อตกลงกับผู้มีอำนาจตัดสินใจของสถานที่ที่จะดำเนินการนั้นๆ ในการออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามแต่จะตกลงกัน 
  ๒)  การเดินท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำไปยังหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ผู้รับจ้างต้องวางท่อตาม
แนวที่กำหนดไว้ในแผนผังของพ้ืนที่โครงการตามที่ผู้ควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ำกำหนด 
   - ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.เลขที่ ๒๗๗ – ๒๕๓๒ ประเภท ๒ สีน้ำเงิน ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ 
มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร เชื่อมต่อโดยใช้ข้อต่อตรงท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาดและ
ชนิดเดียวกันกับท่อ  
   - ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายเรียบชนิดต่อด้วยข้อต่อตรงพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   
๘๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟ้า ผลิตตาม มอก.เลขที่ ๑๗ – ๒๕๓๒ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๔ เมตร 
เชื่อมต่อโดยใช้ข้อต่อตรงท่อพีวีซีขนาดและชนิดเดียวกันกับท่อ และประสานท่อโดยใช้น้ำยาเชื่อมต่อท่อพีวีซี 

๓)  ก่อนที่จะทำการติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามข้อกำหนด ข้อ ๔.๔ 
ให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมทรัพยากรน้ำตรวจสอบ หรือทดสอบคุณสมบัติและรับรองความ
ถูกต้องของอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้แนบมาพร้อมการ ส่งมอบงานด้วย 

๔)  กำหนดให้ผู้รับจ้าง ก่อสร้างฐานรากของสิ่งก่อสร้างเป็นแบบตอกเสาเข็ม หรือไม่ตอก
เสาเข็มตามผลการทดสอบดิน โดยผู้รับจ้างต้องเสนอราคาสิ่งก่อสร้างเป็นแบบตอกเสาเข็ม และให้ดำเนินการ
ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินบริเวณที่จะก่อสร้างหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) โดยวิธี  
Standard Penetration Test โดยการเจาะสำรวจถึงชั้นดินแข็งหรือชั้นดินทรายจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด ณ 
ตำแหน่งที่จะก่อสร้างหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ซึ่งรายละเอียดเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องได้มาตรฐาน
ทางวิศวกรรม และได้รับการตรวจสอบเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน จึงจะเริ่มทำการทดสอบ
ได้ โดยในการวินิจฉัยและรับรองผลต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ประเภทสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้รับรองผล
การทดสอบดินและสรุปผลการรับน้ำหนักได้โดยปลอดภัยของดิน ณ ระดับความลึกของฐานรากสิ่งก่อสร้าง 
(หอถังสูง รูปทรงแชมเปญ) รวมทั้งกำหนดว่าดินชนิดนี้สมควรใช้ฐานรากชนิดใด ต้องตอกเสาเข็มหรือไม่ 
เสาเข็มที่จะใช้มีขนาดและความยาวเท่าไร จากนั้นส่งผลการวินิจฉัยและรับรองผลให้ผู้จ้างพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนลงมือก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากผลการ
ทดสอบปรากฏว่า 

ก. ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ ไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจา้ง     
ไม่ต้องตอกเสาเข็ม และต้องคืนเงินค่าเสาเข็ม/ ค่าตอกเสาเข็มให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคาของสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค. 1 ที่รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้ออกแบบ 

ข. ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้าง 
ต้องตอกเสาเข็ม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก) กรณีวิศวกรผู้รับรองผลได้กำหนดความยาวเสาเข็ม น้อยกว่าหรือเท่ากับ ที่ระบุไว้ใน
แบบแปลน ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดหาเสาเข็มความยาวเท่ากับที่วิศวกรกำหนด และให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติดังนี้ 
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-  หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. 
๑ ความยาวเสาเข็ม เท่ากับ ๗ เมตร ผู้รับจ้าง ไม่ต้องคืนเงิน ค่าเสาเข็ม/    

ค่าตอกเสาเข็ม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
๒ ความยาวเสาเข็ม น้อยกว่า ๗ เมตร ผู้รับจ้าง ต้องคืนเงิน ค่าเสาเข็ม/     

ค่าตอกเสาเข็ม ในส่วนที่ไม่ถึง ๗ เมตร ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคากรมทรัพยากรน้ำ 

ข) กรณีวิศวกรผู้รับรองผลกำหนดความยาวเสาเข็ม มากกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน 
ผู้รับจ้างต้องระบุรายละเอียดเสาเข็ม ได้แก่ ขนาดพื้นที่หน้าตัด เส้นรอบรูป และความยาวเสาเข็มที่จะใช้ตาม
รายการคำนวณของวิศวกร ส่งกรมทรัพยากรน้ำหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ที่รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้ออกแบบ
พิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนที่เพ่ิมที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้ 

๕) พื้นที่โครงการที่จะก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์                           
กรมทรัพยากรน้ำขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะดำเนินการ จากสถานที่เดิมที่กำหนดไว้ได้ตามความ
เหมาะสม 

๖) งานที่ส่งมอบได้แต่ละแห่ง จะต้องติดตั้งสมบูรณ์ทุกรายการ และต้องต่อเป็นระบบพร้อม
ทั้งสามารถสูบน้ำขึ้นเก็บในหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ได้เต็มหอถัง 

๗) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำคู่มือการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ประกอบด้วยแผนภาพแสดง
การทำงานของระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ คุณลักษณะ หน้าที่ การทำงาน อายุการ
ใช้งาน ของแต่ละส่วน ขั้นตอนการทำงานทั้งระบบและวิธีการดูแลบำรุงรักษา จำนวน ๕ เล่มต่อแห่ง นอกจากนี้ต้องมี
การฝึกอบรมให้ผู้ดูแลระบบได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี 

๘)  ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์                       
ได้ตามสถานที่ท่ีกำหนดได้ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของกรมทรัพยากรน้ำทราบทันที 

๙)  ที่ฐานเสาของโครงสร้างรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องต่อหลักดิน (Grounding system) 
โดยใช้สายไฟชนิดทองแดงหุ้มฉนวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตร.มม. ต่อจาก Ground rod ชนิดแท่งโลหะเคลือบ
ทองแดงหรือแท่งโลหะหุ้มทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร ไปยังฐาน
เสา การยึดสายไฟกับ Ground rod และฐานเสาต้องมั่นคง แข็งแรง 

๑๐)  ผู้รับจ้างต้องติดตั้งกล่องโลหะชนิดใช้งานภายนอกอาคาร สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
การทำงานชุดเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ควบคุมการตัดต่อวงจรไฟฟ้า โดยตำแหน่งติดตั้งกล่องดังกล่าวต้อง
มั่นคง แข็งแรง ง่ายต่อการดูแล และบำรุงรักษา 

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

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

๑๓)  การเดินสายไฟฟ้าระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผง ให้ใช้สายไฟฟ้าที่ติดตั้งมาพร้อม
กับ Terminal box ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต่อวงจรให้ถูกต้อง แข็งแรง หรือใช้สายไฟฟ้าที่ร้อยท่อเป็นไปตาม
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หลักวิชาการหรือสายชนิด ๐.๖/๑.๐ KV CV หรือดีกว่า ขนาดสายไม่น้อยกว่า ๒.๕ ตร.มม. หรือขนาดสายตาม
คู่มือของผู้ผลิตแผงเซลล์ฯ (ถ้ามี) และการต่อสายไฟฟ้าให้ใช้ PV connector หรือแบบชื่อที่ดีกว่า 

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

    ๑๕)  ให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
              -  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ วัตต์ 
    -  แบตเตอรี่ ชนิดลิเธียมไอออน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ Ah 
    -  อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จประจุและเปิด-ปิด โคมไฟอัตโนมัติ 
    -  โคมไฟส่องสว่างชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ 
    -  เสาไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สูงจากพ้ืนดิน ๔ เมตร 
  ๑๖)  ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบการทำงานของระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้
เป็นไปตามเงื่อนไข โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอรายละเอียดวิธีการทดสอบระบบฯ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาความเห็นชอบ
ทั้งนี้หากปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ ระบบฯ สามารถสูบน้ำได้
ตามข้อกำหนด โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ และไม่สามารถอ้างระยะเวลาที่เสียไปจากการ
แก้ไขระบบฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาขอขยายอายุสัญญาได้ 
  ๑๗)  อุปกรณ์ของระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทุกรายการที่มีโครงสร้างเป็น
โลหะและอุปกรณ์ที่ระบุให้มีการต่อสายดิน จะต้องต่อวงจรสายดินให้ครบถ้วน โดยให้ดำเนินการตามหลัก
วิชาการและอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง   
พ.ศ.๒๕๕๑) ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

๑8. งานท่อ 
๑8.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย 

 งานท่อหมายถึงงานท่อระบายน้ำที่รับแรงดันน้ำต่ำเช่นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและงานท่อส่งน้ำที่รับ
แรงดันน้ำสูงเช่นท่อเหล็กท่อซีเมนต์ใยหินท่อ HDPE ท่อ PVC เป็นต้น 

๑8.๒ ข้อกำหนดและคุณสมบัติ 
 ๑8.๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
     ๑) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  ๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. ๑๒๘-๒๕๔๙ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่าง
อ่ืนใช้ชั้น ๓ การต่อแบบเข้าลิ้น 
 ๑.๒) ไม่มีรอยแตกร้าวรอยแตกลึกและผิวหยาบ 
 ๒) ท่อเหล็ก 
  ๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. ๔๒๗-๒๕๓๑ “ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วย
ไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ” ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่าชั้นทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล  ชนิดปลายหน้าจาน 
   ๒.๒) การเคลือบผิวท่อให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๒.๒.๑) การเคลือบผิวภายในให้เคลือบด้วย Cement-mortar ตามมาตรฐานของ AWWA C-๒๐๕ 
หรือ Liquid Epoxy ตามมาตรฐานของ AWWA C-๒๑๐ 
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  ๒.๒.๒) การเคลือบผิวภายนอกท่อบนดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamelตามมาตรฐาน AWWA 
C-๒๐๓ หรือ Polyurethane (PU) ตามมาตรฐาน AWWA C-๒๒๒ 
  ๒.๒.๓) การเคลือบผิวภายนอกท่อใต้ดินให้เคลือบด้วย Coal-TarEnamelตามมาตรฐานของ AWWA 
C-๒๐๓ หรือ Polyurethane (PU) ตามมาตรฐาน AWWA C-๒๒๒ 
   ๒.๓) อุปกรณ์ข้อต่อท่อ 
  ๒.๓.๑) ข้อต่อเหล็กท่อเทาชนิดปลายหน้าจานมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม      
มอก.๙๑๘-๒๕๓๕ 
  ๒.๓.๒) หน้าจานเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.๓๘๑-๒๕๔๓  
และสลักเกลียวหมุดเกลียวและสลักหมุดมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.๑๗๑-๒๕๓๐ 
 ๓) ท่อซีเมนต์ใยหิน 
  ๓.๑) ท่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.๘๑-๒๕๔๘  ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืนให้ใช้ชั้นคุณภาพ PP ๑๕  ทนแรงดันไม่น้อยกว่า  ๑.๕  เมกะปาสคาล 
  ๓.๒) ข้อต่อตรงมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.๑๒๖-๒๕๔๘  ถ้ามิได้ระบุไว้
เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ 
  ๓.๓) แหวนยางกันซึมมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.๒๓๗-๒๕๕๒ 
  ๓.๔) ข้อต่อเหล็กหล่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.๙๑๘-๒๕๓๕ 

 ๔) ท่อ HDPE (High Density Polyethylene) ตามรายละเอียด ข้อ 16.2 รายการที่ 13 

 ๕) ท่อ PVC (Polyvinyl Choride Pipe)  
 ๕.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก .๑๗-๒๕๓๒ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน
ให้ใช้ชั้นคุณภาพ  ๑๓.๕  ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า  ๑.๓๕  เมกะปาสคาล  ชนิดปลายธรรมดา 
 ๕.๒) ข้อต่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕  
ชนิดต่อด้วยน้ำยาชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ 
 ๕.๓) น้ำยาประสานท่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.๑๐๓๒-๒๕๓๔ 

 ๖) ท่อเหล็กอาบสังกะสี 
 ๖.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.๒๗๗-๒๕๓๒  ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน
ให้ใช้ประเภทที ่ ๒ (สีน้ำเงิน) ขนาดและมิติของท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.๒๗๖-
๒๕๓๒ประเภท๒ 

๑8.๒.๒การวางท่อ 
 ๑) ก่อนทำการวางท่อจะต้องปรับพื้นร่องดินให้แน่นและมีผิวหน้าเรียบตลอดความยาวท่อถ้าพื้นร่องดิน
ไม่ดีต้องขุดออกให้หมดลึกอย่างน้อย  ๐.๓๐  เมตร  แล้วนำวัสดุอ่ืนที่คุณภาพดีมาใส่แทน 
 ๒)  วางท่อในแนวที่กำหนดให้ด้วยความลาดที่สม่ำเสมอโดยหลีกเลี ่ยงการยกท่อขึ ้นหรือกดท่อลง
กะทันหันและต้องให้ระดับท่อและความลึกของดินถมหลังท่อไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ 
 ๓) การยกท่อลงร่องดินจะต้องใช้ปั้นจั่นรอกเชือกสลิงหรือเครื่องมืออื่นที่เหมาะสมห้ามทิ้งท่อลงในร่อง
ดินและต้องระมัดระวังมิให้ผิวท่อที่ได้รับการเคลือบเสียหายจากการเสียดสี 
 ๔) จะต้องไม่ปล่อยให้น้ำขังอยู่ในท้องร่องซึ่งจะทำให้ดินข้างๆร่วงพังหรือยุบตัวและไม่สะดวกในการ
วางท่อจะต้องกำจัดน้ำออกให้แห้งก่อนทำการวางท่อ 
 ๕) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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  ๕.๑) ทิศทางการวางจะต้องวางจากต่ำไปหาสูงโดยที่ลิ้นและปลายลิ้นและร่องของท่อชี้ไปทางตามน้ำไหล 

  ๕.๒) การต่อท่อแบบเข้าลิ้นจะต้องตกแต่งให้เข้าร่องได้สนิทและมีช่องว่างที่สม่ำเสมอกันตลอดแล้วยา
แนวด้วยปูนฉาบทั้งภายในและภายนอก 

 ๖)  ท่อเหล็ก 

  ๖.๑)การต่อท่อให้ข้อต่อท่อแบบหน้าจานและการต่อท่อกับท่อชนิดอ่ืนให้เป็นไปตามแบบ 

  ๖.๒) ในกรณีที่จำเป็นต้องตัดท่อในสนามจะต้องกระทำโดยใช้เครื่องมือที่ทำให้รอยต่อเรียบเป็นเส้นตรง
และได้ฉากกับแกนท่อและเชื่อมต่อท่อเป็นแบบต่อชน (Welded Butt Joint) ดังนี้ 
  ๖.๒.๑) ก่อนนำท่อเหล็กมาเชื่อมต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ  ๓๕-๔๐  องศา  โดยการกลึง
ก่อนการลบปลาย 

  ๖.๒.๒)  ก่อนการเชื่อมจะต้องทำความสะอาดส่วนปลายที่จะนำมาเชื่อมโดยตั้งปลายท่อให้เป็นแนว
ตรงเว้นช่องว่างระหว่างท่อที่จะนำมาเชื่อมเพ่ือป้องกันการบิดระหว่างการนำมาเชื่อม 

  ๖.๒.๓) การเชื่อมด้วยไฟฟ้าต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอโลหะที่นำมาเชื่อมละลายเข้าหากันอย่าง
ทั่วถึงโดยท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ตั้งแต่  ๐.๖๐  เมตร  ขึ้นไปให้เชื่อมเต็มตลอดแนวทั้งภายในและภายนอก 

 ๗) ท่อ HDPE การเชื่อมต่อโดยวิธีต่อชน (Butt Welding) โดยการนำปลายท่อทั้งสองให้ความร้อนจนถึงจุด
หลอมเหลวแล้วนำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยแรงดันการให้ความร้อนและแรงดันแก่ท่อจะต้องปรับให้เข้ากับขนาด
และความหนาของท่อโดยให้ปฏิบัติตามคู่มือของเครื่องเชื่อม 

 ๑8.๒.๓  การขุดและถมกลบแนวท่อ 

  ๑) ต้องขุดร่องดินวางท่อให้ลึกไม่น้อยกว่าที่กำหนดโดยเฉพาะจุดที่ตั้งข้อต่อท่อจะต้องปรับความลึกของ
ร่องดินให้มากขึ้นกว่าปกติเพ่ือป้องกันมิให้ข้อต่อท่อเป็นจุดค้ำ (Support) ของท่อ 

  ๒) การขุดร่องดินถ้ามีการขุดผ่านถนนหรือผ่านหมู่บ้านซึ่งมีการใช้รถเข้าออกจะต้องทำสะพานชั่วคราว
หรือใช้แผ่นเหล็กขนาดหนาพอที่รถยนต์แล่นผ่านโดยไม่เป็นอันตราย 

  ๓) หากปรากฏว่าชั้นดินที่ขุดได้ความลึกตามที่กำหนดแล้วเป็นชั้นดินอ่อนไม่สามารถรับน้ำหนักได้ดีให้ทำ
การรื้อชั้นดินนั้นออกอย่างน้อยลึก  ๐.๓๐  เมตร  แล้วนำดินที่มีคุณภาพดีมาถมอัดแน่นแทนหรือใช้วิธีอื ่นที่
เหมาะสม 

  ๔) เมื่อได้ทดลองความดันน้ำแล้วและไม่ปรากฏรอยรั่วซึมและท่อไม่แตกหรือชำรุดให้ทำการกลบดินให้
เรียบร้อยโดยอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่อ 

  ๕) การขุดดินสำหรับวางท่อบางช่วงจะต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกรุกันดินพังเพ่ือป้องกันการ
เสียหายต่อพ้ืนผิวถนนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง 
  ๖) ในการกลบดินจะต้องบดอัดหรือกระทุ้งให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้วิธีการ
บดอัดให้ใช้ตามคำแนะนำในงานดินถม 

 ๑8.๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ๑) การทำเครื่องหมายท่อทุกท่อนและอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องแสดงคุณลักษณะของท่อเช่นชั้นคุณภาพ
ขนาดและความยาวท่อปีที่ผลิตเครื่องหมายการค้าเป็นต้น 

   ๒) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ท่อทุกชนิดและอุปกรณ์ท่อต้องแสดงเอกสาร ดังนี้ 
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๒.๑) แคตตาล็อกของท่อจากบริษัทผู้ผลิต 

๒.๒) สำเนาหนังสือการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย 

๒.๓) สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ 

๒.๔) หนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย 
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ภาคผนวก ก. 
การจ้างเหมาก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี ้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและ

ซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงิน
อุดหนุนและรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ตามท่ีได้กำหนดนี้ 

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั ้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา     
เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม 
ขณะเมื่อวันยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอ่ืน    
ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 

1.3 การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น 
ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญา
แบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้
ปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน  
ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้าง 
แต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่
กำหนดไว้ 

1.4 การขอเงินเพิ่มค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง
เรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น
กำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีก
ต่อไป และในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกร้องเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบ
เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกัน
สัญญา แล้วแต่กรณี 

1.5 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม
เงื ่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้  ต้องได้ร ับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนัก           
งบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 

ข. สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
               ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างก่อสร้าง  ให้คำนวณตามสูตรดังนี้ 

P = (Po)  x  (K) 

 กำหนดให้ 
P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวด ที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
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Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด  
  ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 
K = ESCALATION  FACTOR  ที่หักด้วย  ๔  %  เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม 

  ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 

สูตรสำหรับคำนวณค่า  K  ในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างดังนี้ 
 สูตรที ่1       K = 0.25+0.15It/Io+0.10Ct/Co+0.40Mt/Mo+0.10St/So 

สูตรที่ 2.1 K = 0.30+0.10It/Io+0.40Et/Eo+0.20Ft/Fo 

สูตรที่ 2.2 K = 0.40+0.20It/Io+0.20Mt/Mo+0.20Ft/Fo  

สูตรที่ 2.3  K = 0.45+0.15It/Io+0.10Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.10Ft /Fo 

     สูตรที่ 3.1 K = 0.30+0.40At/Ao+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 

     สูตรที่ 3.2 K = 0.30+0.10Mt/Mo+0.30At/A0+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 

สูตรที่ 3.3 K = 0.30+0.10Mt/Mo+0.40At/A0+0.10Et/Eo+0.10Ft/Fo 

     สูตรที่ 3.4 K = 0.30+0.10It/Io+0.35Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.15St/So 

     สูตรที่ 3.5 K =0.35+0.20It/Io+0.15Ct/Co+0.15Mt/Mo+0.15St/So  

     สูตรที่ 3.6 K = 0.30+0.10It/Io+0.15Ct/Co+0.20Mt/Mo+0.25St/So 

     สูตรที่ 3.7 K = 0.25+0.10It/Io+0.05Ct/Co+0.20Mt/Mo+0.40St/So 

     สูตรที่ 4.1   K = 0.40+0.20It/Io+0.10Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.20St/So 

     สูตรที่ 4.2  K = 0.35+0.20It/Io+0.10Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.25St/So 

    สูตรที่ 4.3 K = 0.35+0.20It/Io+0.45Gt/Go  

     สูตรที่ 4.4 K = 0.25+0.150It/Io+0.60Gt/Go 

     สูตรที่ 4.5  K = 0.40+0.15It/Io+0.25Ct/Co+0.20Mt/Mo 

     สูตรที่ 4.6 K = 0.40+0.20It/Io+0.10Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.10Ft/Fo 

     สูตรที่ 4.7 K = Ct/Co 

สูตรที่ 5.1.1  K = 0.50+0.25It/Io+0.25Mt/Mo 

สูตรที่ 5.1.2  K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40ACt/AC0 

สูตรที่ 5.1.3  K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.40PVCt/PVC0 

สูตรที่ 5.2.1  K = 0.40+0.10It/Io+0.15Mt/Mo+0.20Et/Eo+0.15Ft/Fo 

สูตรที่ 5.2.2  K = 0.40+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.10Et/Eo+0.30GIPt/GIPo 

สูตรที่ 5.2.3  K = 0.50+0.10It/Io+0.10Mt/Mo+0.30PEt/PE0 

สูตรที่ 5.3   K = 0.40+0.10It/Io+0.15Et/Eo+0.35GIPt/GIPo 

สูตรที่ 5.4   K=0.30+0.10It/Io+0.20Ct/Co+0.05Mt/Mo+0.05St/So 

+0.30PVCt/PVC0 

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

ค. ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 
K = ESCALATION  FACTOR 
It =  ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Io =  ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 

Ct =  ดัชนีราคาซีเมนต์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Co =  ดัชนีราคาซีเมนต์  ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 
Mt =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Mo =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 
St =  ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

So =  ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 
Gt =  ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 

At = ดัชนีราคาแอสฟัสท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัสท์ ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 
Et =  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Eo =  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์  ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 
Ft =  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Fo =  ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 

ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 
PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 
GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

GIPo  = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 
PET = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY  POLY  ETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY  POLY  ETHYLENE ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ทำการประกวดราคา 
ง. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

4.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ
กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
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4.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้อง
แยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตร
ที่ได้กำหนดไว้ 

4.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั ้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและ
กำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลข
คงท่ีหน้าเลขสัมพันธ์นั้น 

4.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน  จากราคาที่ผู ้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง       
เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า 
K  ในเดือนที่ทำการยื่นขอเสนอประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า ๔ % ขึ้นไป  โดยนำ
เฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างาน แล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ %    
แรกให้) 

4.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา  
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K  ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า 
K  ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่า ค่า K  ตัวใด
จะมีค่าน้อยกว่า 

4.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายค่างานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน  ส่วนค่างาน
เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งนำมาคำนวณหา
ค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพ่ิมได้ ผู้ว่าจ้างจะขอ
ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป 
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ภาคผนวก ข 
ตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์ตามข้อกำหนดขอบเขต (TOR) ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ โครงการ.................................................................................... 

ลำดับ
ที ่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 
มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ ์

ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

๑   แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

      

๑.๑ ชนิด Mono Crystalline silicon        

๑.๒ พิกัดกำลังไฟฟ้า Output ไม่น้อยกว่า 400 
Wp (ต่อแผง) ที่ STC  

      

๑.๓ ได้รับมาตรฐาน มอก. 61215 เลม่ 1(1)-
2561 และ มอก.2580 เลม่ 2-2562 
โดยมเีอกสารการได้รับรอง 

      

๑.๔ มีเครื่องหมายการค้า รุ่น และขนาด
เหมือนกันทุกแผง 

      

๑.๕ มีค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากัน 
 

      

๑.๖ แสดงช่ือ “DWR” โดยสลักตัวอักษรช่ือไว้บน
กรอบด้านบนซ้าย และด้านล่างขวา  

      

๑.๗ ได้รับรองคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
(Product Warranty)  

      

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

      

๑.๙ มีเอกสารแสดงขอบเขตของการรบัประกัน
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
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ลำดับ

ที ่
รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 
มาตรฐาน
โรงงาน/
ผลิตภัณฑ ์

ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

๒.  เคร่ืองสูบน้ำผิวดิน  
 

      

๒.๑ ชนิด Vertical Multistage 
 

      

๒.๒ ผลิตในประเทศไทย 
 

      

๒.๓ ได้รับมาตรฐาน มอก. ๑๕๔๘ – ๒๕๕๑ โดย
มีเอกสารการได้รบัรอง 

      

๒.๔ มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำขนาดไมน่้อยกว่า ๔ 
กิโลวัตต ์

      

๒.๕ แรงดันไฟฟ้า เป็นชนิด ๓ เฟส ๓๘๐ V 
ความถี่ ๕๐ Hz  

      

๒.๖ ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำไม่น้อยกว่า IP๕๕ 
 

      

๒.๗ สามารถสูบน้ำได้ปริมาณตามแบบรูปและ
รายการกำหนด หรือตามใบแจ้งปริมาณงาน
และราคากำหนด 

      

๒.๘ มีหนังสือรับรองจากโรงงานผูผ้ลติเครื่องสูบ
น้ำว่า เครื่องสูบน้ำและมอเตอรเ์มือ่ประกอบ
กันเป็นชุดแล้ว มีคณุสมบัติตรงตาม
ข้อกำหนดของทางราชการ โดยหนังสือ
รับรองจากโรงงานผู้ผลิตต้องมสีถานท่ีตั้ง
อย่างชัดเจน ให้ทางราชการสามารถ
ตรวจสอบและติดต่อได้ เอกสารรบัรอง
สำเนาลงนามโดยผูม้ีอำนาจครบถว้นถูกต้อง 
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ลำดับ
ที ่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐานโรงงาน/
ผลิตภัณฑ ์

ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

๓.  ชุดควบคุมเคร่ืองสูบน้ำแบบผิวดิน (Solar 
Pump Inverter)  

      

๓.๑ มีขนาดตามแบบรูปและรายการกำหนด 
หรือตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา
กำหนด 

 

      

๓.๒ แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ ใหส้ามารถใช้ไดก้ับ
เครื่องสูบน้ำแบบผิวดิน ไฟฟ้า
กระแสสลับ แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ 
โวลต ์

      

๓.๓ ผลิตในประเทศไทยจากโรงงานท่ีมีอาชีพ
ผลิตเครื่องแปลงผันพลังงานไฟฟ้า
(Inverter) โดยยื่นสำเนาใบประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

      

๓.๔ มีระบบฟังก์ช่ัน MPPT (Maximum 
power point tacking) 

      

๓.๕ สามารถรับพลังงานจากไฟฟ้า
กระแสสลับ แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ 
โวลต์ ได ้

      

๓.๖ มีช่องสายไฟเข้าท้ัง AC Input และ DC 
Input แยกออกจากกัน 

      

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

      

๓.๘ ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่ต่ำกว่า  
IP ๕๔ 

      

๓.๙ มีฟังก์ช่ันการควบคุม (Voltage limits) 
ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ำกวา่ที่
กำหนด (Over voltage/Under 
voltage) 

      

๓.๑๐ มีฟังก์ชันกรณีน้ำไม่ไหลเข้าปัม้ (Dry 
run) 
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ลำดับ
ที ่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐานโรงงาน/
ผลิตภัณฑ ์

ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

๔ ตู้ควบคุมระบบเคร่ืองสูบน้ำ 
 

      

๔.๑ ผลิตจากวัสดุที่ไมเ่ป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า 
เช่น พลาสติก เหล็กเคลือบฉนวน หรือ
วัสดุที่ดีกว่า 

      

๔.๒ มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน เปน็สี
เทาหรือสโีทนสีอ่อน ด้านหลังตู้เปน็
โครงสร้างสำหรับใช้ยึดตดิตั้งกับผนัง 
ประตมูีตัวล็อคฝาปดิ ด้วยกุญแจ พร้อม
มีช่องติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 
๖ น้ิวจำนวน ๒ ช่อง (ดูดเข้า/ดูดออก) 
และมตีะแกรงหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่าปิด
ช่องติดตั้งพัดลมดังกล่าวเพื่อป้องกันสัตว์
ตัวเล็กเข้าตู้ควบคุม 

      

๔.๓ DC Switch สามารถรับแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ V และ
สามารถรับกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ 
A 

      

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

      

๔.๕ DC Surge protection สามารถรบั
กระแสไฟจากคลื่นไฟฟ้ากระโชกได้ไม่
น้อยกว่า  ๑๐ kA 

      

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

      

๔.๗ AC Output Terminal สามารถรบั
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไดไ้ม่น้อยกว่า 
๖๐๐V และสามารถรับกระแสไฟได้ไม่
น้อยกว่า ๓๕ A   
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ลำดับ
ที ่ รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ มาตรฐานโรงงาน/
ผลิตภัณฑ ์

ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

5. ท่อพอลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูงชนิดผนัง
หลายชั้น ไดร้ับมาตรฐาน มอก. 982-2556 โดย
หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตตอ้งมีสถานท่ีตั้ง
อย่างชัดเจน ให้ทางราชการสามารถตรวจสอบ
และตดิต่อได้ เอกสารรับรองสำเนา ลงนามโดยผู้มี
อำนาจครบถ้วนถูกต้อง 
 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  ลงนามพร้อมประทับตราโดยผูม้ีอำนาจ 


