ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding),

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยลำดะเพินพร้อมป้องกันการกดเซาะ บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๓^
ตำบลหนองปรือ^อำ๓อหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี รห้สโครงการ กจ. ๑๔-๔-๕๔๔^
๑. ความเบ้นมา.
^

ลำห้วยสำตะเหิน,ในพื้นที่ ตำบลหนองปรือ,อำเภอหนองปรือ^จังหวัดกาญจนบุรี^ปัจจุบันประสบปัญหา^1

นํ้าหลากในฤลูฝนุ,ราษฎรได้รับผลกระทบจากกระแสนํ้ากัดเซาะตลิ่งสำห้วย รวมทั้งในฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บนํ้า.
ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค^และเพื่อการเกษตรได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จึงขอรับการสนับสบุน

จากสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยพร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ ในบริเวณ
บัานหนองขอน^หมู่ที่ ๓_ตำบลหนองปรือ,อำเภอหนองปรือ^จังหวัดกาญจนบุรี^เพื่อเป็นการปรับปรุง
เหิมประสึทธีภาพลำห้วย ในด้านการเก็บกักและระบายนํ้า เพื่อสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต^
การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย^

๒. วัตถุประสงค์
^
กรมทรัพยากรนํ้ๅ,โดยสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ มีความประสงค์จะดำเนิน,โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ลำห้วยลำตะเหินพร้อมป้องกันการกัดเซาะ บ้านหนองขอน^หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปรือุ.อำเภอหนองปรึอุ,
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจุ. ๑๔-๔-๔๔๔,เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการเก็บกักนํ้าในพื้นที่ให้เพียงพอ^
ต่อการทำการเกษตรุ.รวมถึงการอุไJโภค-บริโภคของประชาชน,ในพื้นที่ตำบลหนองปรือุ,และพื้นที่ใกล้เค์ยง,
บรรเทาปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรในช่วงที่ชาดแคลนนํ้า^-

๓. ๆณสมบัติของผู้ยื่นช้อเสนอ,
๑) มีความสามารถตามกฎหมาย^

๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย.
๓)' ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ^
๔)' ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างลูกระงับการยื่นข้อเสนอุหรือทำสัญญากับหน่วยงานของ1รุ้ฐ
ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผ้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประ^อบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการุกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทคของ
กรมบัญชีกลาง^

๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ชึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นสวน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย^

๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา^

๗) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายผู้มีอาชีพรับจ้างงานด้งกล่าV

๘) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายยื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน
ณวันยื่นข้อเสนอJห่รือไม่เป็นผู้กระทำการยันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสืทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม,ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแตรฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอุได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธและความคุ้มกันเข่นว่านั้น.

๑๐)ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบึ๋องด้นในการจ้างของกรมบัญชีกลาง
๑๑)เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง.สาขางานก่อสร้างชลประทาน ไม่น้อยกว่าชั้น ๔
ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั้วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสม,บตเฉพาะยื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง.

- เอ -

๑๒)ผู้ยื่นฃ้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ^“กิจการร่วมค้า,, ต้องมีคุณสมบัติดังนี้- กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง.เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหนาที่^และความรับผิดชอบในปริมาณงาน^สิงของ หริอมูลค่าตามสัญญา
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ของผ้เขาร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข์าร่วมค้ารายอึนทฺกราย
- กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เช้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทาน ไม่น้อยกว่าขั้น ^ประเภท
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของ
ผู้เข้าร่วมค้!ที่น]ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง.
หรือไม่ก็ได้^
สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารเชิญชวน^

๑๓)ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ^
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ.
๔.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปนี้(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ^
(ก) ห้างทั่นส่วนสามัญหรือห้างห้นส่วนจำกัดนี้ห้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล,บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถ้ามี),
(ข) บริษัทจำกัดหรือบรืษัทมหาชนจำกัด,ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ^ผู้มีอำนาจควบคุม^(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น_
รายใหญ่ (ถ้ามี),

(๒)ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอุเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า,ให้ยื่นสำเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไวในJ๑) ของผู้ร่วมค้า,

(๓)เอกสารส่วนที๑
่ เพิ่มเติมอื่น ๆ
(๓.๑) สำเนาใบสำคัญแสดงก์ารจดทะเบียนพาณิชนี้.
(๓.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. ๒๐) ^
(๓.๓) สำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจลงนาม^
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ^ทั่งหมดที่!ด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์^

๔.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปนี้^
(๑)ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทังนี้
หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น^

(๒)สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง^สาขางานก่อสร้างขลประทาน ไม่นัอยกว่า,
ขั้น๔ ประ๓ทหลักเกณฑ์คุณสมบตทวไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆไว้กับกรมบัญชีกลาง^,

-๓-

(๓) เอกสารส่วนที่ ๒ เพิ่มเติมอื่น ๆ ^
(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ล้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์^

๕. การเสนอราคาและระยะเวลาการก่อสร้าง ^

๔.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ล้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว โดยจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐^รัน นับทั้งแต่วันเปิดซอง ใบเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยีนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้^

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา หรือ วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้เริ่มทำงาน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว
ได้รวมระยะเวลาในการทดสอบวัสดุและฤดูฝนไว้ด้วยแล้ว^

๖. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง^และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๖.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง^ตามแบบรูปรายการละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยลำ
ตะเทินพร้อมป้องกันการกัดเซาะ บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสโครงการ กจ. ๑๔“๔-๔๔๔ T
๖.๒ ข้อกำหนดทั่วไปของงานก่อสร้าง และ ข้อกำหนดการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าjทางวิศวกรรม^

๗. วงเงินในการจัดจ้าง
งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๒๒,๗๓๖,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทล้วน)
๘. การรับประกันความชำรดบกพร่อง
งวดสุดท้าย โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใข้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชำรุดบกพร่อง^

๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า X

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๔ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด,
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย^หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบที่กำหนด ให้แก่สำนักงานก่อนการรับชำระเงิน
ล่วงหน้านั้น.

๑๐.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (กำหนดเพิ่มเดิม)^
การวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน (เพิ่มเดิม^ -

๑๐.๑ กรณีวัดปริ่มาณงานและการจ่ายเงิน ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุแสดงในใบแจ้ง
ปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ^และการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการ
ที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไวในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณ
เท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ็ายเงินค่าจ้างให้แก,ผู้รับจ้าง
ตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริ^ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม1เปลี่ยนแปลง
ราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่าง
ไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ^

- <al -

๑๐.๒,การจ่ายเงินในกรณีงานที่มีวัสดุก่อสรัางหรือครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงพัสดุมูลค่าสูง” เช่น
เครื่องสูบนํ้า ชุดควบคุมระบบสูบนํ้า^แผงเซลณเสงอาทิตย์^ถังเก็บนํ้าสำเร็จรูป,ท่อเหล็ก ท่อHDPE ประดูน์V
แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์,แผ่นใยสังเคราะห์,กล่องลวดตาข่าย^บานประตู แพสูบนํ้าหรือเรือเหล็ก.เป็นต้น ดังนี้^

๑๐.๒.๑ เมื่อผู้รับจ้างขนส่ง พัสดุมูลค่าสูง^ถึงสถานที่ก่อสรัาง^โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน
การผลิตหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของฺ,พัสดุมูลค่าสูง,ตามจ้อกำหนดในแบบรูปรายการและผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติใหนำมาใจ้งานและตรวจรับจากคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วเท่านั้น,จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๖๐ ของราคาต่อหน่วยที่ระบุไวในสัญญา,
๑๐.๒.๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตดตั้ง,พัสดุมูลค่าสูง ตามแบบก่อสร้างในสัญญา และผ่านการุ
ตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานุ,โดยต้องได้รับการอนุมัติให้นำมาใซังานและตรวจรับจากคณะกรรมการ,

ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๓๐^ของราคาต่อหน่วยที่ระบุไวในสัญญา^
๑๐.๒.๓ เมื่อผู้รับจ้างตำเนินการติดตั้งพสดุมูลค่าสูงโดยสมบุรณ,เป็นไปตามรายละเอียด^
ในแบบก่อสร้างและจ้อกำหนดต่าง,ๆ ในสัญญา. และคณะกรรมการตรวจรับพัสูคุ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว.
จะจ่ายเงินให้ไนส่วนที่คงเหลึอของราคาต่อหน่วยที่ระบุไวในสัญญา^

๑๑.การปรับราคาค่างานก่อฝีร้าง.
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า k) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไวํในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใจ้สูตรของทางราซการ,ตามเงื่อนไข.

หลักเกณฑ์ สูตรและวธืคำนวณที่ใชักับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที๒่ ๒สิงหาคม ๒<£๓๒
เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,

ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒(£๓๒,
๑๒.หสักเกณฑ์ และสิหริในการพิจารณา,
สำนักงาน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา,และพิจารณาจากราคารวม

๑๓.ค่าปรับ^
หากผู้รับจ้า^ไม'สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้,

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา^
๑๔■การไจ้ฟัฟืฟิหี่ผลิตภายในประเหศ^
คู่สัญญาจะต้องใช้พัสดุประ๓ทวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ.
โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุจะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และต้องใช้เหล็ก
ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐/บองปรมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา^
โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ^ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้
ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา,และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ,ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐^
ของปริมาณเหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน๖๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา.
(ภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒^

๑๔.การติดต่อฝีอบถามรายละเอยดเพิ่มเติมและการรับฟืงความคิดเห็น^
สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ สามารถ
สอบถามได้ตามระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใหเป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา,

สถานที่ติดต่อ^สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ เลขที่ ๑๙๔ หมู'ที่ ๔ ตำบลห้วยไผ่,อำเภอเมืองราชบุรี,
จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ ^
โทรศัพท์ .๐๖๔:๗๒๙๒๔๔๓ E-mail aw[tba3r@dwr,mail,§.o,.th (ผู้ออกแบบ)

ร

-๕๑๖.มาตรฐาน!เมือจเาง^ ■
ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน13มือช่าง^จากส.อ.านนไฒัมท!!มีณร<1งา-น,หรือผู้มี,
ๅฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวทฺ, หรือเทียบเท่าจากสถาบันการดึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เช้ารับราชการได้

ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ
/บองแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละ_
สาขาช่างดังต่อไปนี๑
้ .ช่.วงก่อสร้ทง-หรือ.ฒ่โยรท,
๑๗.ช้อสงวนสิหธี้ไนการยื่นช้อเสนอ^
สำนักงาน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการจ้างก่อสร้าง โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา.
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๑๘.สถานหื่ส่งมอบงาน.
สถานที่ส่งมอบงาน ะ ณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยลำตะเพินพร้อมบ้องกันการกัดเซาะ

บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี^
ลงขื่อ

C.......^1^?^^...:..-ประรานกรรมการฯ
(นายธนญชัย บุญทระคุล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ^

เห็นซ©U

ลงชอ........................................กรรมการ
(นายอวิษฐา รัตนพงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ^

(นายเวสารัช โสภณดิเรกร้ลูน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรฟ้าภาศ่ ๗
ปฏิน้ตราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยาส‘รนำ

t

*
ลงขื่อ.... *^-.................กรรมการ
(นายภัทรพงศ์ คชรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ^

ภาคผนวก 1
ตารางการจัดทำแผนการใช้พ้สดุที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการป?บปชุงฃ่อมแชมลำห้วยลำดะ:เพินพ?อมปัธงกันการกัคเชาะฟ้านหนองขอน หยู่ที่ 3 ตำบลหนองปรีอ อำ๓อหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรื รหัสโครงการ กจ.!4-4-544
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายใบประเทศ

ลำดับ

ปริมาณ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

เป็นเงิน

พัสดุ

พัสดุ

(บาท)

(รวม)

ในประเทศ

ต่างประเทศ

1

เหล็กเสริมคอนกรีต

8,025.00

กก.

-

2

\!นซีเมนต์ปอตแลนด์ ประเภท 1

3,396.30

ถุง

-

3

ทรายหยาบ

401.74 ลบ.ม.

-

4

หินย่อย

462.45

ลบ.ม.

-

5

หินใหญ่

5,672.00

ลบ.ม.

-

6

ไม้แบบ

899.02 ลบ.ฟ.

-

7

งานกล่องลวดตาข่าย Gabion
กล่อง Gabion รบาค 1.00 X 1.00 X หนา 0.50 ม.

576.00

กล่อง

กล่อง Gabion รนาก 1.00 X 2.00 X หนา 050 น.

5,054.00

กล่อง

กล่อง Gabion โเนาต 1.00 X 1.00 X หนา 1.00 น.

288.00

กล่อง

กล่อง Gabion รนาค 1.00 X 2.00 X หนา 1.00 น.

722.00

กล่อง

5,744.00

ตร.ม.

8

แผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2

9

งา!ฟ้ายชี่อโหรงการอบุงักน์ rkjrjiเหล่งป๋า(ป๋ายเหลึก)

1.00

ชุด

10

งานป้ายแนะนำโครงการ

1.00

ชุด

11

งานราวกันตก

74.00

ม.

12

แผ่นไม้เต็ง ขนาด r X 6"

3.55

ลบฟ.

-

-

-

รวม
อัตรา
(รัอยลร)
(ลงชีอ)

(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
)

-

-

หมายเหดุ

ภาคผนวก 2
ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการปร้บปรุงซึ่อมแซมลำห้วยสำดะเพินพร้ฮมป้องกันการกัดเซาะบ้านหนองขอน หม่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.
14-4-544

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ 8,025 กก.

1

หน่วย

รายการ

ลำดับ

กก.

เหล็กเสริมคอนกรีต

ปริมาณ

อัตรา

100.00%

(ร้อยละ)

(ลงชื่อ)

(คู่สัญญาฝ่ายผู้วับจ้าง)
)

เหล็ก

ในประเทศ

ต่างประเทศ

8,025

8,025.00

รวม

เหล็ก

-

-

-

-

ข้อกำหนดทั่วไป‘ของงานก่อสร้าง
๑. คำจำกัดความ
คำนิยามต่าง ๆ ที่ระบุในรายการละเอียด (Specifications) มีความหมายดังต่อไปนี้

๑.๑ ผู้ว่าจ้าง หมายถึง กรมทรัพยากรนํ้า โดยสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗
๑.๒ ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคา และผู้ที่กรมทรัพยากรนํ้า ตกลงจ้างตามสัญญา
๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมายถึง คณะกรรมการที่กรมทรัพยากรนํ้า โดยสำนักงานทรัพยากรนํ้า
ภาค ๗ แต่งตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุตามพระราชบัญญ้ติการจัดชื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และ ๑๘๑
1๔ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หมายถึง ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ที่กรมทรัพยากรนา โดยสำนักงาน
V. y

*

«1

lit/

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘
๑.๕ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง หมายถึง กรณีเป็นงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
สาขาโยธา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ตากว่า

ระดับภาคีวิศวกรโยธา ไม่น้อยกว่า ๑ คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานเต็มเวลา และต้องยื่นเอกสารรับรอง
การเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างมาพร้อมการแจ้งเข้าเริ่มงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจสอบ
คุณวุฒิ

๒. การวางแนว การทำระดับ และการวางผัง
ผู้ว่าจ้างจะกำหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัดและระดับ สถานที่จะทำการก่อสร้าง
ให้ต่อไป เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องวางแนวถ่ายระดับและวางผังบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบให้ถูกต้องเสียก่อน ผู้รับจ้างจึงจะทำการก่อสร้างต่อไปได้
หมุดหลักฐานต่างๆ ที่แสดงแนว ระดับ และผังบริเวณทั้งหมด ซึ่งได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วเหล่านี้ ผู้รับจ้างต้อง
รักษาไห้อยู่ในสภาพ คงเดิมที่สมบูรณ์เรียบร้อยตลอดเวลาที่ทำงานก่อสร้างโครงการนี้ และจะถอดถอนออกไป
เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเท่านั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดขึ้นเนื่องจากการวางแนว

การถ่ายระดับ การวางผังก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและแกัIขให้ถูกต้องทุกกรณี

๓. การให้ความร่วมมือและประสานงาน
ในบริเวณที่ทำงานเดียวกันนี้หรือใกล้เคียง ล้ามีงานของผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้าง รายอื่น ๆ ทำงานให้
กับผู้ว่าจ้างอยู่ด้วย ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและประสานงานด้วยดี เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยตามแผน

๔. ถนนลำลองหรือทางเบี่ยง
ผู้รับจ้างต้องสร้างถนนลำลองหรือทางเบี่ยงต่อจากถนนเดิมที่มีอยู่แล้ว เข้าสู่บริเวณที่ทำงาน
เพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาถนนที่จัดสร้างขึ้นใหม่ตลอดจนบำรุงรักษาถนนเดิม
ให้มีสภาพใช้งานไต้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง
เพื่อความปลอดภัยในการ'จราจร ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและจัดหาเครื่องหมาย ไม้กั้น สัญญาณโคมไฟ
ฯลฯ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงให้ชัดแจ้ง

๕. ที่ทำการ
ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการสร้างที่ทำการชั่วคราวในบริเวณที่ดินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ

และรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน
€ะ_
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ผู้รับจ้างต้องทำการปรับระดับพื้นที่จัดทำถนนและทางเท้าที่มีขนาดเหมาะสมภายในบริเวณที่ทำการ

ตลอดเวลาในระยะเวลาการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ค่ากระแสไฟฟ้า
ค่านํ้าประปา และอื่นๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องจัดหาและคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

๖. การอำนวยการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานตามสมควร ได้แก่ สำนักงานสนาม พาหนะ
และนํ้ามันเชื้อเพลิง สำหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้ในการบริหาร
สัญญาจ้างก่อสร้างตลอดอายุสัญญานี้

๗. งานจัดทำแบบเพิ่มเดิม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing)
ในกรณีที่มีแบบแนบท้ายสัญญานี้ มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

แบบเพิ่มเดิม (Shop Drawing) ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบหลักฐาน (As-built Drawing) ซึ่งแสดงตำแหน่ง แนว ระดับ รูปร่าง ขนาด
และรายละเอียดต่างๆ ของงานก่อสร้างตามที่จัดสร้างและประกอบลิดตั้งไว้จริงในสนาม ตามคำแนะนำ

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ ต้นฉบับ (Sepia)
โดยสมบูรณ์ และส่งมอบให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบเพิ่มเดิม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing) รวมทัง
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแบบดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการนี้
เป็นของผู้รับจ้าง

๘. งานฟิกอบรมในเชิงปฏิบัลิการ (กรณีงานระบบกระจายนํ้า/ส่งนํ้า)
ผู้รับจ้างต้องจัดทำคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบ อย่างน้อย ๑๐ เล่ม และต้องจัดให้มี
การฟิกอบรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และ/หรือ กลุ่มผู้ใช้นํ้า ที่จัดตั้งชื้น ก่อนที่จะส่งมอบโครงการ

จำนวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน โดยผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบในการกำหนดสถานที่ฟิกอบรม
เนื้อหาและบุคลากรที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู-ความเชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายในที่เกิดชื้นเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเสนอ

แผนการจัดฟิกอบรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย
๙. งานแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง จำนวนอย่างน้อย ๑ ชุด ลิดตั้งที่
บริเวณก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดในการประกาศดังนี้ คือ
- ชี่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ลิดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตรากรมทรัพยากรนำ
- ชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสินสุดโครงการ
-

ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

- ให้ทำการลิดตั้งป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสินสุดงาน ก่อสร้าง อย่างน้อย ๑ ชุด
- นอกเหนือไปจากข้อความดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีคำว่า '‘กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาซีของประชาชน”
- ระบุไว้ด้วยงานแผ่นป้ายดังกล่าวนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง
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๑๐. งานประสานมวลชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้รับจ้างต้องสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเลียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ
เพื่อลดความขัดแย้งในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมสนับสบุนการมีส่วนร่วมของผู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

โครงการเพื่อบริหารจัดการนํ้าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในระหว่าง
การดำเนินงาน จำนวน ๑ ครั้ง และก่อนส่งมอบงานครั้งสุดท้าย จำนวน ๑ ครั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงาน
ประสานมวลชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้

ความเห็นชอบ ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
๑๑. ระบบระบายนํ้าโสโครกและการสุขาภิบาล
ผู้รับจ้างต้องจัดทำระบบระบายนํ้าโสโครกที่สม,มูรณ์สามารถระบายนํ้าโสโครกออกจากอาคาร
ทุกหลังภายในบริเวณที่ทำการและบ้านพักชัวคราวได้ การออกแบบ การก่อสร้าง วิธีใช้และการบำรุงรักษา
ระบบระบายนํ้าโสโครก ต้องรับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ห้องนํ้า ท้องส้วม และบ่อ
พักทุกแห่งต้องต่อเข้ากับระบบระบายนํ้าโสโครก จุดที่จะใข้ทิ้งนํ้าโสโครกออกจากบริเวณที่ทำการและบ้านพัก
ชั่วคราวต้องใท้ผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด ต้องมีการเก็บขยะมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ
และต้องทำการขจัดขยะมูลฝอยตามวิธีการที่ผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้างกำหนด

๑๒. การป้องกันอัคคีภัย
ภายในบริเวณที่ทำการและบ้านพักชั่วคราวของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยไว้ให้
เหมาะสม เช่น การติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

๑๓. ที่เก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง
ถังสำหรับเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงในปริเวณที่ทำการและบ้านพักชั่วคราวต้องมีความจุไม่น้อยกว่า £๐๐ แกลลอน
จะต้องอยู่ห่างจากอาคารต่าง ๆ การเก็บและการขนส่งนํ้ามันเชื้อเพลิงต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และต้อง
มีระบบการป้องกันที่ดี ค่าใช้จ่ายในกรณีนี้เป็นของผู้รับจ้าง

๑๔. การใช้วัตลุระเบิด
ในกรณีที่ต้องใช้วัตถุระเบิดในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๑๔.๑ ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่เป็นผู้ขออบุญาตการมีและการใช้วัตถุระเบิด แก๊ป สายชนวน จัดหาแรงงาน
ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิน

๑๔.๒ การขออนุญาตมีและใช้วัตถุระเบิด เช่น แก๊ป สายชนวน ดินระเบิด ฯลฯ ตลอดจนการ
ขออนุญาตขนย้ายวัตถุระเบิดเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองให้ เมื่อผู้รับจ้างร้องขอ
ผู้รับจ้าง ต้องนำวัตถุระเบิดดังกล่าวมาเก็บไว้ในสถานที่ที่เก็บวัสดุระเบิดของผู้ว่าจ้างทั้งหมด และการเบิกไป
ใช้งานต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างต้องจัดทำการก่อสร้าง

๑๔.๓ สถานที่เก็บวัสดุระเบิดผู้รับจ้างต้องก่อสร้างเองโดยต้องดำเนินขออนุมีตแบบจากผู้ควบคุมงาน
ก่อนดำเนินการสร้าง โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ให้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิน

๑๕. นํ้า
นํ้าที่ใช้ในการก่อสร้างและอื่นๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเองในกรณีที่จะจัดระบบการประปาภายในบริเวณ
ที่ทำการและบ้านพักชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องต่อท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ต่อ ข้อต่อ ฯลฯ ท่อเมนที่ฝ่งไว้ใต้ผิวจราจรถนน

ต้องฝืงให้ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จากการจราจร
พ.
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๑๖. พลังงานไฟฟ้า
ผู้รับจ้างต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าสัาหรับใช้ในงานก่อสร้าง และใช้ในบริเวณที่ทำการและบ้านพัก
ชั่วคราวเอง การเดินสายไฟ การปักเสา และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจัดทำด้วยความเรียบร้อยและ
ปลอดภัย โดยค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิน

๑๗. กฎและระเบียบ
เพื่อให้มีระเบียบทั้งในบริเวณที่ทำการและบ้านพักชั่วคราวและในการทำงาน ผู้รับจ้างต้องจัดวางกฎ
และระเบียบให้มีส่วนสัมพันธ์และประสิทธิภาพ ในการดำรงอยู่ร่วมกันของหมู่ชนและการทำงานให้เป็นไป
โดยราบรื่นและเรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ ยาม และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อรักษากฎ
และระเบียบดังกล่าวช้างต้น

๑๘. เหตุสุดวิสัย
คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อันจำเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่
ไม่อาจป้องกันได้ มีทั้งบุคคลผู้ต้องประสพหรือใกล้จะต้องประสพเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นสาเหตุของเหตุสุดวิสัย ชึ่งมีผลมาต่อคู่สัญญาตาม
เอกสารนี้ได้แก่สาเหตุดังที่แสดงรายการไว้ข้างล่างนี้ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือน
จริงต่อเอกสารสัญญานี้ ซึ่งสาเหตุเหล่านั้นมิได้ เนื่องมาแต่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดและซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้
พยายามใช้มาตรการทั้งมวล เพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้น และ/หรือลดความเลียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุนั้นๆ
ตลอดจนได้พยายามใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติในประเทศไทยที่บังคับไว้แล้วทั้งมวล
ก. สงคราม เหตุการณ์ระหว่างสงคราม การรุกราน สงครามการเมือง การปฏิวัติ การก่อจลาจล
การก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง การก่อการกำเริบหรือการแย่งอำนาจ
ข. การนัดหยุดงาน ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างโดยตรง เหตุการณ์และการกระทำของผู้นัดหยุดงาน
ค. คำสังของรัฐบาลพลเรือนทหารเกี่ยวกับการกำหนดให้ถือเอาการริบห่รือทำลาย การเวนคืนทรัพย์สิน

ง. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ซึ่งมีความรุนแรงจนถึง INTENSITY VI OF RICHTER
SCALE หรือกว่านั้นการถล่มทลายเพราะการระเบิดของภูเขาไฟ อุทกภัยร้ายแรง และใต้ผู้นมหาประลัย
จ. สาเหตุของการสุดวิสัยอื่นทั้งหมด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ ก. ถึงข้อ ง. ซึ่งผู้ว่าจ้างให้การรับรอง
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อนี้
อ. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนื่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายสาเหตุของเหตุสุดวิสัย
ซึ่งไต้รับการรับรองจากผู้ว่าจ้าง หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนื่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
จะเป็นผลต่อเอกสารสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ยื่นคำบอกกล่าวต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับ

เหตุการณ์นั้นพร้อมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน (ร)๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้
สินสุดหากผู้รับจ้างไม่ยื่นคำบอกกล่าวพร้อมพยานหลักฐานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นนอกจากสิทธิ
ซึ่งผู้ว่าจ้างสงวนไว้ตามเงื่อนไขสัญญาข้ออื่นแล้ววรรคอื่นแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธโดยชอบที่จะไม่พิจารณาคำขอ
ของผู้รับจ้างในกรณีนี้ได้ ผู้ว่าจ้างจะสงวนไว้ซึ่งสิทธที่ดำเนินการตรวจสอบตามที่เห้นว่าจำเป็นจนต้องเป็น
ที่พอใจ เพื่อตรวจดูผลกระทบที่กล่าวข้างต้น ก่อนให้คำรับรองเรียกร้องค่าเลียหายใดๆ ของผู้รับจ้าง
ความเสียหายที่ผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผล ทั้งในด้าน
เกี่ยวกับความล่าช้าในความส่,าเรีจสมบุรณ์ของงานตามกำหนดวันที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารสัญญา
หรือการขดใช้ค่าเสียหาย
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ช้อกำหนดการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า (ทางวิศวกรรม)

๑. วัตลุประสงค์
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและดึดตามผลงานของผู้ว่าจ้าง และการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนปฏิบัติงานตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๑£ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา และให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว
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เป็นสำคัญ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผู้ว่าจ้างได้สังเปลยนแปลงแก้ใขเท้มเติมคังกลำว
โดยเคร่งครัดต่อไป

๒. งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
_
๒.๑ คำจำกัดความและความหมาย เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที«1.่และเตรี
ยมงานเบึองต้น
ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารหลักต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑.๑ การเตรียมพื้นที่ หมายถึง การกำหนดพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงาน
คลังพัสดุ และอาคารชั่วคราวอื่น ๆ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

๒.๑.๒ การตรวจสอบและวางผัง หมายถึง การตรวจสอบหมุดหลักฐานต่าง ๆ และสำรวจวางผัง
การก่อสร้างอาคารตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

๒1๑.๓ ทางลำลองชั่วคราว ทางเบี่ยง หมายถึง การกำหนดเส้นทางคมนาคมในการขนส่ง
วัสดุก่อสร้าง จากเส้นทางสายหลักถึงบริเวณโครงการ

๒.๑.๔ การจัดหาวัสดุ หมายถึง การจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุหลัก
เพื่อทดสอบคุณสมบัติ และหรือจัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติ และมาตรฐานการผลีตของวัสดุหลัก

๒1๑.๕ การถางปาและปรับพื้นที่ หมายถึง การถางป่า ขุดตอ ขุดรากไม้ และปรับพื้นที่
บริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร และหรือตามแนวหรือขอบเขตที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง รวมทั้งการขนย้าย
สิ่งที่โม่พึงประสงค์ออกนอกบริเวณก่อสร้าง

๒.๑.๖ การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม หมายถึง สิ่งก่อสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างหรือ
ตามที่กำหนดในแบบแปลนต้องรื้อถอน ต้องกำจัดและขนย้ายออกให้พันบริเวณก่อสร้าง

๒.๑.๗ การกำจัดนํ้าออกจากบริเวณก่อสร้าง หมายถึง กา รทำเขื่อนกั้นนํ้าชั่วคราว การขุดร่อง
หรือทำรางเปลี่ยนทางนํ้า การใช้เครื่องสูบนํ้า เพื่อป้องกันและกำจัดนํ้าออกจากบริเวณก่อสร้าง

๒.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ
๒.๒.๑ การเตรียมพื้นที่
๑) ที่ตั้งอาคารสำนักงาน จะต้องอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณห้วงานโดยมีขนาดและพื้นที่ใช้สอย
ตามที่กำหนดไว้ในแบบ (ถ้ามี) พื้นสำนักงานจะต้องอยู่สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร มีระบบระบายนํ้า
และระบบสาธารญปโภคที่ดี

๒) ที่ตั้งอาคาร โรงงาน คลังพัสดุและบ้านพักคนงาน จะต้องไม่สร้างบนพื้นที่กีดขวาง
ทางสัญจรและบริเวณก่อสร้าง จะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยมีระบบสุขาภิบาล

๓) จะต้องมีระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

๔) จะต้องจัดทำและติดทั้งแผ่นป้ายแนะนำโครงการ แสดงรายละเอียดเที่ยวกับ
งานก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน โดยติดตั้งไว้ในบริเวณที่มองเห็นเด่นชัด

C__ A_).

๒.๒.๒ การตรวจสอบและวางผัง

๑) ก่อนดำเนินการก่อสร้าง จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบกับสภาพภูมิประเทศ
โดยการวางแนว ถ่ายระดับ วางผังอาคาร และส่งปลูกสร้างทุกชนิด กรณีตรวจพบความคลาดเคลื่อน
หรือมีปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้าง ให้รีบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) หมุดหลักฐานต่างๆ ที่กำหนดและได้จัดทำขึ้น จะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๒.๒.๓ การทำทางลำลองชั่วคราว
๑) ทางลำลอง ทางเบี่ยง ทางเข้าหมู่บ้าน/อาคาร และอื่น ๆ ทั้งที่อผู่ภายในและนอก
บริเวณก่อสร้างจะต้องเชื่อมเข้าถึงกันได้ตลอด

๒) จะต้องดูแล บำรุงรักษาเส้นทางให้สามารถใช้งานได้สะดวก รวมทั้งมีมาตรการปัองกันฝ่น
โคลนตมตลอดอายุสัญญาก่อสร้าง

๒.๒.๔ การจัดหาวัสดุ
๑) วัสดุหลักทจะต้องทำการทดสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของงานแต่ละประเภท
เช่น หิน กรวด ทราย เหล็กเสริม เป็นต้น จะต้องสุ่มจัดเก็บตัวอย่างและควบคุมไปทดสอบคุณสมบัติยังหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ และนำผลการทดสอบคุณสมบ้ตืให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนนำมาใช้งาน

๒) วัสดุหลักที่จะต้องมีเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตตามแบบ
และข้อกำหนดของแต่ละประเภทงาน เช่น ท่อและอุปกรณ์ประกอบ แผ่นใยสังเคราะห์ ประตูนํ้า เป็นต้น
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน

๓) จะต้องกำหนดมาตรการดูแล ป้องกัน รักษา จัดเก็บวัสดุให้อยู่ในสภาพที่ดี
๒.๒.๕ การถางป่าและปรับพื้นที่
๑) พื้นที่ก่อสร้างที่กำหนดในแบบ จะต้องมีการถางป่าและปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย ปราศจาก
ต้นไม้ ตอไม้ รากไม้ และสิ่งกีดขวางต่าง ๆ โดยมีอาณาเขตห่างจากตัวอาคารก่อสร้างประมาณ ๕ เมตร
๒) วัสดุที่ถางออกและขุดออก จะต้องขนย้ายออกพ้นพื้นที่ก่อสร้างและหรือทำลายโดยวิธี
เผา ฝังกลบ หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพั’สดุ
ในงานจ้างก่อสร้างก่อน

๓) ต้นไม้ทุกชนิดที่จะโค่น จะต้องมีตราประทับหรือลีป้ายที่ลำต้นโดยผู้ควบคุมงานหรือ
พนักงานป่าไม้ และจะต้องทำโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ด้นไม้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดบริเวณใกล้เคียง

๒.๒.๖ การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม
๑) สิ่งปลูกสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบ ต้องรื้อถอนออก
และกำจัดให้หมด ส่วนที่ใซ้ประโยชน์ได้ให้นำมาเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่กำหนด

๒) เศษขยะหรือดิน หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการ จะต้องขนย้ายออกพ้นพื้นที่ก่อสร้างและ
หรือทำลายโดยวิธี เผา ฝังกลบ หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อน

๒.๒.๗ การกำจัดนํ้าออกจากบริเวณก่อสร้าง
๑) บริเวณก่อสร้างที่มีนํ้าขัง ดันเนื่องจากนํ้าใต้ดินและนํ้าที่ไหลมาจากผิวดิน จะต้องกำจัด
ออกให้หมดตลอดเวลาก่อสร้าง โดยการทำเขื่อนกั้นนํ้าชั่วคราว การขุดร่องหรือทำรางเปลี่ยนทางนํ้า และการใช้
เครื่องสบนํ้า เป็นต้น

๒) การทำเขื่อนกั้นนํ้าชั่วคราว จะต้องเสนอแบบรวมทั้งวิธีการก่อสร้างและรื้อ ถอน
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน
L

๓) การขุดร่องหรือทำรางเปลี่ยนทางนํ้า จะต้องเสนอข้อมูลด้านอุทกวิทยาและ
การออกแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน

๔) การใช้เครื่องสูบนํ้า จะต้องออกแบบและวางแผน ติดตั้งเครื่องมือ ตลอดจนควบคุมดูแล
บำรุงรักษาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน

๓. งานขุด
๓.๑ คำจำกัดความและความหมาย
ประเภทของการขุด สามารถแยกตามชนิดของวัสดุและลักษณะการขุด ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๓.๑.๑ งานขุดลอกหน้าดิน หมายถึง การขุดลอกผิวหน้าดินเดิมเพื่อเตรียมฐานรากของงานถม
ประกอบด้วยการขุดรากไม้ เศษขยะ เศษหิน อินทรีย์วัตลุ ดินอ่อน และสิ่งที่ไมพังประสงค์อื่น ๆ ออกให้หมด
ภายในขอบเขตและบริเวณที่กำหนดไว้ในแบบ วัสดุที่ได้จากการขุดลอกหน้าดิน ห้ามนำไปใช้ในงานถมเป็นอันขาด

๓.๑.๒ งานดินขุด แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
๑) งานดินขุดทั่วไป หมายถึง การขุดดึนที่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลและขนเกลี่ยทิ้ง
บริเวณช้างพื้นที่ก่อสร้าง

๒) งานดินขุดขนทิ้ง หมายถึง การขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกล และต้องขนทิ้ง
โดยดักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังจุดทิ้งดินที่กำหนด

๓) งานดินขุดเหลว หมายถึง การขุดดินที่มีนํ้าท่วมขังมีสภาพเหลว สามารถขุดออกด้วย
เครื่องจักรกลขุด มากองผึ่งให้แห้ง แล้วขนทิ้งโดยตักดินใส่รถบรรทุกนำไปยังจุดทิ้งดินที่กำหนด

๓.๑.๓ งานขุดหินดุ หมายถึง การขุดหินดุ ดินดาน ดินลูกรัง หินก้อนที่มีขนาดไม่โตกว่า ๐.๗
ลูกบาศก์เมตร หรือวัสดุอื่นที่ไม่สามารถขุดออกได้ด้วยเครื่องจักรกล หรือเครื่องมือขุดธรรมดาต้องใช้คราด

(Ripper) ช่วยขุด ทำให้หลวมก่อนแล้วขุดออกด้วยเครื่องจักรกล หรือขนทิ้งโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยัง
จุดทิ้งที่กำหนด

๓.๑.๔ งานขุดหินแข็ง หมายถึง การขุดท้นพื้น ท้น!!ด หรือท้นก้อนที'มีขนาดใหญ่กว่า
๐.๗ ลูกบาศก์เมตร ไม'สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกล หรือใช้คราด (Ripper) ต้องใช้วัตถุระเบิดทำการ
ระเบิดหินให้แตกก่อนและขนทิ้งโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังจุดทิ้งที่กำหนด

๓.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ
การขุดดินหรือขุดหินเพื่อให้ได้ขนาดตามรูปแบบ การขุดลอกหน้าดินและร่องแกนเพื่อเตรียมฐาน
รากก่อสร้างทำนบดิน/เขื่อนดิน และการขุดปอก่อสร้างเพื่องานก่อสร้างอาคาร มีข้อกำหนด ดังนี้

๓.๒.๑ ต้องขุดให้ได้แนว ระดับและขนาดตามที่กำหนดไว้ในแบบ การขุดต้องกระทำด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องมีมาตรการควบคุมให้วัตถุที่อผู่นอกขอบเขตแนวการขุดยังคงอยู่ในสภาพเดิม
เท่าที่จะทำได้

๓.๒.๒ ในกรณีที่แบบรูปไม่ได้ระบุแนวเลันขอบเขตการขุดไว้ หากเป็นการขุดดินควรใช้ลาด
(Slope) ๑ : ๑.๔ หากเป็นการขุดหินควรใช้ลาด (Slope) ๑ ะ ๐.๔ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้างกำหนด

๓.๒.๓ การขุดเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารโครงสร้างใดๆ จะต้องขุดเผื่อออกไปจากที่กำหนด
ไว้ข้างละ ๓๐ เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการตั้งไม้แบบ
๓.๒.๔ ในกรณีที่เป็นหิน การขุดจะต้องใข้ความระมัดระวังเพื่อรักษาแนวให้1ด้ตามที่แบบกำหนดไว้
ส่วนของหินที่ยื่นออกมาจากแนวที่กำหนดไว้ในแบบ อาจยอมให้มีไต้ไม่เกิน ๑๔ เซนติเมตร หรือเป็นอย่างอื่นที่
เหมาะสมตามสภาพ

■

iU.

๓.๒.๕ ในกรณีที่ขุดผิดพลาดไปจากแนวที่กำหนดในแบบ ความเสียหาย การพังทลายที่เกิ ดจาก
การระเบิดหรือโพรงหินที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังในขณะที่ดำเนินการขุดของผู้รับจ้างและความผิดพลาด
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและต้องซ่อมแซมแก้ไขตามคำแนะนำของวิศวกรควบคุม
การก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นของผู้รับจ้าง

๓.๒.๖ การขุดพื้นฐานรากและลาดด้านข้างที่ติดกับงานคอนกรีต ต้องตกแต่งให้เรียบร้อย
พื้นผิวหน้าต้องเตรียมการปรับแต่งให้มีความมั่นคงพอที่จะรับอาคารคอนกรีตได้

๓.๒.๗ การขุดดินร่องแกนเขื่อน จะต้องขุดให้มีขนาดความกว้าง ลาดด้านข้าง ตามแบบสำหรับ
ความลึกให้ขุดลงไปจนถึงระดับชันดินหรือหินที่กำหนดในแบบ เมื่อขุดร่องแกนเสรืจจะต้องได้รับการตรวจสอบ
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนจ้งจะดำเนินการขั้นต่อไปได้

๓.๒.๘ วัสดุที่ได้จากการขุด ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอบุญาตให้นำไปใช้
ถมทำนบดิน เขื่อนดินก็ให้นำไปใช้ ส่วนวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือเหลือใช้จะต้องขนไปทิ้งยังบรีเวณที่ทิ้งดิน
ขื่งแสดงไว้ในแบบหรือที่ขื่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบแล้ว

๓.๒.๙ สถานที่กองวัสดุ จะต้องไม่กีดขวางการทำงานและขวางทางนํ้า การกองวัสดุจะต้องกองให้
อยู่ในขอบเขต และจะต้องเกลี่ยปรับระดับของกองวัสดุให้เหมาะสม

๔. งานถม
๔.๑ คำจำกัดความและความหมาย
ประเภทของการถมสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานและชนิดของวัสดุ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๔.๑.๑ ดินถม มีลักษณะการใช้งาน ดังนี้
๑) เป็นทำนบดินหรือเขื่อนดิน เพื่อปิดกั้นทางนํ้าไหลผ่าน วัสดุที่ใช้ถมเป็นดินทีบนํ้า
เซ่น ดินเหน็ยว ดินเหนยวปนกรวด ดินเหนียวปนทราย และดินเหนียวปนดินตะกอน หรือตามที่กำหนดไว้ใน
แบบก่อสร้าง จะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอื่นใดปน

๒) เป็นคันทาง เพื่อการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร วัสดุที่ใช้ถมเป็นดินที่
รับนํ้าหนักบรรทุกได้ดีตามข้อกำหนดจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอื่นใดปน

๓) เป็นดินถมกลับสำหรับอาคารและโครงสร้าง วัสดุที่ใช้ถมถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
จะเป็นดินส่วนที่ขุดนำกลับมาถมคืนจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือว้ชพืชอื่นใดปน

๔.๑.๒ ดินลูกรัง ใช้ถมหลังคันดินหรือเขื่อนดิน ป้องกันการกัดเซาะของนํ้าฝนและใช้เป็นผิวจราจร
สำหรับงานทาง

๔.๑.๓ หินถม เป็นวัสดุถมเปลือกนอกของตัวเขื่อนดิน ทำหน้าที่เสริมความมั่นคงไม่ให้เกิดการ
เลอนไถลของวัสดุที่ใข้ถมเป็นหินหรือกรวดผสมทรายและตะกอน โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน
แบบก่อสร้าง

๔.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบิต
๔.๒.๑ วัสดุที่ใช้ถม จะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชใดปน และมีคุณสมบัติดังนี้
๑) ดินถมทำนบดินหรือเขื่อนดิน จะต้องเป็นดินทึบนํ้าขื่งจำแนกดินตามวิธี Unified Soil
Classification ดังนี้
สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม

ชนิดของดิน

GC

กรวดผสมดินเหนียว กรวดมีขนาดไม่คละกันผสมทรายและดินเหนียว

SC
CL

ทรายผสมดินเหนียว ทรายมีขนาดไม่คละกันผสมดินเหนียว
ดินเหนียวที่มีความเหนียวน้อยถึงปานกลาง อาจจะปนกรวด ทราย และตะกอน

CH

ดินเหนียวล้วนที่มีความเหนียวมาก ไม่มีอินทรียวัตถ
C

k->.

๒) ดินถมคันทาง เป็นดินถมทั่ว ๆ ไปที่ไม่มีอินทรียวัตถุ จะต้องมีค่ากำลังแบกทานโดยวิธี
วัดเปรียบเทียบความต้านทานแรงเฉือนของดิน (CBR) มากกว่าหรือเท่ากับ ๖%
๓) ดินลูกรัง เป็นดินเหนียวผสมเม็ดลูกรัง มีค่า Liquid บทกit ไม่สูงกว่า ๓๕% Plastic Index

มีค่าอยู่ระหว่าง ๖- ๑๒ และมีขนาดสัดส่วนคละที่ดี โดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน ตามเกรดใดเกรดหนึ่ง
ดังนี้
ตะแกรงมาตรซีานอเมริกัน

๑ นิ้ว
๓/๘ นิ้ว
เบอร์ ๔
เบอร์ ๑๐
เบอร์ ๔๐
เบอร์ ๒๐๐

% ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก
เกรดซี

เกรดดี

เกรดอี

เกรดเอฟ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๕๐-๘๕
๓๕-๖๕
๒๕-๕๐

๖๐-๑๐๐

-

-

๕๐-๘๕

๕๕-๑๐๐

๔๐-๗๐

๔๐"๑๐๐

๑๕"๓๐

๒๕-๔๕

๕-๑๕

๘-๑๕

๒๐-๕๐
๖-๑๕

๗๐-๑๐๐
๕๕-๑๐๐
๓0-๗๐

๘-๑๕

๔) หินถม เป็นวัสดุถมเปลือกนอกของเขื่อนดิน มีคุณสมบัตินํ้าซีมผ่านได้ ซึ่งจำแนกดิน
ตามวิธี Unified Soil Classification ดังนี้
สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม
ชนิดของดิน
GW
กรวดมีขนาดใหญ่คละกัน กรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย
GP
กรวดมีขนาดสมรเสมอ กรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย
ทรายมีขนาดใหญ่คละกัน ทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย
รพ (ถ้ามีกรวด)
ทรายมีขนาดสมํ่าเสมอ ทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย
SP (ถ้ามีกรวด)

๔.๒.๒ การบดอัด
๑) ดินถม เพื่อใพ้ดินมีความแน่นเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดปราศจากการยู่ดโค้ง โพรง
การเกาะกันเป็นแผ่น การถมบดอัดต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑) นำดินที่จะใช้บดอัดโรยเกลี่ยให้เป็นชันในแนวรอบ ความหนาของดินแต่ละชั้น
เมื่อบดอัดไต้ที่แล้วต้องไม่มากกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือไม่มากกว่า ๒ ใน ๓ของความยาวของตนแกละที่ใช้บด
๑.๒) ดินที่ใช้บดอัดต้องผสมคลุกเคล้าให้เช้ากันดี และต้องมีความขื่นไม่มากกว่าหรือ
น้อยกว่า ๓% ของความซื้นที่พอเหมาะที่ให้ความแน่นสูงสุด (Optimum Moisture Content)

๑.๓) ความลาดชันตรงจุดต่อไม่ควรเกิน ๑ : ๓ ผิวสัมผัสของรอยต่อทุกแห่งจะต้องขุด
ตัดออกให้เป็นรอยใหม่ ต้องเก็บกวาดส่วนที่หลุดหลวมออกให้หมด และไถคราดทำให้ผิวขรุขระ การบดอัด

จะต้องทำการบดอัดเลยลืกเข้าไปในเขตที่บดอัดแล้วตลอดแนวรอยต่อ เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร
๑.๔) บดอัดแน่นไม,ตากว่า ๙๔% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธี
การทดสอบ Standard Proctor

๒) ดินลูกรัง การถมบดอัดเหมือนดินถม
๒.๑) บดอัดแน่นไม่ตากว่า ๙๕% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินลูกรังแห้งตามวิธี
การทดสอบ Modified AASHTO

๓) หินถม ก่อนถมต้องเตรียมฐานรากให้1ด้ตามแบบที่กำหนดก่อน การถมบดอัดต้องปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑) การเทหินจะต้องกระทำเป็นชันๆ ความหนาแต่ละชั้นไม1เกิน ๐.๕๐ เมตร
และต้องบดอัดโดยใช้รถบดล้อเหล็กบดทับไปมาอย่างน้อย ๔ เที่ยว
๓.๒) บดอัดแน่น มีค่าความแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density) ไม่ตํ่ากว่า ๗๕% และมี

ความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๙๐%
พ'

A-J

๔) ดินถมหรือทินถมกลับ สำหรับอาคารและโครงสร้าง
๔.๑) จะต้องถมเป็นชั้นๆ ตามแนวราบ แต่ละชั้นหนาไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร ในกรณีของ
การวางท่อจะถมกลับจากหลังท่อหนาชั้นละ ๐.๑๔ เมตร
๔.๒) กรณีเป็นดินถมกลับการบดอัดเหมือนดินถม ส่วนกรณีเป็นหินถมกลับการบดอัด
เหมือนหินถม

๔) ในกรณีที่การบดอัดผลทดสอบไม่ได้ตามข้อกำหนด จะต้องทำการรื้อออกและบดอัด
ใหม่จนผลทดสอบผ่านตามข้อกำหนด จึงจะดำเนินการถมและบดอัดในชั้นต่อไปได้

๔.๒.๓ การทดสอบและรายงานผล
๑) การทดสอบความแน่นในสนาม (Field Density) ตามวิธี Sand Cone เทียบกับ
Standard Proctor Compaction Test เพื่อพิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์ของความแน่นสูงสุดในห้องปฏิบัติการ

โดยทำการทดสอบไม่น้อยกว่า ๓ จุดต่อการทดสอบ ๑ ครั้ง ดังนี้
๑.๑) ดินถม ให้ทำการทดสอบ ๑ ครั้งต่อพื้นที่การบดอัด ๗๐๐ ตารางเมตร หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑.๒) ลูกรัง ให้ทำการทดสอบ ๑ ครั้งต่อพื้นที่บดอัด ๔๐๐ ตารางเมตร หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) การรายงานผล ให้รายงานผลการทดสอบความแน่น พร้อมระบุตำแหน่งและระดับ
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๔. งานคอนกรีต
๔.๑ คำจำกัดความและความหมาย
งานคอนกรีต หมายถึง การประกอบและติดตั้งแบบ การผสมคอนก่รีต การเทคอนกรีต การซ่อมคอนกรีต
การทำผิวและตกแต่งคอนกรีต การบ่มคอนกรีต สำหรับงานอาคารต่างๆ
คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ หินย่อยหรือกรวด ทราย นํ้า และหรือสารเคมีผสมเพิ่ม
ส่วนผสมทั้งหมดจะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดี และให้ความเหลวของคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตต้องมีเนื้อสมาเสมอและเมื่อแข็งตัวต้องมีเนื้อแน่น มีความคงทนถาวร มีคุ่ณสมบัติกันซีมทน
ต่อการขัดสีได้ดี และมีกำลังรับนํ้าหนักที่มากระทำ

๔.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ
๔.๒.๑ วัสดุผสมคอนกรีต
๑) ยู่นซีเมนต์ ต้องเป็นยู่นซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นของใหม่ ไม่เสื่อมคุณภาพ และจับตัวเป็นก้อน
มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณทํอุตสาหกรรม มอก. ๑๔ ถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างลื่นให้ใซ้ยู่นซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภท ๑

๒) ทราย ต้องเป็นทรายหยาบนํ้าจืด มีเม็ดแน่นแข็งแกร่ง สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนและ
v..*
มีสัดส่วนคละกันที่ดี โดยต้องผ่านการทดสอบคณสมบต
ดั
งนึ
i
'

๒.๑) ทดสอบสิ่งเจือปน โดยใส่นํ้ายาโขเดียมไรดรอกไซด์และเทียบกับสีมาตรฐาน
๒.๒) ทดสอบความแข็งแกร่ง โดยแซ่นํ้ายาโซเดียมชัลเท่ต ๔ รอบ มีค่าสึกหรอ ไม่เกิน ๑๐%
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๒.๓) ทดสอบส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน ดังบี
% ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก

ตะแกรงมาตรชิานอเมริกัน

๓/๘ นิ้ว

๑๐๐

เบอร์ ๔
เบอร์ ๘
เบอร์ ๑๖

ร(๕ — ๑๐๐
CsO

๑๐๐

๕๐ - ๘๕
๒๕ - ๖๐

เบอร ๓๐

เบอร์ ๕๐
เบอร์ ๑๐๐

๑๐ - ๓๐

๒ - ๑๐

๓) หินย่อยหรือกรวด ทินย่อยเป็นหินโม่ด้วยเครื่องจักร กรวดต้องเป็นกรวดนํ้าจืด
ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติมีขนาดตั้งแต่ ๔-๗๖ มีลลเมตร (๓/๑๖ - ๓ นิ้ว) ซึ่งจะต้องมีขนาดส่วนคละลดหลั่นกัน
ไปอย่างเหมาะสม มีความแข็งแกร่งทนทาน ปราศจากสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการ มีรูปร่างลักษณะเหลี่ยมค่อนข้าง
กลมมีส่วนเรียวแบนน้อย ก่อนนำมาใช้ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนิ้

๓.๑) ทดสอบความแข็งแกร่ง โดยแช่นํ้ายาโซเดียมซัลเฟต ๖ รอบ มีความสึกหรอ
ไม่เกิน ๑๐%
๓.๒) ทดสอบการขัดสี โดยเครื่อง Los Angeles Machine ๕๐๐ รอบ มีค่าทนต่อการ
ขัดสึน]น้อยกว่า ๔๐%

๓.๓) ทดสอบสัดส่วนคละ โดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันซึ่งแบ่งเป็นขนาดเกิน
เบอร์ ๑ มี ขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ๐.๗๕ นิ้ว ใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาไม่เกิน ๐.๒๐ เมตร และหิน
เบอร์ ๒ มีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ๑.๕๐ นิ้ว ใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาเกิน ๐.๒๐ เมตร ดังนี้
ขนาดหินย่อย

% ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก
๒”

๑.๕”

๑”

หินเบอร์ ๑๑๐๐
หินเบอร์ ๒ ๑๐๐ ๙๐ - ๑๐๐ ๒๐ - ๕๕

๐.๗๕”

๙๐ - ๑๐๐
๐ - ๑๕

๐.๕๐”

-

๓/๘”

ผ๐.๔

ผ๐.๘

๒๐ - ๕๕ ๐ - ๑๐
๐- ๕

๐- ๕

๔) นํ้า ต้องเป็นนํ้าจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทำให้คอนกรีตสูญเสีย
ความแข็งแรง เช่น กรด ด่าง สารอินทรีย์ ฯลฯ

๕) สารผสมเพิ่ม (Admixture) เป็นสารเคมีที่ใส่เพิ่มเข้าไปIนส่วนผสมคอนกรีต เพื่อเพิ่มความ
มั่นคง แข็งแรง และสะดวกในการใช้งาน ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างก่อน

๕.๒.๒ แบบหล่อคอนกรีต
๑) วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อ เช่น ไม้ไม้อัด แผ่นเหล็ก จะต้องทนต่อการบิดงอ ซึ่งเกิดจากการ
เทหรือการกระทุ้งทำให้คอนกรีตแน่น โดยคุณสมบิตของวัสดุที่ใช้ มีดังนิ้

๑.๑) ไม้แบบ ไม้ที่จะนำมาทำแบบจะต้องหนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว และกว้างไม่เกิน ๙ นิ้ว
ยึดโยงติดกันให้แข็งแรงไม่โยกคลอน

๑.๒) ไม้อัด จะต้องเป็นไม้อัดที่ทำด้วยกาวชนิดพิเศษ สามารถกันนํ้าได้ ไม่เสียรูปเมื่อลูกนํ้า
หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร
๑.๓) ไม้เคร่า และไม้สำหรับคํ้ายัน มีขนาดไม่เล็กกว่า ๑.๕๐ X ๓ นิ้ว

C

๒) การเตรียมพื้นผิวฐานรองรับคอนกรีต พื้นผิวฐานที่รองรับคอนกรีต ผิวหน้าจะต้องไม่มี
นํ้าขัง ไม่มีโคลนตม และเศษส่งของต่างๆ หรือส่งที่ไม่พึงประสงค์เคลือบติดอยู่ กรณีพื้นผิวที่ดูดซีมนํ้า
จะต้องทำให้ซันโดยทั่วเพื่อป้องกันมิให้พื้นผิวดูดนํ้าออกจากคอนกรีตใหม่

๓) แบบหล่อเมื่อได้ประกอบแล้ว ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและได้ตำแหน่ง แนว ระดับ
ขนาดและรูปร่างถูกต้องตามระบุไว้ในแบบ

๔) ก่อนเทคอนกรีต ต้องทำความสะอาดแบบหล่อ อุดรูรั่ว ให้เรียบร้อย ทาแบบด้วยนํ้ามัน
ทาแบบที่อนุญาตให้ใช้เท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตติดแบบและมีรอยเข้อน

๕) กรณีต้องอึดแบบด้วยเหล็กเส้นหรือโลหะเส้นอย่างอื่นที่จะต้องฝืงทิ้งไว้ในคอนกรีต
โดยการดัดเหล็กหรือโลหะเส้นที่จุดห่างลืกจากผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓ เชนติเมตร
๖) กรณีที่ใซัอึดปลายเหล็กเส้นอึดแบบชนิดถอดเก็บได้ ให้ปล่อยรูคอนกรีตที่ปลาย
เหล็กเส้นที่อึดแบบนี๋ไว้สำหรับคว้านให้ใหญ่ เพื่อจัดการซ่อมรูคอนกรีตด้วยซีเมนต์ผสมทรายดัตราส่วน ๑ ะ ๑
โดยนํ้าหนัก ภายใน ๑๒ ชั่วโมงหลังจากถอดแบบ
๔.๒.๓ การผสมและการเทคอนกรีต

๑) ส่วนผสมคอนกรีต เป็นการหาส่วนผสมของซีเมนต์ หินย่อยหรือกรวด ทราย และนํ้า
ผสมโดยนํ้าหนัก จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยถือเอาความแข็งแรงของคอนกรีตที่ต้องการความ
เหมาะสมในการผสม และการหล่อคอนกรีตเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑) มีความสามารถรับแรงกดใน ๒๘ วัน ไดไม่ตากว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
๑.๒) การทดสอบกำลังในการรับแรงกด สามารถกระทำได้ ๒ วิธี คือ Cylinder Test
สามารถรับแรงกดใน ๒๘ วัน ไดไม่ตรกว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ Cube Test สามารถรับแรง

กดใน ๒๘ วัน ได้!ม่ตรกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
๑.๓) การทดสอบความช้นเหลวของคอนกรีต (Consistency) เป็นการทดสอบหา
ค่าการยุบตัว (Slump Test) ก่อนที่จะนำไปเทในแบบหล่อ ให้ใช้ค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง ๔-๑๐ เซนติเมตร

๒) วิธีการผสมคอนกรีต ต้องใช้วิธีผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีตที่ได้รับความเห็นขอบจาก
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อน คอนกรีตต้องผสมเข้ากันอย่างทั่วถึงจนเป็นสีเดียวกันในการผสมครั้งหนึ่งๆ ต้องใช้

เวลาผสมไม่น้อยกว่า ๒ นาที
๓) คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้
เปลี่ยนแปลงได้บ้างขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต ก่อนที่จะนำมาใช้ได้ต้องส่งรายการคำนวณออกแบบส่วนผสม
และผลทดสอบจากการผสมจริงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อน

๓.๑) ความคลาดเคลี่อนที่ยอมให้ของปริมาณส่วนผสม วัตถุดิบต่างๆ จะถูกชั่งตวง
ให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด ดังแสดงในตาราง
วัตถุดิบ

ความคลาดเคลื่อน

ปนซีเมนต์น้อยกว่า ๒๐๐ กก.

± ๒%

มากกว่า ๒๐๐ กก.
มวลรวมน้อยกว่า ๔๐๐ กก.
มากกว่า ๔๐๐ กก.

± ๑%
± ๓%
± ๒%

นํ้าและส่วนผสมเพื่ม

± ๓%
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๓.๒) การผสม (Mixing) ให้ใช้วธีข้อใดข้อหนึ่ง
๓.๒.๑) การผสมกับที่ (Central Mixing) หมายถึง การผสมคอนกรีตซึ่งเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์จากโรงงาน เวลาขั้นตํ่าในการผสม ดังแสดงในตาราง
ความจุเครืองผสม (ลบ.ม)

เวลาขนตํ๋าในการผสม (นาที)

๐.๗๕

๑.๐๐

๑.๕๐

๑.๒๕

๒.๒๕

๑.๕๐

๓.๐๐

๑.๗๕

๓.๗๕
๔.๕๐

๒.๐๐

๒.๒๕

๓.๒.๒) การผสม ๒ ตอน (Shrink Mixing) หมายถึง การผสมคอนกรีต ๒ ตอน
โดยตอนแรกผสมจากโรงงานและตอนหลังเป็นการผสมให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์Iดยรถผสม (Truck Mixer)
๓.๒.๓) การผสมโดยรถ (Truck Mixer) หมายถึง การผสมคอนกรีตซึ่งผสมเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ในรถผสม (Truck Mixer) การผสมคอนกรีตต้องมีการหมุนไม่น้อยกว่า ๗๐ รอบและไม่เกิน ๑๐๐ รอบ
ตามความเร็วของการผสม (Mixing - Speed) ที่กำหนดของเครื่อง

๓.๓) การขนส่ง จำแนกออกเป็น ๓ ประเภท มีหลักเกณฑ์ขึ้นอยู่กับลักษณะการผสม
(Mixing) ดังนี้
๓.๓.๑) รถผสม (Truck Mixer) ถ้าใช้ขนส่งคอนกรีตจาก
- การผสมกับที่ (Central Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้น]เกิน ๘๐ % ของปริมาตรทั้งหมด
- การผสม ๒ ตอน (Shrink Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้น]เกิน ๗๐ % ของปริมาตรทั้งหมด
- การผสมโดยรถ (Truck Mixing) ให้1ส่คอนกรีตได้น]เกิน ๖๕ % ของปริมาตรทั้งหมด
๓.๓.๒) ทั้งนี้การขนส่งโดยรถผสม ต้องถ่ายคอนกรีต (Discharge) ออกจากโม่

ให้หมดภายในเวลา ๑.๕๐ ชม. หลังจากเริ่มผสม
๓.๓.๓) รถขนส่ง (Truck)ใช้ขนส่งระยะสัน ๆ และจะต้องถ่ายคอนกรีต
ออกให้หมดภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจากเริ่มผสม
ความหมาย

- รถผสม (Truck Mixer) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตและภายในรถประเภทนี้จะมีใบผสมซึ่ง
สามารถใช้ผสมคอนกรีตได้

- รถกวน (Truck Agitation) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนส่ง และกวนคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ์
แล้วจากโรงงานไปยังหน่วยงานซึ่งโม่จะหมุนระหว่างการเดินทางด้วย

- รถขนส่ง (Truck) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว และต้อง
ป้องกันนํ้ารั่วได้
- เวลาที่เริ่มผสม ให้นับจากวันเวลาที่เริ่มใส่นํ้า

- เวลาที่กำหนด ไมใช้กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๓
๔) การเทคอนกรีต จะกระทำได้หลังจากผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
แบบหล่อ การผูกเหล็ก การวางเหล็ก และสิ่งที่ฝืงในคอนกรีต โดยปฏีน้ต ดังนี้

๔.๑) คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วต้องเทลงในแบบหล่อ ให้ใช้หมดภายในเวลา ๓๐ นาที

il_J>.

๔.๒) การเทคอนกรีตจากที่สูงต้องมีรางหรือท่อส่งคอนกรีต ต้องให้ปลายท่อด้านล่าง
จมอยู่ในคอนกรีตที่เทใหม่ ห้ามเทคอนกรีตในระยะสูงกว่า ๑.๔๐ เมตร จากพื้นที่เทหรือจากกรณีใด ๆ ที่ทำให้
มวลรวมแยกตัวออกจากกัน

๔.๓) การหล่อคอนกรีตที่เชื่อมเข้ากันกับคอนกรีตเดิม ให้กะเทาะผิวหน้าคอนกรีตเดิม
ก่อนราดด้วยนํ้าปูนแล้วจึงเทของใหม่ทับลงไป

๔.๔) การเทแต่ละครั้งความหนาไม่เกิน ๒๐ เชนติเมตร และต้องกระทุ้งให้คอนกรีต
เนื้อแน่นด้วยเครื่องสั่น (Vibrator)

๔.๔) ในระหว่างที่ฝนตกต้องระงับการเท โดยก่อนหยุดให้กระทุ้งคอนกรีตส่วนที่เทแล้ว
ให้แน่นและแต่งหน้าตัดให้ขรุขระไว้เป็นรอยต่อสำหรับงานก่อสร้าง

๔.๖) ขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ต้องระวังไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือน
และต้องป้องกันการสูญเสียนํ้าจากแสงแดดและลมด้วย

๔) รอยต่อคอนกรีต
๔.๑) รอยต่อคอนกรีตจะทำตามตำแหน่งที1แสดงไว้ในแบบก่อสร้างทุกแท่ง
การเทคอนกรีตต้องทำให้เสร็จเป็นช่วง ๆ โดยอึดถือเอารอยต่อเป็นเกณฑ์ ดังนื้

๔.๑.๑) รอยต่อสำหรับงานก่อสร้าง (Construction Joint) ก่อนเทคอนกรีต
ติดต่อกับช่วงเก่า ต้องมีการขัดถู ล้างสิ่งสกปรกออกก่อน แล้วจึงทำการเทคอนกรีตส่วนต่อไปได้

๔.๑.๒) รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint) ผิวหน้าของรอยต่อด้านหนึ่งที่เกิด
จากด้านติดกับแบบหล่อ จะต้องรอให้คอนกรีตแข็งตัวก่อนแล้วจึงถอดแบบ เพื่อเทคอนกรีตในอีกด้านหนึ่ง
ผิวคอนกรีตที่แข็งตัว แล้วจะต้องทาด้วยนํ้ายาเคลอบผิวชนิดใดชนิดหนึ่ง ก่อนที่จะเทคอนกรีตในช่วงต่อไป

๔.๑.๓) รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) ช่องว่างระหว่างการเทคอนกรีต

ครั้งแรกและครั้งที่สอง ให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย ๑ เซนติเมตร และให้ใส่ช่องว่างระหว่างผิวคอนกรีตด้วยวัสดุ
ประเภท Elastic Filler และอุดรอยต่อด้วยวัสดุประเภท Joint Sealant
๔.๒) แผ่นใยใส่รอยต่อ (Elastic Filler) ประกอบด้วยแผ่นขานอ้อยหรือเส้นใยอื่นๆ
ที่เหมาะสมอัดเป็นแผ่นและอาบด้วยยางมะตอยชนิดเหลว

๔.๓) วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Sealant) เป็นยางมะตอยผสมทรายอัตราส่วน ๑ ะ ๓
รอยต่อเผื่อขยายบริเวณใกล้ถึงผิวคอนกรีต

๔.๔) วัสดุกันนํ้า (Water Stop) มีลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติ ดังนี้
Rubber Water stop
PVC. Water stop
รายการ
หน่วยแรงอึดอย่างน้อย
๒,๔๐๐ P.S.I.
๒,๐๐๐ P.S.I.
ความถ่วงจำเพาะไม่เกิน
๑.๒๐
๑.๔๐
ความแข็งน้อยที่สุดวัดโดย

Shore Durometer Type A

๖๐

๘๐

ความดูดนํ้าไม่เกิน
ยืดจนขาดอย่างน้อย
ทนแรงกดได้มากที่สุด

๔%
๔๔๐%
๓๐%

๐.๓๐%
๔๐๐%

๒๐%

r

A

๕.๒.๔ การถอดแบบและการบ่มคอนกรีต
๑) แบบหล่อคอนกรีต จะต้องปล่อยไว้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาถอดแบบ
และการถอดแบบจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้คอนกรีตเกิดความเสียหาย ระยะเวลาที่ถอดแบบ
ได้ตามความแข็งแรงของคอนกรีตนับจากวันที่เทคอนกรีต กำหนดโดยประมาณ ดังนี้

๑.๑) แบบด้านข้างเสา คาน กำแพงตอม่อ ๒ วัน
๑.๒) แบบท้องคาน ใต้แผ่นพื้น ๒๑ วัน
๒) การบ่มคอนกรีต จะต้องกระทำทันทีที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัว และต้องบ่ม
อย่างน้อย ๗ วัน วิธีการบ่มมีหลายวิธี ตังนี้
๒.๑)ใช้กระสอบชุบนํ้าคลุมแล้วคอยรดนํ้าให้เปียกอยู่เสมอ

๒.๒) ใช้วิธีฉีดนํ้าให้คอนกรีตเปียกชื้นอยู่เสมอ
๒.๓) ใช้วิธีขังนํ้าไว้บนผิวคอนกรีต
๒.๔) ใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต
๔.๒.๔ การซ่อมผิวคอนกรีต
๑) ห้ามซ่อมผิวคอนกรีตที่ถอดแบบแล้ว จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบ
จากผู้ควบคุมงาน

๒) ผิวคอนกรีตที่มีรูพรุนหรือมีส่วนบกพร่องเล็กน้อย ไม่กระทบกระเทือน
ต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ให้ทำการสกัดคอนกรีตที่เกาะกันอย่างหลวมๆ บริเวณนั้นออกให้หมดแล้ว

อุดฉาบด้วยปูนทราย อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ ะ ทราย ๑ : ๑ โดยนํ้าหนัก
๔.๒.๖ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล
๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ
๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างหินย่อยหรือกรวดและทราย จำนวนอย่างละ ๔๐
กิโลกรัม เพื่อทดสอบความแข็งแกร่ง การขัดสี สิ่งเจือปน สัดส่วนคละ และออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

๑.๒) เก็บตัวอย่างหล่อลูกบาศก์คอนกรีต อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งๆละ ๓
ตัวอย่าง หรือความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และให้เขียน วัน เดือน ปี กับค่ายุบตัวของคอนกรีต ลงบนแท่ง
ตัวอย่าง เพื่อทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

๒) การรายงานผล
๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของ หนย1อย/กรวด ทราย และ
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

๒.๒) ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างหล่อลูกบาศก์
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนตรวจรับงาน

๖. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
๖.๑ คำจำกัดความและความหมายงานเหล็กเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กกลม เหล็กข้ออ้อย และ
เหล็กโครงสร้างอี่นที่ปรากฏในแบบก่อสร้างซึ่งต้องห่อหุ้มด้วยคอนกรีต

๖.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบ้ต๊
๖.๒.๑ เหล็กเสริมต้องเบีนเหล็กใหม่ ปราศจากสนิม คราบนํ้ามัน มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้

๑) เหล็กเส้นกลม ชันคุณภาพ 58๒๔ มาตรฐาน มอก. ๒๐ มีกำลังดึงทีขีดยืด
ไม่ตากว่า ๒,๔๐๐ กก/ตร.ชม. มีกำลังดึงประลัยไม่ตํ่ากว่า ๓,๙๐๐ กก/ตร.ชม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๐ ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร
C
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๒) เหล็กข้ออ้อย ข้นคุณภาพ รอ ๓๐ มาตรฐาน มอก. ๒๔ มีกำลังดึงที่ซีดอืด
ไม'ตากว่า ๓,๐๐๐ กก/ตร.ซม. มีกำลังดึงประลัยไม่ตากว่า ๔,๙๐๐ กก/ตร.ชม. และมีความอืดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๖ ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร
๖.๒.๒ การวางเหล็กเสริม
๑) เหล็กเสริมที่ตัดได้ขนาด รูปร่างแล้ว ต้องงอปลายทั้งสองข้าง และวางตามที่แสดง
ในแบบก่อสร้างการวัดระยะห่างเหล็ก ให้วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเหล็ก

๒) เหล็กเสริมจะต้องวางห่างจากผิวคอนกรีตโดยวัดระยะจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็กตามเกณฑ์
ดังนี้

๒.๑) กรณีเหล็กเสริมชั้นเดียว ถ้าไม่แสดงไร้เป็นอย่างอื่นให้วางตรงกึ่งกลางความหนา
๒.๒) กรณีเหล็กเสริม ๒ ชั้น ระยะระหว่างผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตที่ดิดกับแบบไม่น้อย
กว่า ๒.๔๐ เซนติเมตร และถ้าติดกับดินหรือหินให้ใช้ ๗.๔๐ เซนติเมตร นอกจากแสดงไร้เป็นอย่างอื่น
๓) เหล็กเสริมต้องวางและผูกให้แน่น เพื่อมิให้เคลื่อนไหวระหว่างเทคอนกรีต และในขณะ
กระทุ้งหรือการสั่นคอนกรีต

๔) เหล็กเดือย (Dowel Bars) ต้องมีขนาดและอยู่ในตำแหน่งตามแบบ ก่อนนำไปวาง
ปลายด้านหนึ่งจะต้องทาด้วยยางมะตอยให้ทั่ว

๔) ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ห้ามมิให้กระทบกระเทือนที่ปลายเหล็กที่คอนกรีต
ยังไม่ได้รับการห่อทุ้ม

๖.๒.๓ การต่อเหล็กเสริม จะต้องต่อโดยวธีทาบกัน และรอยต่อของเหล็กแต่ละเส้นต้องสลับกัน
ห้ามต่อเหล็กตรงจุดที่รับแรงมากที่สุดในคาน ดังนี้

๑) เหล็กเส้นกลม ให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า ๔๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก เมื่อปลาย
ต้องงอขอมาตรฐาน หรือ ๔๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน
๒) เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยปลาย
ไม่งอขอมาตรฐาน

๖.๒.๔ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล
๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบเหล็กทุกขนาดๆ ละ ๓ ท่อนโดยไม่ซํ้าเสัน มีความยาว ท่อนละ
๐.๖๐ ฌตร

๒) การรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเส้นแต่ละขนาด ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

๗. งานหิน
๗.๑ คำจำกัดความและความหมาย งานหินที่ใช้ในงานแหล่งนํ้าส่วนใหญ่จะเป็นขนาดหินใหญ่
ใช้บ้องกันการกัดเซาะของกระแสนํ้าที่กระทำกับตลิ่งของลำนํ้าอาคารที่ขวางทางนํ้า เป็นต้น แบ่งออกเป็น
ประเภทได้ ดังนี้

๗.๑.๑ หินทิ้ง หมายถึง หินขนาดเล็กใหญ่มีขนาดคละกัน นำไปปู หรือทิ้งด้วยเครื่องจักรหรือแรง
คนและตบแต่งผิวหน้าครั้งสุดท้ายให้มองดูเรียบร้อยด้วยแรงคน

๗.๑.๒ หินเรียง หมายถึง หินที่มีขนาดประมาณ ๐.๒๐ -๐.๒๔ เมตร นำมาเรียงให้ได้รูปร่างและ
ขนาดตามแบบ ก่อนเรียงต้องทำการบดอัดพึ้นให้แน่น แล้วนำหินใหญ่มาเรียงให้ซิดที่สุด โดยให้หินขนาดใหญ่
กว่าอยู่บนหินขนาดเล็ก พร้อมทั้งแต่งผิวหน้าเรียบเสมอกันกับหินก้อนข้างเคียงด้วยแรงคน และถมช่องว่าง
ระหว่างหินด้วยหินย่อยและหินฝ่นให้แน่น
พ

C

A

J,

๗.๑.๓ หินเรียงยาแนว หมายดึง หินเรียงตามข้อ ๗.๑.๒ และยาแนวผิวหน้าตามช่องว่างระหว่าง
หินด้วยปูนก่อ

๗.๑.๔ หินก่อ หมายดึง หินที่มีคอนกรีตหยาบแทรกตามช่องว่างระหว่างหินก้อนใหญ่
๗.๑.๕ ท้นเรียงในกล่องลวดตาข่าย หมายดึง หนเรียงตามข้อ ๗.๑.๒ นำมาเรียงลงใน
กล่องลวดตาข่ายให้เรียบ

๗.๒ ข้อกำหนดและคุณสมบต
๗.๒.๑คุณสมบัตทั่วไป
๑) หินใหญ่
๑.๑) มีความแข็งแกร่ง ไม่ยุกร่อน และทนต่อการขัดสี (Abrasion) ทดสอบโดยวิธี Los
Angeles Abrasion Test แล้วส่วนที่สึกหรอสูญหายไม่เกิน ๔๐%
๑.๒) มีความคงทน (Soundness) เมื่อทดสอบด้วยวิธี Sodium Sulfate แล้วส่วนสูญหาย

ต้องไม่เกิน ๑๒% โดยนํ้าหนัก
๑.๓) มีความถ่วงจำเพาะไม่ตํ่ากว่า ๒.๖ และเป็นหินมาจากแหล่งโรงโม่หิน
๑.๔) มีสัดส่วนคละที่ดี โดยขึ้นอยูกับความหนาของหิน ดังนี้
๑.

นี้าหนักของก้อนหิน (กก.)

ขนาด 0 ของก้อนหิน (ม.)

% แต่ละขนาดโดยนํ้าหนัก

๔๐"๑๐๐

๐.๓๒๔-๐.๔๐๐
๐.๒๐๐ - ๐.๓๒๔

มากกว่า ๔๐

๑๐-๔๐

ตํ่ากว่า ๔

๔๐-๖๐

น้อยกว่า ๑๐
น้อยกว่า ๔
หินย่อยและหินฝ่น
๑.๓.๒) หินทิ้งหนา ๐.๖๐ เมตร มีขนาดของก้อนหินโตสุด 0 ไม่เกิน ๐,
ตรกว่า ๐.๑๔๐

หินย่อยและหินฝ่น
นี้าหนักของก้อนหิน (กก.)

ขนาด 0 ของก้อนหิน (ม.)

% แต่ละขนาดโดยนํ้าหนัก

๒๔ - ๗๔
๔-๒๔
ตากว่า ๔

๐.๒๗๐ - ๐.๓๗๐
๐.๑๔๐ - ๐.๒๗๐

มากกว่า ๔๐

ตํ่ากว่า ๐.๑๔๐

น้อยกว่า ๒๐

หินย่อยและหินฝ่น

หินย่อยและหินฝ่น

น้อยกว่า ๔

๒๐ - ๔๐

๑.๓.๓) หินทิ้งหนา ๐.๔๔ เมตร มีขนาดของก้อนหินโตสุด 0 ไม่เกิน ๐:
นํ้าหนักชองก้อนหิน (กก.)

ขนาด 0 ของก้อนหิน (ม.)

% แต่ละขนาดโดยนํ้าหนัก

๑๐ -๒๔
๔ - ๑๐

๐.๒๐๐ - ๐.๒๗๐
๐.๑๔๐ - ๐.๒๐๐

มากกว่า ๔๔

ตรกว่า ๔

ตรกว่า ๐.๑๔๐

ตํ่ากว่า ๑๐

หินย่อยและหินฝ่น

หินย่อยและหินปุ่น

น้อยกว่า ๔

๓๔ -๔๔

๒) กล่องลวดตาข่าย
๒.ดเ) เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน

มอก.๒๐๘ ชนิดเคลือบสังกะสี

galvanized) ประกอบขึ้นจากลวดตาข่ายลักเป็นรูปหกเหลี่ยมชนิดพันเกลียว ๓ รอบ มี ๒ แบบ คือ
๒.๑.๑) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาด
ช่องตาข่ายจากระยะพันเกลียว “D" ไม่มากกว่า ๑๐ X ๑๓ เซนติเมตร
๒.๑.๒) กล่องลวดตาข่าย MATTRESS มีขนาดสัดส่วนตามแบบ โดยมีขนาด
ช่องตาข่ายจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า ๖ X ๘ เซนติเมตร

____ >.

๒.๒) การขึ้นโครงรูปกล่องเป็นสี่เหลี่ยมโดยเครื่องจักรให้ได้ขนาดและสัดส่วนตามแบบ
และมีผนังกั้น ภายในทุก ๑ เมตร มีผ่าปิด - เปิดได้
๒.๓) คุณลักษณะของลวด (Wire) ที่ใซัประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายจะต้องมีค่าความ
ต้านทานแรงดึง (Tensile strength) ไม่น้อยกว่า ๓๘ กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบ มอก.๗๑ “ลวดเหลก

เคลือบสังกะสื” และมีขนาดลวดและการเคลือบสังกะสี ดังนี้
๒.๓.๑) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION
ชนิดของลวด

เล้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)

ลวดโครง
ลวดถัก
ลวดพัน

นํ้าหนักขั้นตํ่าของสังกะสีที่เคสีอบ(กรัม/ตร.ม.)

๓.๕
๒.๗
๒.๒

๒๗๕:
๒๖๐
๒๔๐

๒.๓.๒) กล่องลวดตาข่ายแบบ MATTRESS
ชนิดชองลวด

เสัมผ่าศูนย์กลาง (มม.)

นํ้าหนักขั้นตํ่าของสังกะสีที่เคสีอบ (กรัม/ตร.ม.)

ลวดโครง
ลวดถัก
ลวดพัน

๒.๗
๒๖๐
๒.๒
๒๔๐
๒.๒
๒๔๐
๒.๔) การยึดและพันกล่อง ระหว่างกล่องลวดตาข่ายและฝาปิดกล่องให้ใช้ลวดพัน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๒ มิลลิเมตร พันยึดกับลวดโครงกล่อง โดยพันเกลียว ๓ รอบ และ ๑ รอบสลับกันใน
แต่ละช่วงตาข่าย

๗.๒.๒การวางเรียงหิน
๑) ทำการปรับระดับบรีเวณที่จะวางเรียงหินใหญ่หรือกล่องลวดตาข่ายให้เรียบ ปราศจาก
วัชพืช และปวัสดุรองพื้นประเภทกรวดหรือกรวดผสมทรายหรือแผ่นใยสังเคราะห์ ให้ได้ขนาด ความหนา ตามแบบ

๒) การวางเรียงหินจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดการแยกตัวโดยมีก้อนขนาด
เดียวกันอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และต้องวางเรียงให้ผิวหน้ามองดูเรียบ และความหนาเฉลี่ยเท่ากับที่กำหนดในแบบ

๓) ในขณะวางกล่องลวดตาข่ายลงบนแผ่นใยสังเคราะห์ จะต้องไม่ทำให้เกิดการฉีกขาด
หรือเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นใยสังเคราะห์ ด้านมุมของการปูแผ่นใยสังเคราะห์ ให้พับขึ้นครึ่งหนึ่งของ
ความหนาของกล่องลวดตาข่าย

๔) วางกล่องลวดตาข่าย ทำการโยงยึดให้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยม และบรรจุหินลงในกล่องลวด
ตาข่ายต้องวางเรียงให้คละกันอย่างหนาแน่น เหลี่ยมมุมต้องเข้ากันและมีความสวยงาม

๗.๒.๓การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล
๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ
๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างหินใหญ่ จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม เพื่อทดสอบความแข็งแกร่ง
ความคงทนความถ่วงจำเพาะและสัดส่วนคละ

๑.๒) จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบตของ
กล่องลวดตาข่ายตามข้อกำหนดในแบบ

๒) การรายงานผล

๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินใหญ่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่าย ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้างเห็นขอบก่อนนำไปใช้งาน
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๘. งานท่อ
๘.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย
งานท่อ หมายถึง งานท่อระบายนํ้าที่รับแรงดันนํ้าตํ่า เช่น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
งานท่อส่งนํ้าที่รับแรงดันนํ้าสูง เช่น ท่อเหล็ก ท่อซีเมนต์ใยหิน ท่อ HDPE เป็นต้น

๘.๒ ข้อกำหนดและคุณสมบัติ
๘.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผสิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๒๘ ถ้ามิได้ระบุไว้
เป็นอย่างอื่น ใช้ชั้น ๓ การต่อแบบเข้าลิ้น
๑.๒) ไม่มีรอยแตกร้าว รอยแตกลึกและผิวหยาบ
๒) ท่อเหล็ก
๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๔๒๗ “ท่อเหล็กกล้า
สำหรับส่งนํ้า” ชั้นคุณภาพไม่ตากว่าชั้น ค ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล ชนิดปลายหน้าจาน

๒.๒) การเคลือบผิวท่อ ให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๒.๑) การเคลือบผิวภายใน ให้เคลือบด้วย Cement-mortar ตามมาตรฐาน
ของ AWWA C-fe๐๕ หรือ Liquid Epoxy ตามมาตรฐานของ AWWA C-feoo
๒.๒.๒) การเคลือบผิวภายนอกท่อบนดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel
ตามมาตรฐาน AWWA 0-๒๐๓
๒.๒.๓) การเคลือบผิวภายนอกท่อใต้ดิน ให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel
ตามมาตรฐานของ AWWA 0-๒๐๓ ๒ ชั้น หันผ้าแอสเบสทอส และทาทับด้วยนํ้ายาปูนขาว (White-wash)

๒.๓)อุปกรณ์ข้อต่อท่อ
๒.๓.๑) ข้อต่อเหล็กหล่อเทาชนิดปลายหน้าจาน มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๑๘
๒.๓.๒) หน้าจานเส้นท่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
๓๘๑ และสลักเกลืยว หมุดเกลืยว และสลักหมุดมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๗๑
๓) ท่อซีเมนต์ใยหิน
๓.๑) ท่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๘๑ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น
อย่างอื่น ให้ใช้ชั้นคุณภาพ PP ๑๕ ทนแรงตันไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมกะปาสคาล
๓.๒) ข้อต่อตรง มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๒๖ ถ้ามิได้
ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ

๓.๓) แหวนยางกันซึม มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๓๗
๓.๔) ข้อต่อเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๑๘
๔) ท่อ HDPE (High Density Polyethylene)
๔.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๘๒ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น
อย่างอื่น ให้ใช้ชั้นคุณภาพ PN ๖ ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๐.๖ เมกะปาสคาล
๔.๒) การเชื่อมต่อท่อ ใช้วิธีการเชือมต1อแบบ Butt Fusion Welding โดยใช้
เครื่องเชื่อมต่อแบบบัตต์ (Butt Fusion Machine) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานประกอบด้วย ๔ ส่วนใหญ่ๆ คือ ฐานราก
และที่ยึด, แผ่นความร้อน, ชุดไฮโดรลิคส์ สำหรับเลื่อนแบบบีบท่อ และเครื่องปาดผิว ชั้นตอนการเชื่อมให้เป็นไป
ตามคู่มือปฏิบัติของเครื่องเชื่อมนั้นๆ
C.
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๔.๓) อุปกรณ์ประกอบท่อ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ต้องทำด้วยวัสดุเซ่นเดียวกับท่อ
HDPE และความหนาท่อเป็นไปตามแบบของผู้ผลิต แต่ตองหนาไม่น้อยกว่าความหนาของท่อ
๔) ท่อ PVC (Polyvinyl Chloride Pipe)

๔.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๗ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น
อย่างอื่น ให้1ช้ชั้นคุณภาพ ๑๓.๔ ทนแรงด้นได้ไม่น้อยกว่า ๑.๓๔ เมกะปาสคาล ชนิดปลายธรรมดา
๔.๒) ข้อต่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑ ชนิด
ต่อด้วยนํ้ายา ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ

๔.๓) นํ้ายาประสานท่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๐๓๒

๖) ท่อเหล็กอาบสังกะสี
๖.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๗๗ ถ้ามิได้ระบุเป็น
อย่างอื่นให้ไข้ประเภทที่ ๒ (สีนํ้าเงิน) ขนาดและมิติของท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
มอก.๒๗๖ ประเภท ๒
๗) ท่อระบายนํ้าชึม HDPE (High Density Polyethylene)

๗.๑) ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอื่นให้ใช้ท่อขนาด 0๒.๑๔๐ มิลลิเมตร
๗.๒) มีลักษณะการขึ้นรูปแบบเซาะร่อง และพันเกลียวรอบท่ออีกชั้นหนึ่ง
๗.๓) การต่อท่อทำโดยการใข้ข้อต่อแบบทึบโดยการหมุนเกลียว และให้มีการปิดปลาย
ท่อด้วยตัวปิดปลายท่อโดยการหมุนเกลียว

๗.๔) คุณสมบัติของท่อระบายนํ้าชึม มีดังนี้
คุณลักษณะ

หน่วย

เกณฑ์กำหนด

พื้นผิวสำหรับรับนํ้า

%

๗๐- ๘๐

คัน/ ตร.ม.

๗.๕

%
กก./ ตร.ม.

๘
๑.๑๐

ความสามารถในการรับแรงกระทำ

ที่ผิวท่อไม่น้อยกว่า
การเสียรูปเมื่อรับแรงกระทำ

ตามเกณฑ์ไม่เกิน
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า
๘) ท่อ GRP

๘.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๔๘๓
๘.๒) อุปกรณ์ท่อและข้อต่อ ที่มีเสันผ่านศูนย์กลางระบุตั้งแต่ ๔๐ ถึง ๒1๐๐๐ มิลลิเมตร
ความตันใช้งาน ๖๐๐ ถึง ๑,๖๐๐ กิโลปาสคาล
๘.๓) การทดสอบ เซ่น ความคงรูป การโก่งตัวเริ่มต้น การทดสอบแรงตันนํ้า เป็นไป
ตามมาตรฐาน มอก. ๑๔๘๓ โดยการทดสอบแรงดันนํ้า จะต้องได้ตามค่ากำหนดตํ่าสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐
กิโลปาสคาล และเมื่อต่อท่อเสร็จแล้ว ต้องมีการทดสอบแรงดันท่อทุกระยะ ๔๐๐ เมตร ที่แรงดัน ๑.๔ เท่า
ของแรงดันใช้งานในท่อ (PN ๑๐)

๘.๒.๒ การวางท่อ
๑) ก่อนทำการวางท่อ จะต้องปรับพื้นร่องดินให้แน่น และมีผิวหน้าเรียบตลอดความยาวท่อ
ถ้าพื้นร่องดินไม่ดีต้องขุดออกให้หมด ลึกอย่างน้อย ๐.๓๐ เมตร แล้วนำวัสดุอื่นที่คุณภาพดีมาใส่แทน
๒) วางท่อในแนวที่กำหนดให้ด้วยความลาดที่สมื่าเสมอ โดยหลีกเลี่ยงการยกท่อขึ้นหรือ
กดท่อลงกะทันหัน และต้องให้ระดับท่อและความลึกของดินถมหลังท่อไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ

๓) การยกท่อลงร่องดินจะต้องใช้ข้นจั่น รอก เชือก สลิง หรือเครื่องมืออื่นที่เหมาะสมห้าม
ทิ้งท่อลงในร่องดิน และต้องระมัดระวังมิให้ผิวท่อ ที่ได้รับการเคลือบเสียหายจากการเสียดสี
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๔) จะต้องไม่ปล่อยให้นํ้าฃังอยู่ในท้องร่อง ซึ่งจะทำให้ดินข้างๆ ร่วงพังหรือยุบตัวและไม่สะดวก
ในการวางท่อ จะต้องกำจัดนํ้าออกให้แห้งก่อนทำการวางท่อ

๔) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
๕.๑) ทิศทางการวางจะต้องวางจากตํ่าไปหาสูง โดยที่ลิ้นและปลายลิ้นและร่องของท่อชี้
ไปตามทางนํ้าไหล

๔.๒) การต่อท่อแบบเข้าลิ้น จะต้องตกแต่งให้เข้าร่องได้สนิทและมีซ่องว่างที่สมํ่าเสมอ
กันตลอดแล้วยาแนวด้วยปูนฉาบทั้งภายในและภายนอก

๖) ท่อเหล็ก
๖.๑) การต่อท่อให้ข้อต่อท่อแบบหน้าจาน และการต่อท่อกับท่อชนิดอื่นให้เป็นไปตามแบบ
๖.๒)ในกรณีที่จำเป็นต้องตัดท่อในสนาม จะต้องกระทำโดยใช้เครื่องมือที่ทำให้รอยต่อ
เรียบเป็นเส้นตรงและได้ฉากกับแกนท่อ และเชื่อมต่อท่อเป็นแบบต่อชน (Welded Butt Joint) ดังนี้

๖.๒.๑) ก่อนนำท่อเหล็กมาเชื่อม ต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ ๓๔-๔๐ องศา
โดยการกลึงก่อนการลบปลาย

๖.๒.๒) ก่อนการเชื่อมจะต้องทำความสะอาดส่วนปลายที่จะนำมาเชื่อม โดยตั้ง
ปลายท่อให้เป็นแนวตรง เว้นซ่องว่างระหว่างท่อที่จะนำมาเชื่อมเพื่อป้องกันการบิดระหว่างการนำมาเชื่อม

๖.๒1๓) การเชื่อมด้วยไฟฟ้า ต้องเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ โลหะที่นำมาเชื่อมละลาย
เข้าหากันอย่างทั่วถึง โดยท่อที่มีขนาดเสันผ่าคูนย์กลางตั้งแต่ ๐.๖๐ เมตรขึ้นไป ให้เชื่อมเต็มตลอดแนว
ทั้งภายใน และภายนอก

๗) ท่อ HOPE การเชื่อมต่อโดยวิธีต่อชน (Butt Welding) โดยการนำปลายท่อทั้งสองให้
ความร้อนจนถึงจุดหลอมเหลว แล้วนำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยแรงดัน การให้ความร้อนและแรงดันแก่ท่อ
จะต้องปรับให้เข้ากับขนาดและความหนาของท่อ โดยให้ปฏิน้ตตามคู่มือของเครื่องเชื่อม

๘.๒.๓ การขุดและถมกลบแนวท่อ

๑) ต้องขุดร่องดินวางท่อให้ลึกไม่น้อยกว่าที่กำหนด โดยเฉพาะจุดที่ตั้งข้อต่อท่อจะต้อง
ปรับความลึกของร่องดินให้มากขึ้นกว่าปกติ เพื่อป้องกันมีให้ข้อต่อท่อเป็นจุดคํ้า (Support) ของท่อ

๒) การขุดร่องดิน ถ้ามีการขุดผ่านถนนหรือผ่านหมู่บ้านซึ่งมีการใช้รถเข้าออก จะต้องทำ
สะพานชั่วคราวหรือใช้แผ่นเหล็กขนาดหนาพอที่รถยนต์แล่นผ่านโดยไม่เป็นอันตราย

๓) หากปรากฏว่าชั้นดินที่ขุดได้ความลึกตามที่กำหนดแล้วเป็นชั้นดินอ่อน ไม่สามารถ
รับนํ้าหนักได้ดี ให้ทำการรื้อชั้นดินนั้นออกอย่างน้อยลึก ๐.๓๐ ฌตรแล้วนำดินที่มีคุณภาพดีมาถมอัดแน่นแทน
หรือใช้วิธีอื่นที่เหมาะสม

๔) เมื่อได้ทดลองความดันนํ้าแล้วและไม่ปรากฏรอยรั่วซึมและท่อไม่แตกหรือชำรุด
ให้ทำการกลบดินให้เรียบร้อยโดยอัดหรือกระทั่งดินให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่อ

๔) การขุดดินสำหรับวางท่อบางซ่วง จะต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกรุกันดินพัง
เพื่อป้องกันการเสียหายต่อพื้นผิวถนนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่อยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง

๖) ในการกลบดิน จะต้องบดอัดหรือกระทั่งให้แน่น และระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อ
ที่วางไว้วิธีการบดอัดให้1ช้ตามคำแนะนำในงานดินถม

๘.๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบิต

๑) การทำเครื่องหมาย ท่อทุกท่อนและอุปกรณ์ทุกขึ้นจะต้องแสดงคุณลักษณะของท่อ
เซ่น ชั้นคุณภาพ ขนาดและความยาวท่อ ปีที่ผลิต เครื่องหมายการค้า เป็นต้น

๒) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ ท่อทุกกชนิ
ชนิดดและอุ
และอุปปกรณ์
f ท่อ ต้องแสดงเอกสาร ดังนี้
๒.๑) แคตตาล็อกของท่อจากบริทิษัทผูฝั้ผลิตตy
C.

๒.๒) สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลึตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้

๙. งานปลูกหญ้า
๙.๑ คำจำกัดความและความหมาย
งานปลูกหญ้า หมายถึง การปลูกหญ้าปกคลุมผิวดิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะจากนํ้าบริเวณเชิงลาด
ของคันเดิน เชิงลาดตลิ่ง บริเวณอาคาร เป็นต้น

๙.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ
๙.๒.๑) ชนิดหญ้าที่ใข้ปลูกจะต้องเป็นพันธุหญ้าที่หาได้ง่ายในท้องลิ่น มีลักษณะรากกระจายออกเป็น
วงกว้างสามารถยึดเกาะกับเนื้อดินได้เป็นอย่างดี และเป็นพันธุที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในท้องลิ่นนั้น

๙.๒.๒) ก่อนปลูกหญ้าจะต้องจัดเตรียมพื้นที่บริเวณปลูกหญ้า โดยนำหน้าดิน (Top Soil) มาถม
และบดอัดให้มีความหนาประมาณ ๐.๑๐ เมตร

๙.๒.๓) หญ้าที่นำมาปลูกหรือปูจะต้องเป็นหญ้าที่ยังไม่ตายและกำลังเจริญเติบโตเป็นแผ่นหนา
ปราศจากวัชพืช หินก้อนโต รากไม้ติดมากับหญ้า

๙.๒.๔) แผ่นหญ้าที่นำมาปลูก จะต้องมีดินติดหญ้าหนาไม่เกิน ๐.๐๕ เมตรและด้นหญ้าสูงไม่เกิน ๐.๑๒
เมตร เมื่อชุดหญ้ามาแล้วต้องรีบปลูกภายใน ๒๔ ชั่วโมงพร้อมบดอัดให้แน่นกับพื้นเพื่อมีใหัมีโพรงอากาศ
ช่องต่อระหว่างแผ่นหญ้ากลบด้วยดินให้เรียบ

๙.๒.๔) ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาหญ้าบริเวณที่ปลูก จนกว่าหญ้าเจริญงอกงามและปกคลุมพื้นที่
โดยสมํ่าเสมอ นอกจากนื้จะต้องชุดและกำจัดวัชพืชอื่นๆ ออกจากบริเวณที่ปลูกหญ้า

๑๐. งานเหล็ก
๑๐.๑ คำจำกัดความและความหมาย
งานเหล็ก หมายถึง การจัดหา ประกอบ และดึดพื้ง ประดูนํ้า บานระบาย ตะแกรงกันสวะ
ราวลูกกรง และอื่นๆ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ในแบบแปลน

๑๐.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ
๑๐.๒.๑ประลูนั้า (Valve) จะต้องมีคุณสมบัติ ต้งนื้
๑) ประดูนำแบบลิ้นเกต (Gate Valves)

๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๔๖ “ประลูนํ้าเหล็กหล่อ
ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา” ชนิดก้านไม่ยก
๑.๒) เป็นชนิดลิ้นเดียว ปลายหน้าจาน ทนความคันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ ฌกะปาสคาล
๑.๓) กรณีเป็นแบบบนดิน ต้องมีพวงมาลัยปิดเปิด
๑.๔) กรณีเป็นแบบใต้ดิน ต้องมีหลอดกันดิน ฝาครอบพร้อมฝาปิดครบชุด
๒) ประดูนํ้าแบบลิ้นปีกดึเลิ้อ (Butterfly Valves)

๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๓๘๒ “ประดูนํ้า
เหล็กหล่อ ลิ้นปีกผืเลิ้อ”
๒.๒) เป็นประเภทปิดสนิท ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้!ม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล
๓) ประดูนํ้ากันกลับ (Check Valves)

๓.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๓๘๓ “ประดูนํ้าเหล็กหล่อ
ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง”
๓.๒) เป็นประเภทปิดสนิท ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล
๔) ประดูระบายอากาศ (Air Valves)
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๔.๑) มีคุณสมบ้ติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๓๖๘ '‘ประตูระบายอากาศ
สำหรับงานประปา,,

๔๒) แบบลูกลอยคู่ ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้!มน้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล
๑๐.๒.๒ บานระบาย ตะแกรงกันสวะ เสา ราวลูกกรง และงานอื่นๆ

๑) วัสดุที่ใช้

๑.๑) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ มีคุณสม,บติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๖
๑.๒) เหล็กแผ่น มีคุณสมบ้ติตามมาตรฐาน ASTM Designation A-te๔๖
๑.๓) เหล็กหล่อ มีคุณสมบติตามมาตรฐาน ASTM Designation A ๔๘-๘๓
๑.๔) ทองบรอนซ์ มีคุณสมบ้ติตามมาตรฐาน ASTM Designation B ๒๒-๘๔
๑.๔) เหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM ๒๗๖-๘๖ล,
ASTM A ๑๖๗-๘๖ type ๓๐๔ and ๓๑๖
๑.๖) สลักเกลียว มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A ๓๐๗-๘๖ล

๑.๗) ท่อเหล็กดำ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๗๖
ประเภท ๒ การประกอบใช้เชื่อมทั้งหมด
๑.๘) ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
๒๗๗ ประเภท ๒ การประกอบใท้ใช้ข้อต่อ
๒) การเชื่อม จะต้องจัดทำโดยวิธี Electric Shield and Welding Process พื้นที่ผิว
ที่ต้องการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสนิม สี สิ่งสกปรกอื่น ๆ รอยเชื่อมจะต้องสมํ่าเสมอไม่เป็นตามดห่รือรูโพรง

๓) การยืดด้วย Bolt การเจาะรูเพื่องานยืดด้วย Bolt จะต้องสะอาด และทาสีกันสนิม
การสอดใส่ Bolt จะต้องทำด้วยความระมัดระวังห้ามใช้ค้อนเคาะและใช้แหวนรองตาม
ความเหมาะสม

๑๐.๒.๓ การติดตัง
๑) ประตูนํ้า บานระบาย ตะแกรงกันสวะ ท่อเหล็ก และงานเหล็กอื่นๆ จะต้องประกอบ
และติดตั้งให้ตรงตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ และก่อนการติดตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) การติด การเชื่อม การกลึง และการเจาะรูเพื่อติดตั้งงานเหล็ก จะต้องทำด้วยความ
ประณีต ซ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวให้ทำการปรับให้เคลื่อนไหวได้สะดวกและให้การหล่อลื่นแก่ส่วนที่เคลื่อนไหว

๓) การทาสี งานเหล็กทุกประเภทต้องได้รับการทาสีกันสนิม จากโรงงานหรือจากการประกอบ
แล้วเสร็จ และเมื่อนำมาติดตั้งแล้วจะต้องซ์อมสีรองพื้นที่ได้รับความเสียหายและทาสีทับอีกอย่างน้อย ๒ ชั้น
๑๐.๒.๔การตรวจสอบคุณสมบัติ
๑) การทำเครื่องหมาย ประตูนํ้าทุกชนิดจะต้องแสดงคุณลักษณะเป็นเนื้อเดียวกับตัวเรือน
เช่น ขนาด ชั้นคุณภาพ ลูกศรแสดงทิศทางการไหล/จำนวนรอบการหมุน ปีที่ผลิต เครื่องหมายการค้า เป็นต้น

๒) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ ประตูนํ้าทุกชนิด ต้องแสดงเอกสาร ดังนี้
๒.๑) แคตตาล็อกของประตูนํ้าจากบรีษัทผู้ผลิต
๒.๒) สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติ
จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

ร

๑๑. งานวัสดุกรอง
๑๑.๑ คำจำกัดความและความหมาย
วัสดุกรอง หมายถึง วัสดุคัดเลือกที่เป็นกรวดคละอย่างดีหรือกรวดผสมทรายคละกันอย่างดีโดย
ปราศจากเคษดินและสารที่เป็นดันตรายเจือปนหรือเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ ทำหน้าที่กรองและระบายนํ้าที่ซึม
ผ่านขั้นดิน โดยมิยอมให้เศษมวลดินไหลผ่านออกมา เพื่อป้องกันการชะล้างและการกัดเซาะ

>.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ
๑๑.เอ.๑) วสดุกรอง
๑) กรวดผสมทราย แบ่งตามประเภทการใช้งาน เป็น ๒ ชนิด

๑.๑) ชนิดที่ 1๑ ใช้รองพื้นระหว่างดินกับหินใหญ่มีขนาดคละกันคังนิ้
% ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน

๓ นิ้ว

๑๐๐

๑.£๐ นิ้ว
๐.๗๕ นิ้ว

ด่๐“๑๐๐

๔๔-๗๔

๓/๘ นิ้ว

๓๔-๔๔

เบอร์ ๘

๒๔-๓๔
๑๔-๒๔

เบอร์ ๔๐
เบอร์ ๑๐๐
เบอร์ ๒๐๐

0-๒๐

๐-๔

๑.๒) ชนิดที่ ๒ ใช้เป็นวัสดุกรอง มีขนาดคละกัน ดังนิ้
% ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน

๑.๔๐ นิ้ว
๐.๗๔ นิ้ว

๑๐๐

๗๐-๘๔

๓/๘ นิ้ว

๖๔-๗๔

เบอร์ ๔

๖๐-๗0

เบอร์ ๓๐

เบอร์ ๔๐

๓๔-๔๐
๒๔-๔๐

เบอร์ ๑๐๐

๐-๓๐

เบอร ๒๐๐

๐-๔

๒) กรวดใช้เป็นวัสดุกรองในการทำ Toe Drain มีขนาดคละกัน คังนิ้
% ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน

๓ นิ้ว

๑๐๐

๑.๔๐ นิ้ว
๐.๗๔ นิ้ว

๗๔-๙๔
๔๔-๗๔

๓/๘ นิว

๐-๔๔

เบอร์ ๔

๐

๓) แผ่นใยสังเคราะห์ ต้องเป็นชนิด Non-Woven ทีมกรรมวิธีการผสิตแบบ Needle
punch ทีผลิตจากเส้นใย Polypropylene ท้มีความยาวต่อเนืองกันทั้;งผืน (Continuous Filament)
ความยาวของเส้นใยโดยเฉลี่ยจะยาวกว่า ๘ ซม. หรือแบบ Thermally Bonded ซึ่งใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นใหม่
ะ______

__ !______

I___ _________ •>»/...

๘.

.

.«*

เน

ทั้งหมด แบ่งตามประเภทการใช้งาน เป็น 1อ ชนิด ดังนี้
พ

L

A
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๓.๑) ชนิดที่ ๑ ใช้กับงานปุ่คลุมวัสดุกรอง
คุณสมบ้ต

ข้อกำหนด

คำ CBR.PUNCTURE
(EN ISO ๑๒๒๓๖,65 ๖๙0๖ ะ PART ๔, ASTM D ๖๒๔๑)
ค่า MASS PER UNIT AREA

ไม่น้อยกว่า ๑๔๔๐ N
ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ g/m10

ค่า WATER FLOW RATE
(BN ๖๙๐๖ ะ PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑)

ไม่น้อยกว่า ๘๔ l/m.^sec

(๑๐ cm-head)
คำ TENSILE STRENGTH
(EN ISO ๑๐๓๑๙, BS ๖๙๐๖ ะ PART ๑, ASTM D ๔๔๙๔)

ไมน้อยกว่า ๗.๔ K N/m.

(WIDTH)
คา PORE SIZE 0๙๐พ หรอ 0๙๐d
(ASTM D ๔๗๔๑, BS ๖๙๐๖ PART ๒ AOS ๐๙๐)

ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ pm.

๓.๒) ชนิดที่ ๒ ใช้รองพื้นหินใหญ่
ข้อกำหนด

คุณสมบัด

ค่า CBR. PUNCTURE
(EN ISO ๑๒๒๓๖, BS ๖๙๐๖ ะ PART ๔, ASTM D ๖๒๔๑)
ค่า MASS PER UNIT AREA

ไม่น้อยกว่า ๒๒๐๐ N
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ g/mte

ค่า WATER FLOW RATE
(BS ๖๙๐๖ ะ PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑)

ไม่น้อยกว่า ๔๐ l/m.b sec

(๑๐ cm-head)
ค่า TENSILE STRENGTH
(EN ISO ๑๐๓๑๙, BS ๖๙๐๖ ะ PART ๑, ASTM D ๔๔๙๕)

ไม่น้อยกว่า ๑๒.๔ K N/m.

(WIDTH)
ค่า PORE SIZE 0๙๐พ หรอ 0๙๐0
(ASTM D ๔๗๔๑, BS ๖๙๐๖ PART ๒ AOS ๐๙๐

ไม่มากกว่า ๙๐ ^m.

๑๑.๒.๒ การปูวัสดุกรอง
๑) กรวดผสมทรายหรือกรวด
๑.๑) ก่อนปูวัสดุกรอง ต้องเตรียมฐานรากรองพื้น โดยขุดปรับแต่งใหัมีความลาดและ
ขอบเขตตามที่กำหนดใวัIนแบบถ้าขุดเกินไปจะต้องใช้วัสดุรองพื้นใส่ลงไปให้เต็ม

๑.๒) กรวดใช้ทำวัสดุกรอง Toe Drain การถมบดอัด จะต้องทำเป็นชั้นๆ ความหนาชั้น
ละไม1เกิน ๐.๕๐ เมตร บดอัดโดยใช้รถบดอัดล้อเหล็กบดทับอย่างนัอย ๔ เที่ยว บดอัดแน่นมีความหนาแน่น
สัมพัทธ์ (Relative Density) ไม่ตากว่า ๗๔% และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๙๐%
๑.๓) ในกรณีที่หยุดการถมวัสดุกรองเป็นเวลานาน และเริ่มถมใหม่ ให้ทำการขุดผิวหน้า
เดิมให้ขรุขระ แล้วบดอัดก่อน หลังจากนั้นจึงลงวัสดุที่จะถมชื้นใหม่ต่อไป

๒) แผ่นใยสังเคราะห์
๒.๑) ขณะวางหินลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ทำให้เกิดการฉีกขาดหรือเคสื่อนลัว
จนทำให้แผ่นใยสังเคราะห์เคลื่อนตัวออกจากบริเวณที่ต้องการปู ด้านมุมของการปูแผ่นใยให้พับชื้นครึ่งหนึ่งของ
ความหนาหินหรือคาน คถึล.
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๒.๒) ไม่อบุญาตให้สิ่งขับเคลื่อนทุกชนิดผ่านไปบนแผ่นใยสังเคราะห์ หลังจากการ
เรียงหินแล้ว

๒.๓) ก่อนวางหินบนแผ่นใยสังเคราะห์ จะต้องตอกหมุดยึดให้แน่นและเรียงหินเริ่มจาก
บริเวณที่อยู่ด้านล่างก่อน

๒.๔) การเรียงหินห้ามยกกัอนหินสูงกว่า ๐.๔๐ ม. ถาหากมีการปูหินด้วยเครื่องจักร
โดยตรงจะมีหินก้อนเด็กปูรองรับหนาไมนอยกว่า ๐.๑๔ ม.
๒.๔) การต่อเชื่อมแผ่นใยสังเคราะห์ทำได้ ๒ วิธี ดังนี้
๒.๔.๑) การต่อโดยการให้แผ่นเหลื่อมกัน (Overlapping) โดยระยะทาบของ

แผ่นใย ไม่นัอยกว่า ๐.๔๐ ม.
๒.๔.๒) การเย็บ (Sewing) ให้ทำการเย็บแบบต่อเนี้อง โดยใช้ด้าย Polyester
หรือ Nylon ทำการเย็บแบบต่อเนื่อง
๑๑.๒.๓ การตรวจสอบคุณสมบด

๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ
๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างกรวดหรือกรวดผสมทราย จำนวน ๔๐ กิโลกรัม เพื่อทดสอบ
สัดส่วนคละ

๑.๒) จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลตและห่รือผลการทดสอบคุณสมน้ตของ
แผ่นใยสังเคราะห์ตามข้อกำหนดในแบบ

๒) รายงานผล
๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของกรวดและหรือกรวดผสมทราย ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเหินชอบก่อนนำไปใช้งาน

๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบ้ตของแผ่นใยสังเคราะห์ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้างเหินชอบก่อนนำไปใช้งาน

๑๒. งานระบบสูบนํ้า
กรณีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายละเอียคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนด ของระบบสูบนํ้า
ทุกรูปแบบ มีความคลาดเคลื่อนจากหลักวิศวกรรม ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิน และไม่สามารถนำเหตุที่มีความคลาดเคลื่อนนี้มาขอขยายระยะเวลาดำเนินการได้
ระบบสูบนํ้าจะต้องสามารถทำงานได้อย่างสมบุรณ์ ตามวัตคุประสงค์ของโครงการตามปรากฏ
ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายละเอียคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนด ของระบบสูบนํ้า โดยจะต้องทำ
การทดสอบระบบสูบนํ้า ดังนี้

๑) ระบบสูบนํ้าพลังงานไฟฟ้า ให้ทดสอบต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๒ ชัวโมง จำนวน ๓ รอบ และมีการสลับ
เครื่องสูบนํ้า กรณีมีเครื่องสูบนํ้า ๒ ชุด และรับรองผลการทดสอบโดยผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ก่อนส่งมอบงาน
๒) ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลม ให้ทดสอบต่อเนื่อง เป็นเวลา ๓ วัน และมีการสลับ
เครื่องสูบนํ้า กรณีมีเครื่องสูบนํ้า ๒ ชุด และรับรองผลการทดสอบโดยผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ก่อนส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างต้องจัดทำคู่มีอการใช้งานและการนำรุงรักษาระบบสูบนํ้า อย่างน้อย ๑๐ เล่ม และต้องจัดให้มี
การฟิกอบรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และหรือ กลุ่มผู้ใช้นํ้า จำนวน ๑ ครั้ง โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เป็นภาระของผ้รับจ้างทั้งสิน ทั้งนี้ ผ้รับจ้างต้องจัดทำและส่งรายงานผลการฟิกอบรม ก่อนส่งงานงวดสดท้าย
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