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รำงขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e - biddingi 
โครงการุ.ปรับปรุงุเพ่ิมประสิทธิภาพุแหล่งนํ้ๅ พร้อมระบบกระจายนํ้ไอ่างเล็บนํ้านัานฃ่อง, ช่วงที่ ๒,

ในพื้นที่โครงการจ้ดที่ดินทำกินให้ชุมชน,ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.),

บ้านหนองจaิหมู่ที ่๖. ตำบลวังจันทร์,อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.รหัสโครงการ พบ. ๑๘-๓-๐๐๓
๑. ความเป็นมา

บ้านหนองจิก หมู่ที ่๖ ตำบลวังจันทร ์อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ีเป็นพื้นที่ที่เข้าร่วม 
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดที่ดินให้ประชาชน 
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในรูปแบบของชุมชนุ,สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตร ปัจจุบันพ้ืนที่ด้งกล่าว 
ประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรเนื่องจากภัยแล้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการ 

สนับสนุนโครงการจัดท่ีดินทำกินุให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และแกิไขปัญหาด้งกล่าวกรมทรัพยากรนำ, 

โดยสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค๗จึงตำเนินการจัดหานุาในพื้นที่บ้านหนองจิก^โดยการชุดลอกอ่างเก็บนํ้าบ้านช่อง 
พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยท่อส่งน้ําเพื่อส่งนํ้าไปยังพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งนํ้า เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพของแหล่งน้ําภายในพื้นที่,ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ ป ีของ สทนชุ; 
ที่มอบหมายให้กรมทรัพยากรนํ้าเป็นหน่วยงานปฏิบัตหลักในการสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผสิชุเพื่อให้ 
บรรลุเปัาหมายยุทธศาสตร์ชาติดั๋านที่ (ชุการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ 

ส่งเสริมอนุรักษ์พิ่นแหล่งนํ้าธรรมชาติ.พัฒนาความมั่นคงทางการเกษตร และเป็นการสนับสนุนการทำงานุของ 

รัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด^

๒. วัตฤประสงค์
กรมทรัพยากรน้ํชุโดยสำนักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗ มีความประสงค์จะดำเนินุ โครงการปรับปรุง 

เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้ๆ,พร้อมระบบกระจายนํ้าอ่างเก็บนั้าบ้านช่อง ช่วงที ่๒ ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกน 
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) บ้านหนองจิก,หมู่ที ่๖ ตำบลวังจันทร ์อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, 
รหัสโครงการ พบ. ๑(ช๓ุ-๐๐๓ ดำเนินการชุดลอกอ่างเก็บนํ้าบ้านช่อง,พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยท่อส่งนา 
เพื่อล่งนํ้าไปยังพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ํา เพื่อเป็นแหล่งนํ้าด้นทุน และกระจายนํ้าสู่พ้ืนที่เกษตร บรรเทา 

ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินุให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.^

๓. คุณสมบัดของผู้ยื่นข้อเสนอ,.
๑) มีความสามารถตามกฎหมาย ,
๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย^
๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจกาV
๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอุหรือทำสัญญากับหน่วยงานของJ'ฐ 

ไวัขั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการุกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 

กรมบัญชีกลาง,
๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือุไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง.ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นทุ้นส่วน 

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการุ ผู้บริหารุผู้มีอำนาจในการดำเนินงานุในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย,

๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา,

๗) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
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ti) ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นซัอเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นชัอเสนอให้แก่สัานักงาน 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙) ไม,เป็นผู้Lด้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน^ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธและความคุ้มกันเข่นว่านั้น^

๑๐) เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน,ไม่น้อยกว่าขั้น ๔ 

ประเภทหลักเกณฑ์คุณสม‘บตทั่วไปคุณสมบ้ตเฉพาะและคุณสม1บตืเฉพาะอื่นๆไว้กับกรมบัญุซีกลาง,
๑๑)ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า? ด้องมีคุณสมบดดังนี้,

- กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดใทัผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคัาหลัก ข้อตกลงๆ 

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่,และความรับผิดชอบในปรืมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา 

ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย^
- กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทาน ไม่น้อยกว่าขั้น ๔,ประเภท 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของ 
ผู้เข้าร่วมค้าท่ีไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีลลา^ 

หรือไม่ก็ได้^
สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ได้กำหนดใพ้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก, ผู้เข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบด้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารเชิญชวน,

๑๒) ผู้อื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 

Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง^
๔. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ผู้อื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา,ทางระนนจัตขอจัดข้าง 

ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ,
๔.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปนี้^

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล/
(ก) ห้างหันส่วนสามัญหรือห้างห้นส่วนจำกัดุ,ให้อื่นสำเนาหนังสือรับรอ^การจดทะเบียน
J _ »» I >< V_____ .v?! _______ ____ __ u_นิติบุคคล^บัญชีรายชี่อทุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ด้าม),
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้อื่นสำเนาหนังสื^รับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคลุ,หนังสือบริคณห้สนธิ^บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ล้ามี) และบัญชีผู้ถือหัน 

รายใหญ ่(ล้ามี)^
(๒) ในกรณีผู้อ่ืนข้อเสนอเป็นผู้อื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้อื่นสำเนาสัญญา 

ของการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) ของผู้ร่วมค้า^
(๓) เอกสารส่วนที ่๑ เพิ่มเติมอื่น,ๆ

(๓.๑) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์^
(๓.๒) สำเนาใบทะเบียนภาซีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. ๒๐)^
(๓.๓) สำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจลงนาม^
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(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซอจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอีเล็กทรอนิก^

๔.๒ ส่วนที ่๒ อย่างนัอยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้^
(๑)ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนไท้แนบหนังสือมอบอำนาจ 

ซึ่งติดอากรแสตมป้ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตน,ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี ้
หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลัวเท่านั้น^

(๒) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน ไม,นัอยกว่า 

ชั้น ๔1ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั้วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบ้ตเฉพาะอื่นๆ ไร้กับกรมบัญชีกลาง,
(๓) เอกสารส่วนที ่๒ เพิ่มเติมอื่น ๆ

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) 
(๓.๒) เอกสารทางเทคนิคข์องวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วน 

ตามรายการภาคผนวก ก,
(๓.๓) เอกสารภาคผนวก ข ตารางสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ 

ประกอบงานก่อสร้าง ตามภาคผนวก ก ซึ่งกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน^
(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่Iด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์^

๕. การเสนอราคาและระยะเวลาการก่อฝืร้ๆง^
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารุทางเทคนิคของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้าง 

ตามรายการภาคผนวก ก,และเอกสารภาคผนวก ข^ตารางสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ 
ครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้าง^ตามภาคผนวก ก,ซึ่งกรอกข้อมูลJห้ถูกต้องและครบถ้วน.

๔.๒ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวง 

ไว้ด้วยแล้ว^โดยจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน,ต้ังแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืน 
ราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได้,

๔.๓ ผู้ยนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วัน^นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานให้เริ่มทำงาน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้รวม 

ระยะเวลาในการทดสอบวัสดุและฤดูฝนไว้ด้วยแล้ว^

๖. แบบฐปรายการงานก่อสร้าง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๖.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามแบบรูปรายการละเอียดโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

แหล่งนํ้า พร้อมระบบกระจายนํ้าอ่างเก็บนํ้าบัานซ่อง ช่วงที ่๒^ในพื้นที่โครงการจัดท่ีดินทำกินให้ชุมชนตาม 
นโยบายรัฐบาล (คทช.เบานหนองจก หมู่ที ่๖ ตำบลวังจันทร ์อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ีรหัสโครงการ 

พบุ. ๑๘-๓-0๐๓^
๖.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้าง ตามภาคผนวก ก^
๖.๓ ข้อกำหนดทั่วไปของงานก่อสร้าง และ ข้อกำหนดการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา,(ทางวิศวกรรม)

๗. วงเงินในการจัดจ้าง
- งบประมาณคำก่อสร้างเป็นเงิน ๗๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน)
- การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี่จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญ้ดุ. 

งบประมาณรายจ่ายประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ มีผลใข้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายํประจำใ^ 

พ.ศ. ๒๔๖๖,จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดขึ้อ, 
จัดจ้างในครั้งดังกล่าว^หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลกการจัดซื้อจัดจ้างได้^
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๘. การรับประกันความชำ^บกพร่อง^
ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกัน 

ความข้ารุดบกพร่องของงานจ้า^ท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ป ีนับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอ่บงาน 

งวดสุดท้าย โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใซัการได้ดีด้งเดิมภายใน <3)๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 

ความข้ารุดบกพร่อง.

๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสีทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินรัอยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด 

แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือ 

คํ้าประกันอึเด็กทรอนกสัของธนาคารในประเทคตามแบบที่กำหนด ให้แก่ส่านักงานก่อนการรับขำระเงิน 

ล่วงหน้านั้น^

๑๐.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (กำหนดเพิ่มเดิม)^
การวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน (เพิ่มเดิมV
๑๐.๑rกรณีวัดปร้มาณงานและการจ่ายเงินให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามท่ีระบุแสดงในใบแจ้ง 

ปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการ 
ที่ได้ทำสำเรืจจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณ 

เท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แทัจริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ไห้ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก1ผู้รับจ้าง 
ตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปล่ียนแปลง 

ราคาต่อหน่วยหรือเรียกรัองค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่^ง 

ไปจากที่กำVIนดไว้ไนสัญญา^
๑๐.๒ การจ่ายเงินในกรณีงานที่มีวัสสุก1อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง,"พัสสุมูลค่าสูง1,” เซ่น 

เครื่องสูบนั้า ชุดควบคุมระบบสูบนํ้า แผงเซลล์แสงอาทิตย ์ถังเก็บน้ําสำเร็จรูป ท่อเหล็ก ท่อHDPE ประตูนํ้า 
แผ่นดินเหนียวสังเคราะห ์แผ่นใยสังเคราะห ์กล,องลวดตาข่าย^บานประดู แพสูบนํ้าหรือเรือเหล็ก เป็นต้น ด้งนี ้

๑๐.๒.๑ เมื่อผู้รับจ้างขนล่ง,พัสสุมูลค่าสูง ถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน 
การผลตหรือผลการทดสอบคุณสมบัตของ พัสดุมูลค่าสูง ตามข้อกำหนดในแบบรูปรายการุและผ่านการ 
ตรวจสอบจากผู้ควบสุมงาน^โดยต้องได้รับการอนุมัติให้นำมาใช้งานและตรวจรับจากคณะกรรมการ ุ

ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๖๐ ของราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา^
๑๐.๒.๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้รุ พัสดุมูลค่าสูง^ตามแบบก่อสร้างในสัญญา และผ่านการ 

ตรวจสอบุจากผู้ควบสุมงานุ.โดยต้องได้รับการอนุมัติให้นำมาใช้งานและตรวจรับจากคณะกรรมการ 
ตรวจริบพัสดุเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๓๐ ของราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา1^

๑๐.๒.๓ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งพัสดุมูลค่าสูงโดยสมบุรณ ์เป็นไปตามรายละเอึยด 
ในแบบก่อสร้างและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
จะจ่ายเงินให้ในส่วนที่คงเหลือของราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา,

๑๑.การปรับราคาค่างานก่อสร้าง,.
สูตรการปรับราคา^(สูตรค่า k) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนด 

ไว้ในสัญญา^หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใซัสูตรุของทางราชการ ตามเงื่อนไข 

หลักเกณฑ์สูตรและวธึคำนวณที่ใชักับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที๒่๒สิงหาคม๒๕๓๒ 
เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสรัาง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
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๑๒.หลักเกณฑ์ และสิหริในการพิจารณา
สำนักงาน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม

61๓.ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานใท’้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้โนสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได ้

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
๑๔.การใช้ฟัฝึดุพ่ีผลิตภายในประเทศ

พ^'*.^ ^ จร ^จ ํ o

ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
โดยต้องจัดทำแผนการใช้พ้สดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช ้

ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ของปริมาณเหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา,ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา 

(ภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒)
๑๔.การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม.

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอนเขตของงานฉนันนี ้สามารถ 

สอบถามได้ตามระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประลาดราศา

ลถานที่ติดต่อุ,สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ เลขที ่๑๙๔ หมู่ที ่๔^ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุร ี๗๐๐๐๐,

โทรศัพท ์๐๘๗'๗๗๔๒๒.๔๔ E-mail .ten.Qn.cbai.b^dwr,กา.ซjีLgo.th (ผู้ออกแบบ)^
๑๖.การรับฟืงความคิดเห็น.

0 รับพิงความคิดเห็น^
ให้แสดงความคิดเห็นโดยตรงและเปิดเผยตัวมายัง สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ เลขที ่๑๙๔ 

หมู่ที ่๔ ตำบลห้วยไผ ่อำเภอเมืองราชบุรี^จังหวัดราชบุร ี๗๐๐๐๐ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS^ หรือ 

อีเมล์ saraban.O^.n^dwLJTiajLgo.tb ภายในระยะเวลาการรับพิงความคิดเห็นที่กำหนดr
□ ไม่รับพิงความคิดเห็น เน่ืองจาก.....................-................................. ,

๑๗.มาตรฐาน1!เมือช่าง .
ผู้รับจ้างจะต้องมีและใซัผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่าง^จาก.สร.านันพัฒนาชิมี-อแรงงาน^หรือผู้มี 

วุฒิบัตรระดับปวซ.ปวส.หรือปm หรีอเท้ยบเท่าจากสถาบันการศึกษา,ที ่ก.พ. รับรองให้เช้ารับราชการได้ 
ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ .๑๐..(ลิ.น) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละ 

สาขาช่างดังต่อไปน้ี ๑ ช่.วง.ถ่อสร้า!.หรือ.ช่ทงโยธา
๑๘■ข้อสงวนสิหธึ๋ในการยื่นช้อเสนอ^

สำนักงาน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการจ้างก่อสร้า^ โดยไม่พิจารณาจัดจ้า^เลยก็ได้สุดแต่พิจารณา 
ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
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๑๙.ฝืถานที่ส่งมอบงาน^
สถานที่ส่งมอบงาน^ ณ โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนํ้า พรัอมระบบกระจายนํ้าอ่างเก็บนํ้า 

'ขานช่อง ช่วงที ่๒^ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.เบัานหนองจิก หมู่ที ่๖ 
ตำบลวังจันทร ์อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี,

ลงชื่อ.... <CrrnTr....^\...................... ประธานกรรมการฯ

(นายธนญชัย บุญทระคุล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ,

ลงชื่อ....... ะะZZ1............ กรรมการ
(นายมงคล วงศ์วัฒนากิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการr

ลงชื่อ............... ....................................กรรมการ

(นายภัทรพงศ ์คชรัตน์)

วิศวกรโยธาปฏึบ้ตการ^

I

(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)
^อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗ 
ปฏิบตราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
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ตารางการจัดทำแผนการไซ้พัสดุทีผ่ลิตภายในประเทศ 

โครงการ....................................................................................... .

รายการหัสดุหรึอครภุัณท้ที่ใช้ในโครงการ 

แผนการใช้หัสดุที่ผสิตภายในประเทศ

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย

(บาท)

เป็นเงิน

(รวม)

หัสดุ

ในประเทศ

หัสดุ

ต่างประเทศ

รวม - - -

อ’ตรา
(ร้อยละ)

(ลงซื่อ) (คู่สัญญาฝ่ายผู้รันจ้าง) 

)
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ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

โครงการ...........................................................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ (ตัน)

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ
เหล็ก

ในประเทศ

เหล็ก

ต่างประเทศ

รวม - - -

ดัตรา

(ร้อยละ)

(ลงช่ีอ) 

(

(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

)
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ท่อเหสีกกล้าสำหรับส่งนํ้า

1. ข้อกำหนดหั๋วไป
1.1. วัสดุอุปกรณ์ตำงๆ ที่จะนำมาใช้ในงาน หรือใช้ในการผลิต หรือประกอบตดส์ง จะต้องเป็น 

ของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ หรือเทียบเท่า

1.2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถสั่งใพ้มีการแก่ไขรายละเอียดงานได ้เมื่อพบว่าผลงานการ 
ผลิตหรือติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เรียบร้อย ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญา หรือตาม 

คณะกรรมการตรวจรับฺพัสดุได้ให้ความเห็นขอบไว้ หรือล้ามีข้อสงสัยในคุณภาพงาน สามารถเรียกเอกสาร 
ต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองจากผู้จำหน่ายหรือผลิต หรือทดสอบ ๆลฯ เพิ่มเติมจากผู้รับข้างได้ และค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก่ไข เปล่ียนแปลง ตรวจสอบหรือทดสอบเพิ่มเติมน้ี ผู้รับข้างต้องรับผิดขอบทั้งหมด

1.3. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบหนังสือรับรองคุณภาพทางกล และทางเคมีวัสดุที่ใข้จัดท่อและอุปกรณ์ 
ประกอบ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุพร้อมการส่งมอบงาน โดยที่รายละเอียดต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

1.3.1. ผลการทดสอบคุณภาพทางกล ได้แก่การทดสอบความคงรูป ความต้านทานแรงดึงที่ 
ใช้ในการจัดทำท่อและอุปกรณ์ขนาดต่างๆ และผลการทดสอบความดันนี้า

1.3.2. ผลการทดสอบคุณภาพทางกล และผลการทดสอบความดันนํ้า ของอุปกรณ์ประกอบ
1.3.3. คุณสมบัติของสีที่ใข้เคลอบท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่อเหสีกกล้า
ท่อเหล็กกลัาดามรายละเอียดดังนี้ให้หมายถง ท่อเหล็กกล้าตามที่กำหนดไวในแบบ

2.1. มาตรฐานวัสดุ
2.1.1. เหล็กแผ่นหรือเหล็กมัวน ให็ใข้ตามมาตรฐานเลขที่มอก.!479 “เหล็กกล้าคาร์บอน 

รีดร้อนแผ่นมัวน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางสำหรับงานโครงสร้างทั้งไป,’ขั้นคุณภาพ SS400 หรือ 

JIS G3101 “Rolled steel for General structure” Class SS400 หรือ ASTM A36 “Carbon structural 
Steel” หรือ ASTM A283 “Low and Intermediate Tensile strength Carbon Steel Plates” Grade D 
หรือไม่ตากว่าขั้นคุณภาพ “ค” ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.427-2562 “ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งนํ้า”

2.1.2. ลวดเขึ้อมไฟฟ้าเหล็กกล้าคาร์บอนห้มฟลักซ์สำหรับการเช่ือมอาร์กด้วยมีอ ให็ใชตาม 

มาตรฐาน AWS A5.1 “Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding” Class E7016 หรือ 

มอก.49-2528 “ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช่เชื่อมเหล็กกล้าละมุมด้วยอาร์ก” ประเภทสัญลักษณ์ E514B26
2.2. การผลิตท่อ

2.2.1. ท่อให้จัดทำตามมาตรฐานเลขที ่มอก.427-2562 แบบตะเซีบเกลียว ขนาดระบุและ 

ความหนาท่อกำหนดตามแบบรูปรายการก่อสร้าง
2.2.2. ผู้ผลิตท่อ จะต้องได้ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 พร้อมนี้ใบรับรอง 

จะต้องไม่หมดอายุก่อนการส่งมอบพัสด ุและได้รับใบอนุญาต ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.427-2562 
“ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งนํ้า” แบบตะเข็บเกลียว ขนาดระบุและความหนาท่อกำหนดตามแบบรูปรายการ 

ก่อสร้าง
2.2.3. ช่างเชื่อมและช่างควบคุมอุปกรณ์การเช่ือมต้องผ่านการทดสอบแมือและมีหนังสือ 

รับรองนืมือที่เหมาะสมกับลักษณะงาน จากหน่วยงานราชการ หรือสถาบันท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ยอมรบ

2.2.4. ข้อกำหนดการเชื่อม (Welding Procedure Specification ; WPS) ให้จัดทำตาม 

มาตรฐาน AWS Dl.l “Structural Welding Code-Steel” ASME Section IX “Welding and Brazing 
Qualifications”

c iLj
พ



ภาคผนวก ก

2.2.5. อุปกรณ์ท่อหมายถึง ท่อเฉพาะ ชี่งเป็นท่อทำมาจากท่อเหล็กกล้าประเภทท่อตรงเพื่อ 
ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงแนว หรือระดับ หรือขนาด เช่นท่อโค้ง (Curve) ท่อสามทาง (Tee) ท่อแยก 
(Branch) ท่อลด (Reducer) และท่อเฉพาะตอนแบบอื่น ๆ พร้อมนี้อุปกรณ์ท่อและท่อปลอกต้องได้รับ 

การตรวจสอบคุณสมบัติทางกลหรือทางเคมี โดยสถาบันทดสอบวัสด ุสถาบันหนึ่ง
2.3. การเตรียมปลายท่อ

ท่อเหล็กกล้า อุปกรณ์ท่อเหล็กกล้าและท่อปลอก ให้เตรียมปลายท่อและรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

2.3.1. ท่อบนดินและท่อใต้ดินขนาด 100-700 มม. ความหนาน้อยกว่า 6 มม. ต้องเป็นแบบ 
ปลายเรียบ และความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ต้องเป็นแบบปลายลบมุม (Bevelled Ends) โดยขนาดและมิต ิ
ต่าง ๆ กำหนดตามแบบ สำหรับต่อบรรจบโดย กำหนดให้เป็นการต่อแบบหน้าจานเหล็ก

2.3.2. อุปกรณ์ท่อบนดินและอุปกรณ์ท่อใต้ดิน ความหนาน้อยกว่า 6 มม. ต้องเป็นแบบ 
ปลายเรียบและความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ต้องเป็นแบบปลายมุม สำหรับต่อบรรจบโดยใช้การเชื่อมต่อชน 

ในสนาม
2.3.3. ปลายท่อและอุปกรณ์ท่อบนดิน ใต้ดิน สำหรับต่อด้วย Mechanical Coupling 

ข้อต่อยึดรั้ง (Restrained Joint) หรือหน้าจาน (Flanges) ต้องเป็นแบบปลายเรียบ
2.4. การทดสอบความดันนํ้า (มาตรฐานการผลิต/ทดสอบจากโรงงาน)

2.4.1. ท่อทุกท่อนจะต้องผ่านการทดสอบด้วยความดันนํ้า ก่อนทำการเคลือบผิวภายใน 
และภายนอก โดยความดันและระยะเวลาในการทดสอบ กำหนดดังนี้

ความดับบํ้าทดสอบสำหรับท่อเหล็ก

ขนาดระบุ

(มม.)

ความดันทดสอบ (กก/ตร.ซม.) เวลาทดสอบอย่างน้อย 
(วินาที)ท่อใต้ดิน ท่อบนดิน

100-200 50 50 5
300 50 50 5
400 35 50 5
500 30 35 10
600 25 35 10

700-800 20 35 30
900-1500 20 30 30
1800-2100 20 25 30

๘ำ

2.4.2. อุปกรณ์ท่อทุกท่อนจะต้องผ่านการทดสอบด้วยความดันนํ้า ก่อนทำการเคลือบผิว 

ภายในและภายนอก โดยความดันทดสอบตํ่าสุด 15 กก/ตร.ซม. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 นาท ี
2.5. การเคลือบผิวท่อ

2.5.1. ท่อเหล็กกล้า อุปกรณ์ท่อเหล็กกล้าและท่อปลอกที่ผ่านการทดสอบด้วยความดันนํ้า 
แล้วให้ทำการเตรียมผิว โดยวิธีการพ่นทรายหรือเม็ดโลหะ ให้ผิวทอปราศจากสนิมหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ตาม 

มาตรฐาน SSPC-SP10 และเมื่อเตรียมผิวแล้วเสร็จให้เคลือบสีรองพื้นทันที
2.5.2. พื้นผิวภายใน ท่อบนดินและอุปกรณ์ท่อ ให้เคลือบด้วย Liquid Epoxy (ชนิดไม่ม ี

ส่วนผสมของ Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 “Liquid Epoxy Coating System for the Interior 
and Exterior of steel Water Pipelines” ความหนารวมทั้งหมดของผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า

Aj-



ภาคผนวก ก

406 ไมครอน และผิวขันนอกจะตองเป็นสีพึา การเคสีอบจะต้องดำเนินการในโรงงานโดยวิธ ีAir Spray หรือ 

Airless Spray ตามกรรมวิธีของผู้ผลิตสารเคลือบ
2.5.3. พื้นผิวภายนอก ท่อบนดิน ท่อใต้ดินและอุปกรณ์ท่อใหเคลีอบด้วย Non-Bleeding 

Type Coal Tar Epoxy ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแท้งโม่น้อยกว่า 15 ไมครอน และทับหน้าด้วย Epoxy 
Resinous Micaceous Iron Oxide (MIO) ความหนาผิวเคลือบเมื่อแท้งไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน และ MIO 

ที่ใช้จะต้องเป็นสีเทาหรือเทาดำ การเคลือบจะต้องตำเนินการในโรงงานโดยวิธี Air Spray หรือ Airless Spray 
ตามกรรมวิธีของผู้ผลิตสารเคลือบ

2.5.4. พื้นผิวภายนอกท่อใต้ดินและอุปกรณ์ท่อใต้ดิน ใท้เคลือบด้วย Polyurethane (PU) 
ตามมาตรฐาน AWWA C222 “Poly-urethane Coating for the Interior and Exterior of steel Water 
Pipe and Fittings” เฉดสืฟ้าหรือสีลี่นท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสคุยอมรับ การเคลือบจะต้องดำเนินการใน 
โรงงาน ตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบโดยเคร่งครัด ความหนารวมของการการเคลือบเมื่อแท้ง ไม่น้อย 

กว่า 625 ไมครอน
2.5.5. พื้นผิวภายในและภายนอกท่อปลอก ใท้เคลือบด้วย Non-Bleeding Type Coal Tar 

Epoxy ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแท้งไม่น้อยกว่า 100ไมครอนสารเคลือบเป็นสีเทาหรือสีเทตำ และ 
การเคลือบต้องดำเนินการในโรงงานโดยวิธ ีAir Spray หรือ Airless Spray ตามกรรมวิธีของผู้ผลิตสารเคลือบ

2.5.6. ปลายท่อและอุปกรณ์ท่อใต้ดินดำหรับประกอบ Mechanical Coupling และ 

ปลายท่อบริเวณปากระทังดำหรับต่อบรรจบโดยการเชื่อมจะต้องเคลือบด้วย Liquid Epoxy ตามมาตรฐาน 
AWWA C210 ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแท้งไม่น้อยกว่า 406 ไมครอน บริเวณที่จะเคลือบใท้เป็นไปตามระบ ุ

ไวิในแบบ
2.6. การทดสอบวัสดุเคลือบผิวท่อและอุปกรณ์ท่อ

2.6.1. วัสดุเคลือบผิวท่อและอุปกรณ์ท่อ ก่อนนำมาใช้งานจะต้องได้รับการทดสอบ 
คุณสมบดิต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนึ้

(1) สืเคลือบผิวภายไนท่อและอุปกรณ์ท่อ ใท้ทดสอบตามมาตรุฐาน AWWA C210
(2) สีเคลือบผิวภายนอกท่อและอุปกรณ์ท่อ ใท้ทดสอบตามมาดรุฐาน AWWA C222
(3) ผิวการทดสอบคุณสมบัติวัสดุเคลือบผิวท่อและอุปกรณ์ท่อจะต้องผ่านเกณท ์

ตามมาตรฐานที่กำหนดจึงจะสามารถนำมาใช้งานได้

(4) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นความรับผิวชอบของผู้รับจ้างทั้งสิน
2.6.2. ท่อและอุปกรณ์ท่อที่ผ่านการเคลือบผิวเรียบรัอยแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบ 

คุณสมบ้ตการอึดเกาะของวัสดุที่ใช้เคลือบผิวท่อและอุปกรณ์ท่อตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยรายละเอียดต่าง ๆ
4 •ร a
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(1) ผิวเคลือบภายในท่อและอุปกรณ์ท่อ ใท้ทดสอบตามมาตรฐาน AWWA C210
(2) ผิวเคลือบภายนอกท่อใต้ดิน ใท้ทดสอบตามมาตรฐาน AWWA C222
(3) ผิวเคลือบภายนอกอุปกรณ์ท่อใต้ดิน ใท้ทดสอบตามมาตรฐาน AWWA C222
(4) ผลการทดสอบคุณสมบัติการอึดเกาะวัสดุจะต้องผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 

ที่กำหนดจึงจะสามารถยอมรับได้

(5) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ รวมถึงการซ่อมแขมการเคลือบผิวท่อและอุปกรณ์ท่อ 
ที่ทำการทดสอบความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท้ังสิน

2.6.3. ท่อและอุปกรณ์ท่อท่ีผ่านการเคลือบผิวเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบ 

การเคลือบโดยใช้เครื่อง Holiday Detector ตามวิธีการในมาตรฐานที่กำหนด โดยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
(1) ผิวเคลือบภายในท่อและอุปกรณ์ท่อ ใท้ทดสอบตามมาตรฐาน AWWA C210
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(2) ผิวเคลือบภายนอกท่อใต้ดิน ให้ทดสอบตามมาตรฐาน AWWA C222
(3) ผิวเคลือบภายนอกอุปกรณ์ท่อใต้ดิน ให้ทดสอบตามมาตรฐาน AWWA C222
(4) ผลการทดสอบต้องไม่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานกำหนดจึงสามารถยอมรับได้
(5) ค่าใซ้จ่ายในการทดสอบ รวมถึงการซ่อมแซการเคลือบผิวท่อและอุปกรณ์ท่อที่ทำ 

การทดสอบความรับผิวชอบของผู้รับจ้างทั้งสิน

2.7. การทำเครื่องหมาย
ท่อและอุปกรณ์ท่อทุกช้ินต้องมีเคร่ืองหมายแสดงที่ภายใน โดยรายละเอียด ดังนี้

(1) ชื่อหรืออักษรย่อของบริษัทผู้ผลิตหรือมีเครื่องหมายการค้า
(2) ปีที่ผลิต
(3) ขนาดระบุ
(4) ความดัดใช้งาน
(5) หมายเลขรุ่น (Lot Number)
(6) “ทน.” หรือ "DWR”
สืที่ใช้พ่นท่าเคร่ืองหมายต้องเป็นชนิดไม่เป็นพิษ (Non-Toxic Paint)

3. เอกสารการยื่นข้อเสนอ
Mlf ._V3.1 ผู้ยนช้อเสนอต้องส่งเอกสารแคตตาล็อกจากบริษัทผู้ผลิตหรือรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย

3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งหนังสือรับรองยืนอัน จากโรงงานผู้ผลิตท่อเหล็กที่มีใบอบุญาตประกอบกิจการ 
โรงงาน (รง.4) เป็นโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตท่อเหล็กตามวัตอุประสงค์ ประกอบการกิจการค้าที่จด 

ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต โดยผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล
3.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตท่อเหล็กว่าจะดำเนินการผลิตท่อเหล็กและส่งนอน 

ท่อเหล็กให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ โดยระบุชื่อโครงการให้ชัดเจน

จบรายการ



ภาคผนวก ข

ตารางสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเสพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้าง ตามภาคผนวก ก

โครงการ......

ญ้ยื่นข้อเสนอ.

สำดับ 
ที่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการก่อสร้าง
เอกสาร การตรวจสอบ

หมายเหคุ
ม ไม่มี ผ่าน ไม่ผ่าน

1 ปอเหลึก มอก.427

1.1 แคตตาล็อกจากบริษัทผู้ผลิต (วับรองจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย) งานท่อเหลึก 

มอก.427-2562

1.2 ท่อเหลึก มีคุณสมปตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.427-2562 

แบบตะเข็บเกลียว

1.3 วัสดุท่อเหลึกกลัา ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด มอก. 1479

1.4 หนังสือวับรองยืนยัน จากโรงงานผู้ผลิตท่อเหลึกที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน (รง.4) เป็นโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตท่อเหลึกตามวัตจุประสงค์ 
ประกอบการกิจการด้าที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพารนิชย์

1.5 สำเนาหนังสือวับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสม,บตจาก 

หน่วยงานที่เชื่อถือได ้(วับรองสำเนา) โดยผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล

1.6 หนังสือวับรองจากโรงงานผู้ผลิตท่อเหล็กว่าจะดำเนินการผลิตท่อเหลึกและส่ง 

มอบท่อเหลึกให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ โดยระบุช่ือโครงการให้ชัดเจน



ข้อกำหนดท้วไปของงานก่อสร้าง

๑. คำจำกัดความ
คำนิยามต่าง ๆ ที่ระบุในรายการละเอียด (Specifications) มีความหมายดังต่อไปนี ้
๑.๑ ผู้วืาจ้าง หมายถึง กรมทรัพยากรนํ้า โดยสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ 
๑.๒ ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคา และผู้ที่กรมทรัพยากรน้ํา ตกลงจ้างตามสัญญา 
๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุหมายถึง คณะกรรมการที่กรมทรัพยากรน้ํา โดยสำนักงานทรัพยากรนํ้า 

ภาค ๗ แต่งตั้งข้ึนเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุตามพระราชบัญญ้ตการจัดซ้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดขึ้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และ ๑๘๑

๑.๔ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หมายถึง ข้าราชการ/เจ้าหน้าที ่ที่กรมทรัพยากรนํ้า โดยสำนักงาน 
ทรัพยากรนํ้าภาค ๗ แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานตามพระราชบัญญ้ตการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๑ มีหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๑.๕ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง หมายถึง กรณีเป็นงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
สาขาโยธา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอบุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ตํ่ากว่า 

ระดับภาคีวิศวกรโยธา ไม่น้อยกว่า ๑ คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานเต็มเวลา และต้องย่ืนเอกสารรับรอง 
การเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างมาพร้อมการแจ้งเข้าเร่ิมงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจสอบ 

คุณวฒิ

๒. การวางแนว การทำระดับ และการวางผัง
ผู้ว่าจ้างจะกำหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัดและระดับ สถานที่จะทำการก่อสร้าง 

ให้ต่อไป เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องวางแนวถ่ายระดับและวางผังบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง 

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบให้ถกต้องเสียก่อน ผู้รับจ้างจึงจะทำการก่อสร้างต่อไปได ้
หมุดหลักฐานต่างๆ ที่แสดงแนว ระดับ และผังบริเวณทั้งหมด ซึ่งได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วเหล่านี้ ผู้รับจ้างต้อง 
รักษาให้อยู่ในสภาพ คงเติมท่ีสมบูรณ์เรียบร้อยตลอดเวลาที่ทำงานก่อสร้างโครงการน้ี และจะถอดถ อนออกไป 
เมื่อได้รับอบุญาตจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเท่านั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดข้ึนเนื่องจากการวางแนว 

การถ่ายระดับ การวางผังก็ด ีผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและแก้ไขให้ถูกต้องทุกกรณี

๓. การให้ความร่วมมือและประสานงาน
ในบริเวณท่ีทำงานเดียวกันนี้หรือใกล้เคียง ถัามีงานของผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้าง รายอื่น ๆ ทำงานให้ 

กับผู้ว่าจ้างอยู่ด้วย ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและประสานงานด้วยด ีเพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยตามแผน

๔. ถนนลำลองหรือทางเบี่ยง
ผู้รับจ้างต้องสร้างถนนลำลองหรือทางเบ่ียงต่อจากถนนเติมที่มีอยู่แล้ว เข้าส่บริเวณที่ทำงาน 

เพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาถนนที่จัดสร้างข้ึนใหม่ตลอดจนบำรุงรักษาถนนเดิม 

ให้มีสภาพใช้งานได้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง
เพื่อความปลอดภัยในการจราจร ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและจัดหาเครื่องหมาย ไม้กั้น สัญญาณโคมไฟ 

ฯลฯ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงให้ชัดแจ้ง

๕. ที่ทำการ
ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการสร้างที่ทำการชั่วคราวในบริเวณที่ดินของผู้ว่าจ้ๅง ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ 

และรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนเป็นทารล่วงหน้าอย่างน้อย ๑(£ วัน

r 4~>



ผู้รับจ้างต้องทำการปรับระคับพื้นที่จัดทำถนนและทางเท้าที่มีขนาดเหมาะสมภายในบริเวณท่ีทำการ 

และบ้านพักชั่วคราว โดยต้องคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้1ช ้และต้องทำการบำรุงรักษา 
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ให้มีสภาพดียิยู่เสมอ อาคารและสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เป็นของผู้รับจ้าง และอยู่ใน
_____.V.*_____ _พ_ เ'___ V___  _ความริบผิดชอบของผิริบจ่างทิงหมด

ตลอดเวลาในระยะเวลาการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสด ุอุปกรณ ์แรงงาน ค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่านํ้าประปา และอื่นๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องจัดหาและคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

๖. การอำนวยการและสิ่งอานวยความสะดวกในการทำงาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานตามสมควร ได้แก ่สำนักงานสนาม พาหนะ 

และนํ้ามันเฃ้อเพลิง สำหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้ในการบริหาร 
สัญญาจ้างก่อสร้างตลอดอายุสัญญานี้

๗. งานจัดทำแบบเพ่ิมเต็ม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing)
ในกรณีที่มีแบบแนบท้ายสัญญานี ้มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ผู้รับจ้างต้องจัดทำ 

แบบเพิ่มเดิม (Shop Drawing) ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบหลักฐาน (As-built Drawing) ซึ่งแสดงตำแหน่ง แนว ระคับ รูปร่าง ขนาด 

และรายละเอียดต่างๆ ของงานก่อสร้างตามที่จัดสร้างและประกอบติดดั้งไว้จริงในสนาม ตามคำแนะนำ 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ ต้นฉบับ (Sepia) 
โดยสมบูรณ ์และส่งมอบให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบเพ่ิมเดิม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing) รวมทั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการจัดทำแบบดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการนี ้

เป็นของผู้รับจ้าง

๘. งานฟิกอบรมในเชิงปฏิtmการ (กรณีงานระบบกระจายนํ้า/ส่งนํ้า)
ผู้รับจ้างต้องจัดทำคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบ อย่างน้อย ๑๐ เล่ม และต้องจัดให้ม ี

การฟิกอบรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และ/หรือ กลุ่มผู้ใข้น้ํา ที่จัดด้ังขึ้น ก่อนที่จะส่งมอบโครงการ 

จำนวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน โดยผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบในการกำหนดสถานที่ฟิกอบรม 
เนี้อหาและบุคลากรที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้-ความเช่ียวชาญต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ 
ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายในที่เกิดขึ้นเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิน ทั้งนี ้ผู้รับจ้างต้องเสนอ 

แผนการจัดฟิกอบรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย
๙. งานแผ่นบ้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้าง จำนวนอย่างน้อย ๑ ชุด ติดด้ังที่ 
บริเวณก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดในการประกาศคังน้ี คือ
- ชี่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรคัพท์พร้อมดวงตรากรมทรัพยากรนํ้า
- ชื่อ ที่อยู ่ของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

- ระยะเวลาเริมด้น และระยะเวลาสินสุดโครงการ
- ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

- ให้ท่าการติดดั้งป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว ้ณ จุดเริ่มต้นและจุดสินสุดงาน ก่อสร้าง อย่างน้อย ๑ ชุด
- นอกเหนือไปจากข้อความด้งกล่าวข้างต้น จะต้องมีคำว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาซีของประชาขน”
- ระบุไว้ด้วยงานแผ่นป้ายดังกล่าวนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง
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๑๐. งานประสานมวลชนโดยกระบวนการมีส่วนร์วมของประชาซน
ผู้รับจ้างต้องสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อ 

ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 
เพื่อลดความขัดแย้งในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมสนับสบุนการมีส่วนร่วมของผู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 

โครงการเพื่อบริหารจัดการนํ้าให้กับผู้มีล่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ จำนวนไม่นัอยกว่า ๑๐ คน ในระหว่าง 
การดำเนินงาน จำนวน ๑ คร้ัง และก่อนส่งมอบงานครั้งสุดท้าย จำนวน ๑ ครั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงาน 
ประสานมวลซนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให ้
ความเห็นชอบ ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่โด้ลงนามในสัญญา
๑๑. ระบบระบายน้ําโสโครกและการสุขาภิบาล

ผู้รับจ้างต้องจัดทำระบบระบายนํ้าโสโครกที่สมบูรณ์สามารถระบายนํ้าโสโครกออกจากอาคาร 
ทุกหลังภายในบริเวณท่ีทำการและบ้านพักชั่วคราวได ้การออกแบบ การก่อสร้าง วิธึใช้และการบำรุงรักษา 
ระบบระบายนํ้าโสโครก ต้องรับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ห้องนํ้า ห้องส้วม และบ่อ 
พักทุกแห่งต้องต่อเข้ากับระบบระบายน้ําโสโครก จุดที่จะใข้พื้งนํ้าโสโครกออกจากบริเวณที่ทำการและบ้านพัก 

ชั่วคราวต้องให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด ต้องมีการเก็บขยะมูลฝอยอย่างสมาเสมอ 
และต้องทำการขจัดขยะมูลฝอยตามวิธีการที่ผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้างกำหนด

๑๒. การป้องกันอัคคีภัย
ภายในบริเวณที่ทำการและบ้านพักชั่วคราวของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยไวให้ 

เหมาะสม เข่น การติดตั้งเครื่องคับเพลงไร้ตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

๑๓. ที่เก็บนํ้ามันเช๋ึ[อเพสิง
ถังสำหรับเก็บนํ้ามันเพ้ือเพลงในบริเวณที่ทำการและบ้านพักชั่วคราวต้องมีความจุไม่นอยกว่า *๐๐ แกลลอน 

จะต้องอยู่ห่างจากอาคารต่าง ๆ การเก็บและการขนส่งนํ้ามันเซัอเพลิงต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และต้อง 
มีระบบการป้องกันที่ดี ค่าใช้จ่ายในกรณีนี้เป็นของผู้รับจ้าง

๑๔. การใช้วัตอุระเนิด
ในกรณีที่ต้องใช้วัตถุระเบิดในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องตำเนินการดังนี้

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 สถานที่เก็บวัสดุระเบิดผู้รับจ้างต้องก่อสร้างเองโดยต้องดำเนินขออนุมัติแบบจากผู้ควบคุมงาน 
ก่อนดำเนินการสร้าง โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ให้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิน

๑๔. นๆ
นํ้าที่ใช้โนการก่อสร้างและอื่นๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเองในกรณีที่จะจัดระบบการประปาภายในบริเวณ 

ที่ทำการและบ้านพักชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องต่อท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ต่อ ข้อต่อ ฯลฯ ท่อเมนที่ส่งไว้ใต้ผิวจราจรถนน 

ต้องผิงให้ลกไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จากการจราจร
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๑๖. พสังงๆนไฟฟ็า
ผู้รับจ้างต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าสัาหรับใช้ในงานก่อสร้าง และใช้ในบริเวณที่ทำการและบ้านพัก 

ชั่วคราวเอง การเดินสายไฟ การปืกเสา และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจัดทำด้วยความเรียบร้อยและ 
ปลอดภัยโดยค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งลัน

๑๗. กฎและระเบียบ
เพื่อให้มีระเบียบทั้งในบริเวณที่ทำการและบ้านพักชั่วคราวและในการทำงาน ผู้รับจ้างต้องจัดวางกฎ 

และระเบียบให้มีส่วนสัมพันธ์และประสิทธิภาพ ในการดำรงอยู่ร่วมกันของหมู่ชนและการทำงานให้เป็นไป 
โดยราบรื่นและเรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหนัาที ่ยาม และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อรักษากฎ 

และระเบียบดังกล่าวข้างต้น

๑๘. เหอุอุควิสัย
คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อันจำเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบ้ดิกีด ีเป็นเหตุที ่

ไม่อาจบีองกันได ้มีทั้งบุคคลผู้ต้องประสพหรือใกล้จะต้องประสพเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังดามสมควร 
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นสาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีผลมาต่อคู่สัญญาตาม 
เอกสารนี้ได้แก่สาเหตุดังที่แสดงรายการไร้ข้างล่างนี้ทั้งนี้โดยมีเงอนไขว่าสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือน 
จริงต่อเอกสารสัญญาน ซึ่งสาเหตุเหล่านั้นมิได้ เนื่องมาแต่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดและซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้ 
พยายามใช้มาตรการทั้งมวล เพื่อหลีกเล่ียงสาเหตุนั้น และ/หรือลดความเสียหายอันเน่ืองมาจากสาเหตุนั้นๆ 
ตลอดจนได้พยายามใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบ้ตไนประเทศไทยที่บังคับไว้แล้วทั้งมวล

ก. สงคราม เหตุการณ์ระหว่างสงคราม การรุกราน สงครามการเมือง การปฏิวัต ิการก่อจลาจล 
การก่อความๅนวายในบ้านเมือง การก่อการกำเริบหรือการแย่งอำนาจ

ข. การนัดหยุดงาน ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างโดยตรง เหตุการณ์และการกระทำของผู้นัดหยุดงาน 
ค. คำสังของรัฐบาลพลเรือนทหารเกี่ยวกับการกำหนดให้ถีอเอาการริบห่รือทำลาย การเวนคืนทรัพย์สิน 

ง. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ซึ่งมีความรุนแรงจนถึง INTENSITY VI OF RICHTER 
SCALE หรือกว่านั้นการถล่มทลายเพราะการระเบิดของฎเขาไฟ อุทกภัยร้ายแรง และใต้ฝ่นมหาประลัย

จ. สาเหตุของการสุดวิสัยอื่นทั้งหมด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ ก. ถึงข้อ ง. ซึ่งผู้ว่าจ้างให้การรับรอง 
ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในวรรคแรกของช้อน้ี

ฉ. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนื่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายสาเหตุของเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ว่าจ้าง หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
จะเป็นผลต่อเอกสารสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้อื่นคำบอกกล่าวต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับ 

เหตุการณ์นั้นพร้อมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้ 
ลันสุดหากผู้รับจ้างไม่อื่นคำบอกกล่าวพร้อมพยานหลักฐานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างด้นนอกจากสิทธ ิ

ซึ่งผู้ว่าจ้างสงวนไว้ตามเงื่อนไขสัญญาข้ออื่นแล้ววรรคอื่นแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธโดยชอบที่จะไม่พิจารณาคำขอ 
ของผู้รับจ้างในกรณีนี้ได ้ผู้ว่าจ้างจะสงวนไว้ซึ่งสิทธที่ดำเนินการตรวจสอบตามที่เทืนว่าจำเป็นจนต้องเป็น 
ที่พอใจ เพื่อตรวจดูผลกระทบที่กล่าวข้างต้น ก่อนให้คำรับรองเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ของผู้รับจ้าง 
ความเสียหายที่ผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยจะไมใต้รับการพิจารณาว่าเป็นผล ทั้งในด้าน 
เกี่ยวกับความล่าข้าในความสัาเรีจสมบุรณ์ของงานตามกำหนดวันที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารสัญญา 

หรือการชดใช้ค่าเสียหาย



ข้อกำหนดการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหส่งน้ํา (ทางวิศวกรรม)

๑. วัตคุประสงค์
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผลงานของผู้วำจ้าง และการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนปฏิบัติงานดามแบบท่ีผู้ว่าจ้างกำหนดต่อผู้วำจ้างภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญา และให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว 
จนสุดความสามารถ เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยภายในกำหนดแห่งสัญญาน้ี ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทน 

ผู้ว่าจ้าง สงวนสิทรที่จะสังเปล่ียนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติม แผนปฏิบัติงานอย่างไรก1ด้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของงาน 
เป็นสำคัญ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผู้ว่าจ้างได้สังเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่มเติมดังกล่าว 

โดยเคร่งครัดต่อไป

๒. งๆนเดรึยมสถานที่ก่อสร้าง
๒.๑ คำจำกัดความและความหมาย เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และเตรียมงานฟ้องต้น 

ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารหลักต่าง ๆ ตังนี้

๒.๑.๑ การเตรียมพ้ืนที่ หมายถึง การกำหนดพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงาน 
คลังพัสด ุและอาคารชั่วคราวอื่น ๆ รวมทั้งส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏินิตงาน

๒.๑.๒ การตรวจสอบและวางผัง หมายถึง การตรวจสอบหมุดหลักฐานต่าง ๆ และสำรวจวางผัง 
การก่อสร้างอาคารตามท่ีกำหนดไวไนแบบก่อสร้าง

๒.๑.๓ ทางลำลองชั่วคราว ทางเบี่ยง หมายถึง การกำหนดเสันทางคมนาคมในการขนส่ง 
วัสดุก่อสร้าง จากเส้นทางสายหลักถึงบริเวณโครงการ

๒.๑.๔ การจัดหาวัสดุ หมฺายถึง การจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างพร้อมร(มเก็บตัวอย่างวัสดุหลัก 
เพื่อทดสอบคุณสมบด และหรือจัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบ้ต และมาตรฐานการผลิตของวัสดุหลัก

๒.๑.๕ การถางปาและปรับพื้นที ่หมายถึง การถางป่า ขุดตอ ขุดรากไม ้และปรับพื้นที่ 
บริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร และหรือตามแนวหรือขอบเขตที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง รวมทั้งการขนยัาย 

สิ่งที่!ม่พึงประสงค์ออกนอกบริเวณก่อสร้าง

๒.๑.๖ การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม หมายถึง สิ่งก่อสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างหรือ 
ตามที่กำหนดในแบบแปลนต้องรื้อถอน ต้องกำจัดและขนย้ายออกให้พันบริเวณก่อสร้าง

๒.๑.๗ การกำจัดนํ้าออกจากบริเวณก่อสร้าง หมายถึง การทำเขื่อนกั้นนํ้าชั่วคราว การขุดร่อง 
หรือทำรางเปลี่ยนทางนํ้า การใช้เครื่องสูบนํ้า เพื่อป้องกันและกำจัดนํ้าออกจากบริเวณก่อสร้าง

๒.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบ้ต 
๒.๒.๑ การเตรียมพื้นที่

๑) ที่ตั้งอาคารสำนักงาน จะต้องอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณห้วงานโดยมขนาดและพื้นที่ใช้สอย 
ตามที่กำหนดไว้ในแบบ (ล้ามี) พื้นสำนักงานจะต้องอยู่สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร มีระบบระบายนํ้า 
และระบบสาธารญ,ปโภคที่ดี

๒) ที่ตั้งอาคาร โรงงาน คลังพัสดุและบ้านพักคนงาน จะต้องไม่สร้างบนพื้นที่กีดขวาง 
ทางสัญจรและบริเวณก่อสร้าง จะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยมีระบบสุขาภิบาล

๓) จะต้องมีระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

๔) จะต้องจัดทำและติดทั้งแผ่นป้ายแนะนำโครงการ แสดงรายละเอียดเกยวกับ 
งานก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน โดยติดตั้งไว้!นบริเวณที่มองเห็นเด่นชัด
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๒.๒.๒ การตรวจสอบและวางผัง
๑) ก่อนดำเนินการก่อสร้าง จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบกับสภาพภูมิประเทศ 

โดยการวางแนว ถ่ายระดับ วางผังอาคาร และสิ'งปลูกสร้างทุกชนิด กรณีตรวจพบความคลาดเคลื่อน 
หรือมีปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้าง ให้รีบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) หมุดหลักฐานต่างๆ ที่กำหนดและได้จัดทำข้ึน จะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๒.๒.๓ การทำทางลำลองชัวคราว
๑) ทางลำลอง ทางเบี่ยง ทางเขัาหมู่บ้าน/อาคาร และอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ภายในและนอก 

บริเวณก่อสร้างจะต้องเช่ือมเข้าถึงกันได้ตลอด

๒) จะต้องดูแล บำรุงรักษาเส้นทางให้สามารถใช้งานได้สะดวก รวมทั้งมีมาตรการปัองกันฝ่น 
โคลนตมตลอดอายุสัญญาก่อสร้าง 

๒.๒.๔ การจัดหาวัสดุ
๑) วัสดุหลักที่จะต้องทำการทดสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของงานแต่ละประเภท 

เช่น หิน กรวด ทราย เหล็กเสริม เป็นต้น จะต้องสุ่มจัดเก็บตัวอย่างและควบคุมไปทดสอบคุณสมบัติยังหน่วยงานที ่
เชื่อถือได ้และนำผลการทดสอบคุณสมบัติให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบ 

ก่อนนำมาใช้งาน
๒) วัสดุหลักที่จะต้องมีเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลตตามแบบ 

และข้อกำหนดของแต่ละประเภทงาน เช่น ท่อและอุปกรณ์ประกอบ แผ่นใยสังเคราะห์ ประดูนํ้า เป็นต้น 

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน
๓) จะต้องกำหนดมาตรการดูแล ป้องกัน รักษา จัดเก็บวัสดุให้อยู่ในสภาพที่ด ี

๒.๒.๕: การถางป่าและปรับพื้นที่
๑) พื้นที่ก่อสร้างที่กำหนดในแบบ จะต้องมีการถางป่าและปรับพ้ืนที่ให้เรียบร้อย ปราศจาก 

ต้นไม้ ตอไม้ รากไม้ และสิ่งกีดขวางต่าง ๆ โดยมีอาณาเขตห่างจากตัวอาคารก่อสร้างประมาณ ๕ เมตร
๒) วัสดุที่ถางออกและขุดออก จะต้องขนยัายออกพ้นพ้ืนที่ก่อสร้างและหรือทำลายโดยวธึ 

เผา ฝังกลบ หรือวิธีอืนใดที่เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

ในงานจ้างก่อสร้างก่อน
๓) ต้นไม้ทุกชนิดที่จะโค่น จะต้องมีตราประทับหรือสีป้ายที่ลำด้นโดย ผู้ควบคุมงานหรือ 

พนักงานป่าไม้ และจะต้องทำโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดบริเวณใกล้เคียง 

๒.๒.๖ การรึ้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม
๑) สิ่งปลูกสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบ ต้องรื้อถอนออก 

และกำจัดให้หมด ส่วนที่ใฃ้ประโยชน์Iด้ให้นำมาเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่กำหนด
๒) เศษขยะหรือดิน หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการ จะต้องขนย้ายออกพ้นพ้ืนที่ก่อสร้างและ 

หรือทำลายโดยวิธ ีเผา ฝังกลบ หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อน
๒.๒.๗ การกำจัดนํ้าออกจากบริเวณก่อสร้าง

๑) บริเวณก่อสร้างที่มีนํ้าขัง ชันเน่ืองจากนํ้าใต้ดินและน้ําที่ไหลมาจากผิวดิน จะต้องกำจัด 
ออกให้หมดตลอดเวลาก่อสร้าง โดยการทำเขื่อนกั้นน้ําชั่วคราว การขุดร่องหรือทำรางเปลี่ยนทางนํ้า และการใช้
เครื่องสบนํ้า เป็นด้น

๒) การทำเขื่อนทั้นนํ้าช่ัวคราว จะต้องเสนอแบบรวมทั้งวิธีการก่อสร้างและรื้อ ถอน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน

aL^>-



๓) การริJดร่องหรือทำรางเปล่ียนทางน้ํา จะต้องเสนอข้อมูลด้านอุทกวิทยาและ 
การออกแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน

๔) การใช้เคร่ืองสูบนํ้า จะต้องออกแบบและวางแผน ติดตั้งเคร่ืองมือ ตลอดจนควบคุมดูแล 
บำรุงรักษาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้ๅงก่อสร้างเห็นชอบก่อน

๓. งานชุด
๓.๑ คำจำกัดความและความหมาย

ประเภทของการชุด สามารถแยกตามชนิดของวัสดุและลักษณะการชุด ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี ้
๓.๑.๑ งานชุดลอกหนัาดิน หมายถึง การชุดลอกผิวหน้าดินเดิมเพ่ือเตรียมฐานรากของงานถม 

ประกอบด้วยการชุดรากไม้ เศษขยะ เศษหน อินทรีย์วัตถุ ดินอ่อน และสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ออกให้หมด 
ภายในขอบเขตและบรีเวณที่กำหนดไว้ในแบบ วัสดุที่ได้จากการชุดลอกหน้าดิน ห้ามนำไปใช้ในงานถมเป็นชันขาด 

๓.๑.๒ งานดินชุด แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
๑) งานดินชุดทั่วไป หมายถึง การชุดดินที่สามารถชุดออกด้วยเคร่ืองจักรกลและขนเกลี่ยทิ้ง

บริเวณข้างพื้นที่ก่อสร้าง

๒) งานดินชุดขนทิ้ง หมายถึง การชุดดินที่สามารถชุดออกด้วยเครื่องจักรกล และต้องขนทิ้ง 
โดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งชังจุดทิ้งดินที่กำหนด

๓) งานดินชุดเหลว หมายถึง การชุดดินที่มีน้ําท่วมขังมีสภาพเหลว สามารถชุดออกด้วย 
เครื่องจักรกลชุด มากองผึ่งให้แห้ง แล้วขนทิ้งโดยตักดินใส่รถบรรทุกนำไปยังจุดทิ้งดินที่กำหนด

๓.๑.๓ งานชุดหินผุ หมายถึง การชุดหินผ ุดินดาน ดินลูกรัง หินก้อนที่มีขนาดไม่โตกว่า ๐.๗ 
ลูกบาศกํเมตร หรือวัสดุอื่นที่ไม่สามารถชุดออกได้ด้วยเครื่องจักรกล หรือเครื่องมือชุดธรรมดาต้องใช้คราด 

(Ripper) ช่วยชุด ทำให้หลวมก่อนแล้วชุดออกด้วยเคร่ืองจักรกล หรือขนทิ้งโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยัง 
จุดทิ้งที่กำหนด

๓.๑.๔ งานชุดหินแข็ง หมายถึง การชุดท้นข้น ท้นผิด หรือท้นก้อนที่มีขนาดใหญ่กว่า 
๐.๗ ลูกบาศก์เมตร ไม่สามารถชุดออกด้วยเครื่องจักรกล หรือใช้คราด (Ripper) ต้องใช้วัตถุระเบิดทำการ 
ระเบิดหินให้แตกก่อนและขนทิ้งโดยตักข้ึนใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังจุดทิ้งที่กำหนด 

๓.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบิต
การชุดดินหรือชุดหินเพื่อให้ได้ขนาดตามรูปแบบ การชุดลอกหน้าดินและร่องแกนเพื่อเตรียมฐาน 

รากก่อสร้างทำนบดิน/เข่ือนดิน และการชุดบ่อก่อสร้างเพื่องานก่อสร้างอาคาร มีข้อกำหนด ตังนี้

๓.๒.๑ ต้องชุดให้ได้แนว ระตับและขนาดตามที่กำหนดไว้ในแบบ การชุดต้องกระทำด้วยความ 
ระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องมีมาตรการควบคุมให้วัตถุที่อผู่นอกขอบเขตแนวการชุดยังคงอยู่ในสภาพเดิม 
เท่าที่จะทำได้

๓.๒.๒ ในกรณีที่แบบรูปไม่ได้ระบุแนวเส้นขอบเขตการชุดไว้ หากเป็นการชุดดินควรใช้ลาด 
(Slope) ๑ ะ ๑.๔ หากเป็นการชุดหินควรใช้ลาด (Slope) ๑ ะ ๐.๔ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานจ้างก่อสร้างกำหนด

๓.๒.๓ การชุดเพ่ือก่อสร้างฐานรากของอาคารโครงสร้างใดๆ จะต้องชุดเผื่อออกไปจากที่กำหนด 
ไว้ช้างละ ๓๐ เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการต้ังไม้แบบ

๓.๒.๔ ในกรณีที่เป็นหิน การชุดจะต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ือรักษาแนวให้ได้ตามที่แบบกำหนดไว ้
ส่วนของหินที่ยื่นออกมาจากแนวที่กำหนดไว้ในแบบ อาจยอมให้มีไดิไม่เกิน ๑๔ เซนติเมตร หรือเป็นอย่างอื่นท่ี 
เหมาะสมตามสภาพ

r 4



๓.๒.๕ ในกรณีท่ีชุดผิดพลาดไปจากแนวที่กำหนดในแบบ ความเสียหาย การพังทลายที่เก ิดจาก 
การระเบิดหรือโพรงหินที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังในขณะที่ดำเนินการชุดของผู้รับจ้างและความผิดพลาด 
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและต้องซ่อมแซมแก้ไขตามคำแนะนำของวิศวกรควบคุม 
การก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้เข้นของผู้รับจ้าง

๓.๒.๖ การชุดพึ้นฐานรากและลาดด้านข้างท่ีตดกับงานคอนกรึต ต้องตกแต่งใพ้เรียบร้อย 
พื้นผิวหน้าต้องเตรียมการปรับแต่งให้มีความมันคงพอที่จะรับอาคารคอนกรีตได้

๓.๒.๗ การชุดดินร่องแกนเขื่อน จะต้องชุดให้มีขนาดความกว้าง ลาดด้านข้าง ตามแบบสำหรับ 
ความลึกให้ชุดลงไปจนถึงระดับชั้นดินหรือหินที่กำหนดในแบบ เมื่อชุดร่องแกนเสร็จจะต้องได้รับการตรวจสอบ 
และเหินชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนจึงจะดำเนินการชั้นต่อไปได้

๓.๒.๘ วัสดุที่ได้จากการชุด ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอบุญาตให้น้าไปใช้ 
ถมทำนบดิน เขื่อนดินก็ใพ้นำไปใช ้ส่วนวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือเหลึอใช้จะต้องขนไปทิ้งยังบรืเวณที่ทิ้งดิน 

ซึ่งแสดงไว้ในแบบหรือที่ขื่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเหินชอบแล้ว
๓.๒.๙ สถานที่กองวัสดุ จะต้องไม่กีดขวางการทำงานและขวางทางนํ้า การกองวัสดุจะต้องกองให ้

อยู่ในขอบเขต และจะต้องเกลี่ยปรับระดับของกองวัสดุให้เหมาะสม

๔. งานถม
๔.๑ คำจำกัดความและความหมาย

ประเภทของการถมสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานและชนิดของวัสดุ แบ่งออกเป็น ๓ ประ๓ท ดังนี ้
๔.๑.๑ ดินถม มีลักษณะการใช้งาน คังนี้

๑) เป็นทำนบดินหรือเขื่อนดิน เพื่อปิดกั้นทางน้ําไหลผ่าน วัสดุที่ใข้ถมเป็นดินท้บนํ้า 
เซ่น ดินเหนียว ดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวปนทราย และดินเหนียวปนดินตะกอน หรือตามที่กำหนดไว้ใน 

แบบก่อสร้าง จะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอื่นใดปน
๒) เป็นคันทาง เพื่อการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร วัสดุที่ใช้ถมเป็นดินที่ 

รับนํ้าหนักบรรทุกได้ดีตามข้อกำหนดจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนใดปน
๓) เป็นดินถมกลับสำหรับอาคารและโครงสร้าง วัสดุที่ใซัถมถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

จะเป็นดินส่วนที่ชุดนำกลับมาถมคืนจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอื่นใดปน
๔.๑.๒ ดินลูกรัง ใช้ถมหลังคันดินหรือเขื่อนดิน ป้องกันการกัดเซาะของนํ้าฝนและใช้เป็นผิวจราจร 

สำหรับงานทาง
๔.๑.๓ หินถม เป็นวัสดุถมเปลือกนอกของตัวเขื่อนดิน ทำหน้าที่เสริมความม่ันคงไม่ให้เกิดการ 

เลื่อนไถลของวัสดุที่ใช้ถมเป็นหินหรือกรวดผสมทรายและตะกอน โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน 
แบบก่อสร้าง

๔.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบิต
๔.๒.๑ วัสดุที่ใช้ถม จะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชใดปน และมีคุณสมบิตดังน้ี

๑) ดินถมทำนบดินหรือเขื่อนดิน จะต้องเป็นดินทึบนํ้าซึ่งจำแนกดินดามวิธ ีUnified Soil
Classification ดังนี้

สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม ชนิดชองดิน
GC กรวดผสมดินเหนียว กรวดมีขนาดไม่คละกันผสมทรายและดินเหนียว
SC ทรายผสมดินเหนียว ทรายมีขนาดไม่คละกันผสมดินเหนียว
CL
CH ดินเหนียวล้วนที่มีความเหนียวมากไม่มีอินทรียวัตถ

ดินเหนียวที่มีความเหนียวน้อยถึงปานกลาง อาจจะปนกรวด ทราย และตะกอน
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๒) ดินถมคันทาง เป็นดินถมทั่ว ๆ ไปที่ไม่มีอินทรียวัตถุ จะต้องมีคำกำลังแบกทานโดยวิธ ี
วัดเปรียบเทียบความต้านทานแรงเฉือนของดิน (CBR) มากกว่าหรือเท่ากับ ๖%

๓) ดินลูกรัง เป็นดินเหมียวผสมเม็ดลูกรัง มีค่า Liquid Limit ไม่สูงกว่า ๓๕% Plastic Index 
มีค่าอยู่ระหว่าง ๖ - ๑๒ และมีขนาดสัดส่วนคละท่ีดี โดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน ตามเกรดใดเกรดหนึ่ง 
ดังนี้
ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยน้ําหนัก

เกรดซี เกรดดี เกรดอี เกรดเอฟ

๑ นิ้ว ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
๓/๘ นิ้ว ๕๐-๘๕ ๖๐-๑๐๐ - -
เบอร ์๔ ๓๕-๖๕ ๕๐-๘๕ ๕๕-๑๐๐ ๗๐-๑๐๐
เบอร ์๑๐ ๒๕-๕๐ ๔๐-๗๐ ๔๐-๑๐๐ ๕๕-๑๐๐
เบอร ์๔๐ ๑๕-๓๐ ๒๕-๔๕ ๒๐-๕๐ ๓๐-๗๐
เบอร ์๒๐๐ ๕-๑๕ ๘-๑๕ ๖-๑๕ ๘-๑๕๕-๑๕ ๘-๑๕ ๖-๑๕ ๘-๑๕

๔) หินถม เป็นวัสดุถมเปลือกนอกของเชื่อนดิน มีคุณสมบัตินํ้าซึมผ่านได ้ซึ่งจำแนกดิน 
’ . '9, *ตามวิธี Unified Soil Classification ดังนิ

สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม ชนิดของคน
GW กรวดมีขนาดใหญ่คละกัน กรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย
GP กรวดมีขนาดสม็าเสมอ กรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย
รพ (ถ้ามีกรวด) ทรายมีขนาดใหญ่คละกัน ทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย
SP (ถ้ามีกรวด) ทรายมีขนาดสมํ่าเสมอ ทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย

๔.๒.๒ การบดอัด
๑) ดินถม เพื่อใพ้ดินมีความแน่นเป็นเน้ือเดียวกันโดยตลอดปราศจากการปุ่ดโด้ง โพรง 

การเกาะกันเป็นแผ่น การถมบดอัดต้องปฏิบัต ิดังนี้
๑.๑) นำดินที่จะใช้บดอัดโรยเกล่ียให้เป็นช้ันในแนวรอบ ความหนาของดินแต,ละชั้น 

เมื่อบดอัดได้ท่ีแล้วต้องไม่มากกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือไม่มากกว่า ๒ ใน ๓ ของความยาวของดินแกละที่ใซับด
๑.๒) ดินที่ใช้บดอัดต้องผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันด ีและต้องมีความช้ืนไม่มากกว่าหรือ 

น้อยกว่า ๓% ของความช้ืนที่พอเหมาะที่ให้ความแน่นสูงสุด (Optimum Moisture Content)
๑.๓) ความลาดชันตรงจุดต่อไม่ควรเกิน ๑ ะ ๓ ผิวสัมผัสของรอยต่อทุกแห่งจะต้องชุด 

ตัดออกให้เป็นรอยใหม่ ต้องเก็บกวาดส่วนที่หลุดหลวมออกให้หมด และไถคราดทำให้ผิวขรุขระ การบดอัด 
จะต้องทำการบดอัดเลยลึกเข้าไปในเขตที่บดอัดแล้วตลอดแนวรอยต่อ เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร

๑.๔) บดอัดแน่นไม่ตรกว่า ๙๕% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธ ี
การทดสอบ Standard Proctor

๒) ดินลูกรัง การถมบดอัดเหมือนดินถม
๒.๑) บดอัดแน่นไม่ตรกว่า ๙๕% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินลูกรังแห้งตามวิธี 

การทดสอบ Modified AASHTO
๓) หินถม ก่อนถมต้องเตรียมฐานรากให้1ด้ตามแบบที่กำหนดก่อน การถมบดอัดต้องปฏิบัติ ดังนี ้

๓.๑) การเทหินจะต้องกระทำเป็นช้ันๆ ความหนาแต่ละชั้นไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร 
และต้องบดอัดโดยใช้รถบดล้อเหล็กบดทับไปมาอย่างน้อย ๔ เที่ยว

๓.๒) บดอัดแน่น มีค่าความแน่นสัมพทย์ (Relative Density) ไม่ตรกว่า ๗๕% และม ี
ความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ตรกว่า ๙๐% .
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๔) ดินถมหรอหินถมกลับ สำหรับอาคารและโครงสร้าง
๔.๑) จะต้องถมเป็นชั้นๆ ตามแนวราบ แต่ละชั้นหนาไม่เกิน ๐.๔๐ เมตร ในกรณีของ 

การวางท่อจะถมกลับจากหลังท่อหนาช้ันละ ๐.๑๔ เมตร
๔.๒) กรณีเป็นดินถมกลับการบดดัดเหมือนดินถม ส่วนกรณีเป็นหินถมกลับการบดดัด

เหมือนหินถม
๔) ในกรณีที่การบดดัดผลทดสอบไม่ได้ตามข้อกำหนด จะต้องทำการรอออกและบดดัด 

ใหม่จนผลทดสอบผ่านตามข้อกำหนด จึงจะดำเนินการถมและบดชัดในชั้นต่อไปได้ 

๔.๒.๓ การทดสอบและรายงานผล
๑) การทดสอบความแน่นในสนาม (Field Density) ตามวิธื Sand Cone เทียบกับ 

Standard Proctor Compaction Test เพื่อพิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์ของความแน่นสูงสุดในห้องปฏิบัติการ 
โดยทำการทดสอบไม่น้อยกว่า ฌ จุดต่อการทดสอบ ๑ ครั้ง ดังนี้

๑.๑) ดินถม ให้ทำการทดสอบ ๑ ครั้งต่อพื้นที่การบดดัด ๗๐๐ ตารางเมตร หรืออยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑.๒) ลูกรัง ให้ทำการทดสอบ ๑ ครั้งต่อพื้นที่บดดัด ๔๐๐ ตารางเมตร หรืออยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) การรายงานผล ให้รายงานผลการทดสอบความแน่น พร้อมระบุตำแหน่งและระดับ 

ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๔. งานคอนกรีต
๔.๑ คำจำกัดความและความหมาย

งานคอนกรีต หมายถึง การประกอบและติดตั้งแบบ การผสมคอนกรีต การเทคอนกรีต การซ่อมคอนกรีต 

การทำผิวและตกแต่งคอนกรีต การบ่มคอนกรีต สำหรับงานอาคารต่างๆ
คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต ์หินย่อยหรือกรวด ทราย นํ้า และหรือสารเคมีผสมเพิ่ม 

ส่วนผสมตั้งหมดจะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดี และให้ความเหลวของคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตต้องมีเนี้อสมํ่าเสมอและเม่ือแข็งตัวต้องมีเนี้อแน่น มีความคงทนถาวร มีคุณสมบัติกันซึมทน 

ต่อการขัดที!,ด้ดึ และมีกำลังรับน้ําหนักที่มากระทำ 

๔.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ
๔.๒.๑ วัสดุผสมคอนกรีต

๑) ยู่นซีเมนต ์ต้องเป็นยู่นซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ เป็นของใหม ่ไม่เสื่อมคุณภาพ และจับตัวเป็นก้อน 
มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๔ ล้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด ์
ประเภท ๑

๒) ทราย ต้องเป็นทรายหยาบน้ําจืด มีเม็ดแน่นแข็งแกร่ง สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนและ 
มีสัดส่วนคละกันที่ดี โดยต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัต ิดังนี้

๒.๑) ทดสอบสิ่งเจือปน โดยใส่นํ้ายาโซเดียมไฮดรอกไซด์และเทียบกับสืมาตรฐาน 
๒.๒) ทดสอบความแข็งแกร่ง โดยแซ่นํ้ายาโซเดียมซัลเฟต ๔ รอบ มีค่าสึกหรอ ไม่เกิน ๑๐%
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๒.๓) ทดสอบส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน ดังน้ี
ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ฝานตะแกรงโคยน้ีาฬนัก

๓/๘ นว ๑๐๐
เบอร ์๔ ๙๔ — ๑๐๐
เบอร ์๘ ๘๐ - ๑๐๐
เบอร ์๑๖ ๔๐-๘๔
เบอร ์๓๐ ๒๔ - ๖๐
เบอร ์๔๐ ๑๐ — ๓๐
เบอร ์๑๐๐ ๒ - ๑๐

๓) หินย่อยหรือกรวด หินย่อยเป็นทินโม่ด้วยเครื่องจักร กรวดต้องเป็นกรวดนํ้าจีด 
ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาดิมีขนาดตั้งแต่ ๔-๗๖ มิลลิเมตร (๓/๑๖ - ๓ นิ้ว) ซึ่งจะต้องมีขนาดส่วนคละลดหลั่นกัน 
ไปอย่างเหมาะสม มีความแข็งแกร่งทนทาน ปราศจากส่ิงเจือปนที่ไม่ต้องการ มีรูปร่างลักษณะเหลี่ยมค่อนขัาง
กลมมีส่วนเรียวแบนน้อย ก่อนนำมาใช้ต้องผ่านเกณฑ์ ด้งนี ้

ไม่เกิน ๑๐%

ชัด!fbiน้อยกว่า ๔๐%
๓.๓) ทดสอบสัดส่วนคละ โดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันซึ่งแบ่งเป็นขนาดเกิน 

เบอร์ ๑ ม ีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ๐.๗๔ นิ้ว ใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาไม่เกิน ๐.๒๐ เมตร และหิน 
เบอร ์๒ มีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ๑.๔๐ นิ้ว ใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาเกิน ๐.๒๐ เมตร ดังน้ิ 
ขนาดหินย่อย % ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก

๒” ๑.๔” ๑” ๐.๗๔” ๐.๔๐” ๓/๘” ผ๐.๔ ผ๐.๘
หินเบอร ์๑- - ๑๐๐ ๙๐ - ๑๐๐ - ๒๐ - ๔๔ ๐ - ๑๐ ๐- ๔
หินเบอร์ ๒ ๑๐๐ ๙๐ - ๑๐๐ ๒๐ - ๔๔ ๐ - ๑๔ - ๐- ๔

๔) นา ต้องเป็นน้ําจึดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทำไท้คอนกรีตสูญเสืย 
ความแข็งแรง เช่น กรด ด่าง สารอินทรีย ์ฯลฯ

๔) สารผสมเพิ่ม (Admixture) เป็นสารเคมีที่ใส่เพ่ิมเข้าไปในส่วนผสมคอนกรีต เพื่อเพิ่มความ 
มั่นคง แข็งแรง และสะดวกในการใช้งาน ก่อนน้ามาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน 

จ้างก่อสร้างก่อน
๔.๒.๒ แบบหล่อคอนกรีด

๑)วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อ เช่น ไม้ไม้อัด แผ่นเหล็ก จะต้องทนต่อการบิดงอ ซึ่งเกิดจากการ 
เทหรือการกระทุ้งทำให้คอนกรีตแน่น โดยคุณสมบิตของวัสดุที่ใข ้มีด้งนิ้

๑.๑) ไม้แบบ ไม้ที่จะน้ามาทำแบบจะต้องหนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว และกว้างไม่เกิน ๙ นิ้ว 
ยืดโยงติดกันให้แข็งแรงไม่โยกคลอน

๑.๒) ไม้อัด จะต้องเป็นไม้อัดที่ทำด้วยกาวชนิดพิเศษ สามารถกันนํ้าได้ ไม่เสียรูปเมื่อถูกนํ้า 
หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร

๑.๓) ไม้เคร่า และไม้สำหรับคํ้าอัน มีขนาดไม่เล็กกว่า ๑.๔๐ X ๓ นิ้ว

๓.๑) ทดสอบความแข็งแกร่งโดยแช1นํ้ายาโขเดียมชัลเฟต ๖รอบ มีความสึกหรอ 

๓.๒) ทดสอบการขัดส ีโดยเครื่อง Los Angeles Machine ๔๐๐ รอบ มีค่าทนต่อการ



๒) การเตรียมพื้นผิวฐานรองรับคอนกรีต พื้นผิวฐานที่รองรับคอนกรีต ผิวหน้าจะต้องไม่มี 
นํ้าขัง ไม่มีโคลนตม และเศษสิงของต่างๆ หรือสิงที่ไม่พงประสงค์เคลอบตดอยู่ กรณีพื้นผิวที่ดูดซึมนํ้า 
จะต้องทำให้ชันโดยทั่วเพื่อ,ป้องกันมใหพื้นผิวดูดนํ้าออกจากคอนกรีตใหม่

๓) แบบหล่อเมื่อได้ประกอบแล้ว ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและได้ตำแหน่ง แนว ระดับ 
ขนาดและรูปร่างถูกต้องตามระบุไวในแบบ

๔) ก่อนเทคอนกรีต ต้องทำความสะอาดแบบหล่อ อุดรูรั่ว ให้เรียบร้อย ทาแบบด้วยนํ้ามัน 
ทาแบบที่อนุญาตให้1ช้เท่านั้น เพื่อ■ป้องกันมิให้คอนกรีตติดแบบและมีรอยเข้อน

๔) กรณีต้องยึดแบบด้วยเหล็กเส้นหรือโลหะเสันอย่างสื่นที่จะต้องผิงทิ้งไวในคอนกรีต 

โดยการดัดเหล็กหรีอโลหะเส้นที่จุดห่างลึกจากผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓ เชนติเมตร
๖) กรณีที่ใซัยึดปลายเหล็กเส้นยึดแบบชนิดถอดเก็บได ้ให้ปล่อยรูคอนกรีตท่ีปลาย 

เหล็กเส้นที่ยึดแบบนี้Iว้สำหรับคร้านให้ใหญ่ เพื่อจัดการช่อมรูคอนกรีตด้วยซึเมนตํผสมทรายอัตราส่วน ๑ ะ ๑ 
โดยน้ําหนัก ภายใน ๑๒ ชั่วโมงหลังจากถอดแบบ 

๕.๒.๓ การผสมและการเทคอนกรีต
๑) ส่วนผสมคอนกรีต เป็นการหาส่วนผสมของซีเมนต์ ทินย่อยหรือกรวด ทราย และนั้า 

ผสมโดยน้ําหนัก จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยถึอเอาความแข็งแรงของคอนกรีตที่ต้องการความ 
เหมาะสมในการผสม และการหล่อคอนกรีตเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องมีคุณสมบ้ต ดังนี้

๑.๑) มีความสามารถรับแรงกดใน ๒๘ วัน ได้ไม่ตํ่ากว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติฌตร 
๑.๒) การทดสอบกำลังในการรับแรงกด สามารถกระทำได ้๒ วิธ ีคือ Cylinder Test 

สามารถรับแรงกดใน ๒๘ วัน ได้ไม่ตํ่ากว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ Cube Test สามารถรับแรง 
กดใน ๒๘ วัน ได้น}ตากว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

๑.๓) การทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Consistency) เป็นการทดสอบหา 
ค่าการยุบตัว (Slump Test) ก่อนที่จะนำไปเทในแบบหล่อ ให้ไข้ค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง ๔-๑๐ เซนติเมตร

๒) วิธีการผสมคอนกรีต ต้องใช้วิธีผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีตที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อน คอนกรีตต้องผสมเข้ากันอย่างทั่วถงจนเป็นสิเดียวกัน ในการผสมครั้งหน่ึงๆ ต้องใช ้

เวลาผสมไม่น้อยกว่า ๒ นาที
๓) คอนกรีดผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้

เปลี่ยนแปลงได้บ้างข้ึนอยู่กับบริษัทผู้ผสิต ก่อนที่จะนำมาใช้ได้ต้องส่งรายการคำนวณออกแบบส่วนผสม

และผลทดสอบจากการผสมจริงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อน
๓.๑) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของปริมาณส่วนผสม วัตคุดบต่างๆ จะถูกชั่งตวง

ให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด ดังแสดงในตาราง 
•/__วดลดบ ความคลาดเคลอน

ยู่นซีเมนต์น้อยกว่า ๒๐๐ กก. ± ๒%
มากกว่า ๒๐๐ กก. ± ๑%
มวลรวมน้อยกว่า ๔๐๐ กก. ± ๓%
มากกว่า ๔๐๐ กก. ±๒%
นํ้าและส่วนผสมเพิ่ม ± ๓%
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๓.๒) การผสม (Mixing) ให้ใช้วิธีข้อใดข้อหนึ่ง
๓.๒.๑) การผสมกับที ่(Central Mixing) หมายถึง การผสมคอนกรีตซึ่งเสร็จ 

เรียบร้อยสมบูรณ์จากโรงงาน เวลาขั้นตํ่าในการผสม ดังแสดงในตาราง 
ความจุเครื่องผสม (ลบ.ม) เวลาขั้นตั๋าในการผสม (นาที)

๐.๗๕ ๑.๐๐
๑.๕๐ ๑.๒๕
๒.๒๕ ๑.๕๐
๓.๐๐ ๑.๗๕
๓.๗๕ ๒.๐๐
๔.๕๐ ๒.๒๕

๓.๒.๒) การผสม ๒ ตอน (Shrink Mixing) หมายถึง การผสมคอนกรีต ๒ ตอน 
โดยตอนแรกผสมจากโรงงานและตอนหลังเป็นการผสมให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์โดยรถผสม (Truck Mixer)

๓.๒.๓) การผสมโดยรถ (Truck Mixer) หมายถึง การผสมคอนกรีตซ่ึงผสมเสร็จ 
เรียบร้อยสมบูรณ์Iนรถผสม (Truck Mixer) การผสมคอนกรีตตองมีการหมุนไม่น้อยกว่า ๗๐ รอบและไม่เกิน ๑๐๐ รอบ 
ตามความเร็วของการผสม (Mixing - Speed) ที่กำหนดของเครื่อง

๓.๓) การขนส่ง จำแนกออกเป็น ๓ ประเภท มีหลักเกณท์ขึ้นอผู่กับลักษณะการผสม
(Mixing) ดังนี้

๓.๓.๑) รถผสม (Truck Mixer) ถาใข้ขนส่งคอนกรีตจาก
- การผสมกับที่ (Central Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้!ม่เกิน ๘๐ % ของปรมาตรทั้งหมด
- การผสม ๒ ตอน (Shrink Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้!ม่เกิน ๗๐ % ของปริมาตรท้ังหมด
- การผสมโดยรถ (Truck Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้!ม่เกิน ๖๕ % ของปริมาตรท้ังหมด 
๓.๓.๒) ทั้งนี้การขนส่งโดยรถผสม ต้องถ่ายคอนกรีต (Discharge) ออกจากโม่

ให้หมดภายไนเวลา ๑.£๐ ซม. หลังจากเรื่มผสม
๓.๓.๓) รถขนส่ง (Truck)ใช้ขนส่งระยะสัน ๆ และจะต้องถ่ายคอนกรีต 

ออกให้หมดภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจากเริมผสม
ความหมาย

- รถผสม (Truck Mixer) หมายถึง รถซ่ึงสามารถขนส่งคอนกรีตและภายในรถประ๓ทนี้จะมีไบผสมซึ่ง 
สามารถใช้ผสมคอนกรีตได้

- รถกวน (Truck Agitation) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนส่ง และกวนคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ ์
แล้วจากโรงงานไปยังหน่วยงานซ่ึงโม่จะหมุนระหว่างการเดินทางด้วย

- รถขนส่ง (Truck) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว และต้อง 
ป้องกันน้ําร่ัวได้

- เวลาที่เรื่มผสม ให้นับจากวันเวลาที่เรื่มใส่น้ํา

- เวลาที่กำหนด ไม่ใช้กับปุ่นซีเมนต์ปอร์ตแลนด ์ประ๓ท ๓
๔) การเทคอนกรีต จะกระทำได้หลังจากผูควบคุมงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของ 

แบบหล่อ การผูกเหล็ก การวางเหล็ก และส่ิงที่ฝืงในคอนกรีต โดยปฏิบต ดังนี้

๔.๑) คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วต้องเทลงในแบบหล่อ ให้ใช้หมดภายในเวลา ๓๐ นาที



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

๔.๓) การหล่อคอนกรีตที่เชื่อมเขากันกับคอนกรีตเดิม ให้กะเทาะผิวหน้าคอนกรีตเดิม 
ก่อนราดด้วยน้ําปูนแล้วจึงเทของใหม่ทับลงไป

๔.๔) การเทแต่ละครั้งความหนาไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร และต้องกระทุ้งให้คอนกรีต 
เนื้อแน่นด้วยเครื่องสัน (Vibrator)

๔.๔) ในระหว่างที่ฝนตกต้องระงับการเท โดยก่อนหยุดให้กระทุ้งคอนกรีตส่วนที่เทแล้ว 
ให้แน่นและแต่งหน้าตัดให้ขรุขระไว้เป็นรอยต่อสำหรับงานก่อสร้าง

๔.๖) ขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ต้องระวังไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือน 
และต้องป้องกันการสูญเลียนํ้าจากแสงแดดและลมด้วย 

๔) รอยต่อคอนกรีต
๔.๑) รอยต่อคอนกรีตจะทำตามตำแหน่งท้,แสดงไว้ในแบบก่อสร้างทุกแห่ง 

การเทคอนกรีตต้องทำให้เสร็จเป็นช่วง ๆ โดยยึดถือเอารอยต่อเป็นเกณฑ ์ดังน้ื

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

๔.๑.๒) รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint) ผิวหน้าของรอยต่อด้านหนึ่งที่เกิด 
จากด้านติดกับแบบหล่อ จะต้องรอให้คอนกรีตแข็งตัวก่อนแล้วจึงถอดแบบ เพื้อเทคอนกรีตในอีกด้านหนึ่ง 
ผิวคอนกรีตที่แข็งตัว แล้วจะต้องทาด้วยนํ้ายาเคลือบผิวชนิดใดชนิดหนึ่ง ก่อนที่จะเทคอนกรีตในช่วงต่อไป

๔.๑.๓) รอยต่อเผ่ือขยาย (Expansion Joint) ช่องว่างระหว่างการเทคอนกรีต 
ครั้งแรกและครั้งที่สอง ให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย ๑ เซนติเมตร และให้ใส่ช่องว่างระหว่างผิวคอนกรีตด้วยวัสด ุ
ประเภท Elastic Filler และอุดรอยต่อด้วยวัสดุประเภท Joint Sealant

๔.๒) แผ่นใยใส่รอยต่อ (Elastic Filler) ประกอบด้วยแผ่นชานอ้อยหรือเส้นใยอื่นๆ 
ที่เหมาะสมอัดเป็นแผ่นและอาบด้วยยางมะตอยชนิดเหลว

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

๔.๔) วัสดุกันนํ้า (Water stop) มีลักษณะ ขนาด และคุณสมบัต ิดังนื ้
รายการ Rubber Water Stop PVC. Water stop
หน่วยแรงยืดอย่างน้อย ๒,๔๐๐ P.S.I. ๒,๐๐๐ P.S.I.
ความถ่วงจำเพาะไม่เกิน ๑.๒๐
ความแข็งน้อยที่สดวัดโดย

Shore Durometer Type A ๖๐
ความดูดน้าไม่เกิน 
ยืดจนขาดอย่างน้อย 
ทนแรงกดได้มากที่สด

๔%
๔๔๐%
๓๐%

๑.๔๐

๘๐
๐.๓๐% 
๔๐๐% 
๒๐%

4—>



๕.๒.๔ การถอดแบบและการบ่มคอนกรีต
๑) แบบหล่อคอนกรีต จะต้องปล่อยไว้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาถอดแบบ 

และการถอดแบบจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้คอนกรีตเกิดความเสียหาย ระยะเวลาที่ถอดแบบ 
ได้ตามความแข็งแรงของคอนกรีตนับจากวันที่เทคอนกรีต กำหนดโดยประมาณ ดังน้ี

๑.๑) แบบด้านข้างเสา คาน กำแพงตอม,อ ๒ วัน 
๑.๒) แบบท้องคาน ใต้แผ่นพื้น ๒๑ วัน 

๒) การบ่มคอนกรีต จะต้องกระทำทันทีที่คอนกรีตเร่ิมแข็งตัว และต้องบ่ม 
อย่างน้อย ๗ วัน วิธีการบ่มมีหลายวิธี ดังนี้

๒.๑)ใช้กระสอบชุบนํ้าคลุมแล้วคอยรดนํ้าให้เปียกอยู่เสมอ 
๒.๒) ใช้วิธีฉีดนํ้าให้คอนกรีตเปียกชื้นอยู่เสมอ 
๒.๓) ใช้วิธีขังนํ้าไว้บนผิวคอนกรีต 
๒.๔) ใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต 

๕.๒.๕ การซ่อมผิวคอนกรีต
๑) ห้ามซ่อมผิวคอนกรีตที่ถอดแบบแล้ว จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบ

จากผู้ควบคุมงาน
๒) ผิวคอนกรีตท่ีมีรูพรุนหรือมีส่วนบกพร่องเล็กน้อย ไม่กระทบกระเทือน 

ต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ให้ทำการสกัดคอนกรีตที่เกาะกันอย่างหลวมๆ บริเวณนั้นออกให้หมดแล้ว 

อุดนิาบด้วย1ยู่นทราย อัตราส่วนผสมยู่นซีเมนต์ : ทราย ๑ ะ ๑ โดยน้ําหนัก
๕.๒.๖ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 

๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ
๑.๑) รเมเก็บตัวอย่างหินย่อยหรือกรวดและทราย จำนวนอย่างละ ๕๐ 

กิโลกรัม เพื่อทดสอบความแข็งแกร่ง การขัดสี สิ่งเจือปน สัดส่วนคละ และออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

๑.๒) เก็บตัวอย่างหล่อลูกบาศก็คอนกรีต อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งๆละ ๓ 
ตัวอย่าง หรือความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และให้เซียน วัน เดือน ป ีกับค่ายุบตัวของคอนกรีต ลงบนแท่ง 
ตัวอย่าง เพื่อทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

๒) การรายงานผล
๒.๑) ผลการทดสอบคณสมใรัติของ ท้นย,อย/กรวด ทราย และ 

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน
๒.๒) ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอยำงหล'อลูกบาศก็ 

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนตรวจรับงาน

๖. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
๖.๑ คำจำกัดความและความหมายงานเหล็กเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กกลม เหล็กข้ออัอย และ 

เหล็กโครงสร้างอื่นที่ปรากฏในแบบก่อสร้างซึ่งต้องห่อทุ้มด้วยคอนกรีต 

๖.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบต
๖.๒.๑ เหล็กเสริมต้องเบีนเหล็กใหม่ ปราศจากสนิม คราบนํ้ามัน มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้

๑) เหล็กเส้นกลม ชันคุณภาพ SR ๒๔ มาตรฐาน มอก. ๒๐ มีกำลังดึงทีขีดยืด 
ไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ กก/ตร.ซม. มีกำลังดึงประลัยไม่ตรกว่า ๓,๙๐๐ กก/ตร.ชม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร



๒) เหล็กข้ออ้อย คุณภาพ SD ๓๐ มาตรฐาน มอก. ๒๔ มีกำลังดึงทีขีดยืด 
ไม่ตํ่ากว่า ๓,๐๐๐ กก/ตร.ซม. มีกำลังดึงประลัยไม่ต่ํากว่า ๔,๙๐๐ กก/ตร.ชม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๖ ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร

๖.๒.๒ การวางเหล็กเสริม
๑) เหล็กเสริมที่ตัดได้ขนาด รูปร่างแล้ว ต้องงอปลายท้ังสองข้าง และวางตามที่แสดง 

ในแบบก่อสร้างการวัดระยะห่างเหล็ก ให้วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเหล็ก
๒) เหล็กเสริมจะต้องวางห่างจากผิวคอนกรีต โดยวัดระยะจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็กตามเกณฑ์

ดังนี้

๒.๑) กรณีเหล็กเสริมช้ันเดียว ถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่นให้วางตรงกึ่งกลางความหนา 
๒.๒) กรณีเหล็กเสริม ๒ ชั้น ระยะระหว่างผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตที่ดิดกับแบบไม่น้อย 

กว่า ๒.๔๐ เซนติเมตร และถ้าติดกับดินหรือหินให้ไข ้๗.๔๐ เซนติเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
๓) เหล็กเสริมต้องวางและผูกให้แน่น เพื่อมิให้เคลื่อนไหวระหว่างเทคอนกรีต และไนขณะ 

กระทุ้งหรือการสันคอนกรีต
๔) เหล็กเดือย (Dowel Bars) ต้องมีขนาดและอยู่ในตำแหน่งตามแบบ ก่อนนำไปวาง 

ปลายด้านหนี้งจะต้องทาด้วยยางมะตอยให้ทั่ว
๔) ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ห้ามมิให้กระทบกระเทือนที่ปลายเหล็กที่คอนกรีต

ยังไม่ได้รับการห่อทุ้ม
๖.๒.๓ การต่อเหล็กเสริม จะต้องต่อโดยวธึทาบกัน และรอยต่อของเหล็กแต่ละเส้นต้องสลับกัน 

ห้ามต่อเหล็กตรงจุดที่รับแรงมากที่สุดในคาน ดังนี้

๑) เหล็กเส้นกลม ให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า ๔๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก เมื่อปลาย 
ต้องงอขอมาตรฐาน หรือ ๔๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน

๒) เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม,น้อยกว่า ๓๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยปลาย
ไม่งอขอมาตรฐาน

๖.๒.๔ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล
๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบเหล็กทุกขนาดๆ ละ ๓ ท่อนโดยไม่ข้าเส้น มีความยาว ท่อนละ

๐.๖๐ เมตร
๒) การรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเส้นแต่ละขนาด ให้คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเหนชอบก่อนน่าไปใช้งาน

๗. งานหิน
๗.๑ คำจำกัดความและความหมาย งานหินที่ใช้ในงานแหล่งนํ้าส่วนใหญ่จะเป็นขนาดหินใหญ่ 

ใช้ป้องกันการกัดเซาะของกระแสนํ้าที่กระทำกับตลิ่งของลำน้ําอาคารที่ขวางทางนํ้า เป็นด้น แบ่งออกเป็น 
ประเภทได้ ดังน้ี

๗.๑.๑ หินทิ้ง หมายถึง หินขนาดเล็กใหญ่มีขนาดคละกัน นำไป'ยู ่หรือทิ้งด้วยเครื่องจักรหรือแรง 
คนและตบแต่งผิวหน้าครั้งสุดท้ายให้มองสูเรียบร้อยด้วยแรงคน

๗.๑.๒ หินเรียง หมายถึง หินที่มีขนาดประมาณ ๐1๒๐ - ๐.๒๔ เมตร นำมาเรียงให้ได้รูปร่างและ 
ขนาดตามแบบ ก่อนเรียงต้องทำการบดอัดท้ินให้แน่น แล้วน่าหินใหญ่มาเรียงให้ซิดที่สุด โดยให้หินขนาดใหญ่ 
กว่าอยู่บนหินขนาดเล็ก พร้อมทั้งแต่งผิวหน้าเรียบเสมอกันกับหินก้อนช้างเคียงด้วยแรงคน และถมช่องว่าง 

ระหว่างหินด้วยหินย่อยและหินฝ่นให้แน่น



๗.๑.๓ หินเรียงยาแนว หมายถึง หินเรียงตามขอ ๗.๑.๒ และยาแนวผิวหน้าตามช่องว่างระหว่าง
ทินด้วยปูนก่อ

๗.๑.๔ หินก่อ หมายถึง หินที่มีคอนกรีตหยาบแทรกตามช่องว่างระหว่างหินก้อนใหญ่ 
๗.๑.£ หินเรียงในกล่องลวดตาข่าย หมายถึง ท้นเรียงตามข้อ ๗.๑.๒ นำมาเรียงลงใน 

กล่องลวดตาข่ายให้เรียบ
๗.๒ ข้อกำหนดและคุณสมบ้ต

๗.๒.๑คุณสมน้ตท่ัวไป 
๑) หินใหญ่

๑.๑) มีความแข็งแกร่ง ไม่มุกร่อน และทนต่อการขัดสี (Abrasion) ทดสอบโดยวิธี Los 
Angeles Abrasion Test แล้วส่วนที่สีกหรอสูญหายไม่เกิน ๔๐%

๑.๒) มีความคงทน (Soundness) เมื่อทดสอบด้วยวิธ ีSodium Sulfate แล้วส่วนสูญหาย 
ต้องไม่เกิน ๑๒% โดยป้าหนัก

๑.๓) มีความถ่วงจำเพาะไม่ตํ่ากว่า ๒.๖ และเป็นหินมาจากแหล่งโรงโม่หิน 
๑.๔) มีสัดส่วนคละที่ดี โดยขึ้นอยู่กับความหนาของหิน ด้งนี้

๑.๓.๑) หินทิ้งหนา ๐.๙๐ เมตร มีขนาดของก้อนหินโตสุด 0 ไม่เกิน ๐.๔๐ เมตร
นี้ๆหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด 0 ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยนี้าหนัก

๔๐-๑๐๐ ๐.๓๒๔-๐.๔๐๐ มากกว่า ๔๐
๑๐-๔๐ ๐.๒๐๐ - ๐.๓๒๔ ๔0-๖๐
ตากว่า ๔ ตากว่า ๐.๑๔๐ น้อยกว่า ๑๐
หินย่อยและหิน^น หินย่อยและหิน^น น้อยกว่า ๔

๑.๓.๒) หินทิ้งหนา ๐.๖๐ เมตร มีขนาดของก้อนหินโตสุด 0 ไม่เกิน ๐.
นี้าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด 0 ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยนี้าหนัก
๒๔-๗๔ ๐.๒๗๐ - ๐.๓๗๐ มากกว่า ๔๐
๔-๒๔ ๐.๑๔๐ - ๐.๒๗๐ ๒๐ - ๔๐
ตํ่ากว่า ๔ ตํ่ากว่า ๐.๑๔๐ น้อยกว่า ๒๐
หินย่อยและหินฝ่น หินย่อยและหินฝ่น น้อยกว่า ๔

๑.๓.๓)หินทิ้งหนา ๐.๔๔เมตร มีขนาดของก้อนหินโตสุด 0ไม่เกิน ๐.
นี้าหนักของก้อนหิน (กก.) ขนาด 0 ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยนาหนัก
๑๐ -๒๔ ๐.๒๐๐ - ๐.๒๗๐ มากกว่า ๔๔
๔ - ๑๐ ๐.๑๔๐ - ๐.๒๐๐ ๓๔ -๔๔
ตํ่ากว่า ๔ ตํ่ากว่า ๐.๑๔๐ ตํ่ากว่า ๑๐
หินย่อยและหิน^น หินย่อยและหินปุ่น น้อยกว่า ๔

๒) กล่องลวดตาข่าย
๒.๑) เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.๒๐๘ ขนัดเคลิอบสังกะส ี(Hot dip 

galvanized) ประกอบข้ึนจากลวดตาข่ายลักเป็นรูปหกเหล่ียมชนิดพันเกลียว ๓ รอบ ม ี๒ แบบ คือ
๒.๑.๑) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาด 

ช่องตาข่ายจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า ๑๐ X ๑๓ เชนติเมตร
๒.๑.๒) กล่องลวดตาข่าย MATTRESS มีขนาดสัดส่วนตามแบบ โดยมีขนาด 

ช่องตาข่ายจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า ๖ X ๘ เซนติเมตร

C



๒.๒) การขึ้นโครงรูปกล่องเข้นส่ีเหลี่ยมโดยเครื่องจักรให้ได้ขนาดและสัดส่วนตามแบบ 
และมีผนังกั้น ภายในทุก ๑ เมตร มีฝาปิด - เปิดได้

๒.๓) คุณลักษณะของลวด (Wire) ที่ใซ้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายจะต้องมีค่าความ 
ต้านทานแรงดึง (Tensile strength) ไม1น้อยกว่า ๓๘ กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบ มอก.๗๑ “ลวดเหล็ก 
เคลือบสังกะส”ี และมีขนาดลวดและการเคลือบสังกะส ีดังนี้

๒.๓.๑) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION
ชนิดของลวด เล้นผ่าสูนย์กลาง (มม.) นํ้าหนักข้ันตํ่าของสังกะสีที่เคลือบ(กรัม/ตร.ม.)

ลวดโครง ๓.๕ ๒๗๕
ลวดลัก ๒.๗ ๒๖๐
ลวดพัน ๒.๒ ๒๔๐

๒.๓.๒) กล่องลวดตาข่ายแบบ MATTRESS
ชนิดชองลวด เสันผ่าgนฟ้กลาง (มม.) นี้าฬนักขั้นดาชองสังกะสีที่เคลือบ (กรัม/ดร.ม.)
ลวดโครง ๒.๗ ๒๖๐
ลวดลัก ๒.๒ ๒๔๐
ลวดพัน ๒.๒ ๒๔๐

๒.๔) การยดและพันกล่อง ระหว่างกล่องลวดตาข่ายและฝาปิดกล่องให้ใช้ลวดพัน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๒ มิลลิเมตร พันยึดกับลวดโครงกล่อง โดยพันเกลียว ๓ รอบ และ ๑ รอบสลับกันใน 
แต่ละช่วงตาข่าย

๗.๒.๒ การวางเรียงหิน
๑) ทำการปรับระดับบริเวณที่จะวางเรียงหินใหญ่หรือกล่องลวดตาข่ายให้เรียบ ปราศจาก 

วัชพืช และปุ่วัสดุรองพื้นประเภทกรวดหรือกรวดผสมทรายหรือแผ่นใยสังเคราะห์ ให้1ด้ขนาด ความหนา ตามแบบ 
๒) การวางเรียงหินจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดการแยกตัวโดยมีกัอนขนาด 

เดียวกันอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และต้องวางเรียงให้ผิวหน้ามองดูเรียบ และความหนาเฉลี่ยเท่ากับที่กำหนดในแบบ 

๓) ในขณะวางกล่องลวดตาข่ายลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ทำให้เกิดการฉีกขาด 
หรือเกิดการเคลอนตัวของแผ่นใยสังเคราะห ์ด้านมุมของการ1ยู่แผ่นใยสังเคราะห ์ให้หับขึ้นครึ่งหน่ึงของ 

ความหนาของกล่องลวดตาข่าย
๔) วางกล่องลวดตาข่าย ทำการโยงยึดไห้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยม และบรรจุหินลงในกล่องลวด 

ตาข่ายต้องวางเรียงให้คละกันอย่างหนาแน่น เหลี่ยมมุมต้องเข้ากันและมีความสวยงาม 

๗.๒.๓การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ

๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างหินใหญ่ จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม เพื่อทดสอบความแข็งแกร่ง 
ความคงทนความถ่วงจำเพาะและสัดส่วนคละ

๑.๒) จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของ 
กล่องลวดตาข่ายตามข้อกำหนดในแบบ 

๒) การรายงานผล
๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินใหญ่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่าย ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใข้งาน



T

๘. งานท่อ
๘.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย

งานท่อ หมายถึง งานท่อระบายน้ําที่รับแรงดันน้ําตํ่า เช่น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และ 

งานท่อส่งนํ้าที่รับแรงดันนํ้าสูง เช่น ท่อเหล็ก ท่อซีเมนต์ใยหิน ท่อ HDPE เป็นต้น 
๘.๒ ข้อกำหนดและคุณสมษัต ิ

๘.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๒๘ ลัามิได้ระบุไว้ 

เป็นอย่างอื่น ไข้ชั้น ๓ การต่อแบบเข้าลิ้น
๑.๒) ไม่มีรอยแตกร้าว รอยแตกถึกและผิวหยาบ 

๒) ท่อเหล็ก
๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๔๒๗ “ท่อเหล็กกล้า 

สำหรับส่งใภํ ้', ชั้นคุณภาพไม่ต่ํากว่าชั้น ค ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล ชนิดปลายหน้าจาน 
๒.๒) การเคลือบผิวท่อ ให้ปฏีบัติดังนี้

๒.๒.๑)การเคลือบผิวภายใน ไห้เคลือบด้วย Cement-mortar ตามมาตรฐาน 
ของ AWWA 0-๒๐๔ หรือ Liquid Epoxy ตามมาตรฐานของ AWWA 0-๒๐๐

๒.๒.๒) การเคลือบผิวภายนอกท่อบนดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel 
ตามมาตรฐาน AWWA 0-๒๐๓

๒.๒.๓) การเคลือบผิวภายนอกท่อได้ดิน ให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel 
ตามมาตรฐานของ AWWA 0-๒๐๓ ๒ ชั้น พันผ้าแอสเบสทอส และทาทับด้วยนํ้ายาปูนขาว (White-wash)

๒.๓)อุปกรณ์ข้อต่อท่อ
๒.๓.๑) ข้อต่อเหล็กหล่อเทาชนิดปลายหน้าจาน มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๑๘
๒.๓.๒) หน้าจานเส้นท่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 

๓๘๑ และสลักเกลียว หมุดเกลียว และสลักหมุดมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๗๑ 
๓) ท่อซีเมนต์ใยหิน

๓.๑) ท่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๘๑ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น 
อย่างอื่น ให้ไข้ชั้นคุณภาพ PP ๑๔ ทนแรงคันไม่น้อยกว่า ๑.๔ เมกะปาสคาล

๓.๒) ข้อต่อตรง มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๒๖ ถ้ามิได ้
ระบุไว้เป็นอย่างอื่นไห้ไข้ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ

๓.๓) แหวนยางกันซึม มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๓๗ 
๓.๔) ข้อต่อเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๑๘ 

๔) ท่อ HOPE (High Density Polyethylene)
๔.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๘๒ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น 

อย่างอื่น ให้ไซ้ช้ันคุณภาพ PN ๖ ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๐.๖ เมกะปาสคาล
๔.๒) การเข,้อมต1อท่อ ไข้วิธีการเซื'อมต'อแบบ Butt Fusion Weldingโดยไข้ 

เครื่องเช่ือมต่อแบบบัตต ํ(Butt Fusion Machine) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทั่1ด้มาตรฐานประกอบด้วย ๔ ส่วนใหญ่ๆ คือ ฐานราก 
และที่อึด, แผ่นความร้อน, ชุดไฮโดรลิคส์ สำหรับเลอนแบบบีบท่อ และเครื่องปาดผิว ชั้นตอนการเช่ือมให้เป็นไป 
ตามคู่มือปฎิบัตของเคร่ืองเชื่อมนั้นๆ

aLj-
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๔.ฌ) อุปกรณ์ประกอบท่อ ถ้ามิไต้ระบุไว้เป็นอยำงอื่น ต้องทำด้วยวัสดุเช่นเดียวกับท่อ 
HDPE และความหนาท่อเป็นไปดามแบบของผู้ผลิต แต่ต้องหนาไม่น้อยกว่าความหนาชองท่อ 

๕) ท่อ PVC (Polyvinyl Chloride Pipe)
๔.®) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม มอก.®๗ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น 

อย่างอื่น ให้ไข้ชั้นคุณภาพ ๑๓.๔ ทนแรงดันได้พน้อยกว่า ๑.๓๔ เมกะปาสคาล ชนิดปลายธรรมดา
๔.๒) ข้อต่อ PVC มีคุณสมน้ตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓® ชนิด 

ต่อด้วยน้ํายา ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ

๔.๓) นํ้ายาประสานท่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๐๓๒ 
๖) ท่อเหล็กอาบสังกะสี

๖.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๗๗ ถ้ามิได้ระบุเป็น 
อย่างอื่นให้ใซัประเภทที่ ๒ (สีน้ําเงิน) ขนาดและมิติของท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ ์อุตสาหกรรม 
มอก.๒๗๖ ประเภท ๒

๗) ท่อระบายนํ้าซึม HDPE (High Density Polyethylene)
๗.®) ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอื่นให้ไซ้ท่อขนาด 0๒.๑๔๐ มิลลิเมตร 
๗.๒) มีลักษณะการขึ้นรูปแบบเซาะร่อง และพันเกลียวรอบท่ออีกชั้นหนึ่ง 
๗.๓) การต่อท่อทำโดยการใข้ข้อต่อแบบทึบโดยการหมุนเกลียว และให้มีการป็ดปลาย 

ท่อด้วยตัวปิดปลายท่อโดยการหมุนเกลียว

หน่วย เกณฑ์กำหนด
% 0ไร1

0■ร

ตัน/ ตร.ม. ๗.๔

% &
กก/ ตร.ม. 6).6)0

คุณลักษณะ
พื้นผิวสำหรับรับนํ้า 

ความสามารถในการรับแรงกระทำ 
ที่ผิวท่อไม่น้อยกว่า 
การเสียรูปเมื่อรับแรงกระทำ 

ตามเกณฑ์ไม่เกิน 
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า

๘) ท่อ GRP
๘.๑) มีคุณสมบ้ตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๔๘๓ 
๘.๒) อุปกรณ์ท่อและข้อต่อ ที่มีเสันผ่านศูนย์กลางระบุตั้งแต่ ๔๐ ถึง ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 

ความตันใช้งาน ๖๐๐ ถึง ๑,๖๐๐ กิโลปาสคาล
๘.๓) การทดสอบ เช่น ความคงรูป การโก่งตัวเริ่มต้น การทดสอบแรงดันน้ํา เป็นไป 

ตามมาตรฐาน มอก. ๑๔๘๓ โดยการทดสอบแรงดันนํ้า จะต้องได้ตามคำกำหนดตํ่าสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ 
กิโลปาสคาล และเม่ือต่อท่อเสร็จแล้ว ต้องมีการทดสอบแรงดันท่อทุกระยะ ๔๐๐ เมตร ที่แรงดัน ๑.๔ เท่า 
ของแรงดันใช้งานในท่อ (PN ๑๐)

๘.๒.๒ การวางท่อ
๑) ก่อนทำการวางท่อ จะต้องปรับพื้นร่องดินให้แน่น และมีผิวหน้าเรียบตลอดความยาวท่อ 

ถ้าพื้นร่องดินไม่ดีต้องชุดออกให้หมด ลึกอย่างน้อย ๐.๓๐ เมตร แล้วนำวัสดุอื่นที่คุณภาพดีมาใส่แทน
๒) วางท่อในแนวที่กำหนดให้ด้วยความลาดที่สมาเสมอ โดยหลึกเล่ียงการยกท่อขึ้นหรือ 

กดท่อลงกะทันหัน และต้องให้ระดับท่อและความลึกของดินถมหลังท่อไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ

๓) การยกท่อลงร่องดินจะต้องใข้ปีนจั่น รอก เชีอก สลึง หรือเครื่องมีออ่ืนที่เหมาะสมห้าม 
ทิ้งท่อลงในร่องดิน และต้องระมัดระวังมิให้ผิวท่อ ที่ได้รับการเคลึอบเสียหายจากการเสียดสี

C-A_)



๔) จะต้องไม่ปล่อยให้น้ําขังอยูในท้องร่อง ซึ่งจะทำให้ดินข้างๆ ร่วงพังหรือยุบตัวและไม่สะดวก 
ในการวางท่อ จะต้องกำซัดน้ําออกให้แห้งก่อนทำการวางท่อ 

๕) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔.๑) ทิศทางการวางจะต้องวางจากต่ําไปหาสูง โดยท่ีลิ้นและปลายลิ้นและร่องของท่อซ้

ไปตามทางนํ้าไหล

๔.๒) การต่อท่อแบบเข้าล้ิน จะต้องตกแต่งให้เข้าร่องได้สนิทและมีข่องว่างที่สมาเสมอ 
กันตลอดแล้วยาแนวด้วยปุ่นฉาบทั้งภายในและภายนอก 

๖) ท่อเหล็ก
๖.๑) การต่อท่อให้ข้อต่อท่อแบบหน้าจาน และการต่อท่อกับท่อชนิดอื่นให้เนินไปตามแบบ
๖.๒)ในกรถ3ืที่จำเป็นต้องดัดท่อในสนาม จะต้องกระทำโดยใข้เครื่องมือที่ทำให้รอยต่อ 

เรียบเป็นเส้นตรงและได้ฉากกับแกนท่อ และเชื่อมต่อท่อเป็นแบบต่อชน (Welded Butt Joint) ดังนี้
๖.๒.๑) ก่อนนำท่อเหล็กมาเช่ือม ต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ ๓๔-๔๐ องศา 

โดยการกสิงก่อนการลบปลาย
๖.๒.๒) ก่อนการเชื่อมจะต้องทำความสะอาดส่วนปลายที่จะนำมาเชื่อม โดยตั้ง 

ปลายท่อให้เป็นแนวตรง เว้นช่องว่างระหว่างท่อที่จะนำมาเชื่อมเพื่อป้องกันการบิดระหว่างการนำมาเชื่อม

๖.๒.๓) การเชื่อมด้วยไฟฟ้า ต้องเป็นไปอย่างสมาเสมอ โลหะที่นำมาเชื่อมละลาย 
เข้าหากันอย่างทั่วสิง โดยท่อที่มีขนาดเส้นผ่าภูนย์กลางต้ังแต ่๐.๖๐ เมตรข้ึนไป ให้เชื่อมเต็มตลอดแนว 
ทั้งภายใน และภายนอก

๗) ท่อ HDPE การเชื่อมต่อโดยวิธีต่อชน (Butt Welding) โดยการนำปลายท่อทั้งสองให้ 
ความร้อนจนถึงจุดหลอมเหลว แล้วนำมาเช่ือมต่อเข้าด้วยกันด้วยแรงดัน การให้ความร้อนและแรงดันแก่ท่อ 
จะต้องปรับให้เข้ากับขนาดและความหนาชองท่อ โดยให้ปฏีน้ตตามคู่มือของเครื่องเชื่อม 

๘.๒.๓ การจุดและถมกลบแนวท่อ
๑) ต้องจุดร่องดินวางท่อให้ถึกไม่น้อยกว่าที่กำหนด โดยเฉพาะจุดที่ตั้งข้อต่อท่อจะต้อง 

ปรับความตึกของร่องดินให้มากขึ้นกว่าปกดิ เพื่อป้องกันมิให้ข้อต่อท่อเป็นจุดคํ้า (Support) ของท่อ
๒) การจุดร่องดิน ล้ามีการจุดผ่านถนนหรือผ่านหมู่บ้านซึ่งมีการใช้รถเข้าออก จะต้องทำ 

สะพานช่ัวคราวหรือใข้แผ่นเหล็กขนาดหนาพอที่รถยนต์แล่นผ่านโดยไม่เป็นชันตรๅย

๓) หากปรากฏว่าชันดินท่ีจุดได้ความถึกตามท่ีกำหนดแล้วเป็นชั้นดินอ่อน ไม่สามารถ 
รับนำหนักได้ดี ให้ทำการรื้อชันดินนันออกอย่างน้อยถึก ๐.๓๐ เมตรแล้วนำดินที่มีคุณภาพดีมาถมดัดแน่นแทน 
หรือใช้วิธีอื่นที่เหมาะสม

๔) เมื่อได้ทดลองความดันนํ้าแล้วและไม่ปรากฏรอยรั่วซึมและท่อไม่แดกหรือชำรุด 
ให้ทำการกลบดินให้เรียบร้อยโดยชัดหรือกระทุ้งดินให้แน่นและระมัดระกaัฏิโบ้เกิดชันดรๅอแอ่ชัๅฟดู

๔) การจุดดินสำหรับวางท่อบางช่วง จะต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกรุกันดินพัง 
เพื่อป้องกันการเสียหายต่อพื้นผิวถนนและส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ที่อยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง

๖) ในการกลบดิน จะต้องบดชัดหรือกระทุ้งให้แน่น และระมัดระวังมิให้เกิดชันตรายกับท่อ 
ที่วางไว้วิธีการบดชัดให้ใช้ตามคำแนะนำในงานดินถม 

๘.๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบ้ต
๑) การทำเครองหมาย ท่อทุกท่อนและอุปกรณ์ทุกชนจะต้องแสดงคุณลักษณะของท่อ 

เช่น ชั้นคุณภาพ ขนาดและความยาวท่อ ปีที่ผลต เครื่องหมายการค้า เป็นต้น

๒) หนังสือรับรองผลึตภัณท ํท่อทุกชนิดและอุปกรณ์ท่อ ต้องแสดงเอกสาร ดังน้ี
๒.๑) แคตตาล็อกของท่อจากบริบ้ทผู้ผสิต

๕' -4_y



๖.๖) สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลํตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจาก 
หน่วยงานที่เชื่อถือได้

๙. งานปลูกหญ้า
๙.๑ คำจำกัดความและความหมาย

งานปลูกหญ้า หมายถึง การปลูกหญ้าปกคลุมผิวดิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะจากนาบรืเวณเชิงลาด 
ของคันเดิน เชิงลาดตลิ่ง บริเวณอาคาร เป็นด้น 

๙.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบต
๙.๒.๑) ชนิดหญ้าที่ใข้ปลูกจะต้องเป็นพันธุหญ้าที่หาได้ง่ายในท้องลิ่น มีลักษณะรากกระจายออกเป็น 

วงกว้างสามารถยึดเกาะกับเนื้อดินได้เป็นอย่างด ีและเป็นพันธุที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในท้องลิ่นนั้น

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

๙.๒.๓) หญ้าที่นำมาปลูกหรือปุ่จะต้องเป็นหญ้าที่ยังไม่ตายและกำลังเจริญเติบโตเป็นแผ่นหนา 
ปราศจากวัชพืช หินกัอนโต รากไมติดมากับหญ้า

๙.๒.๔) แผ่นหญ้าที่นำมาปลูก จะต้องมีดินติดหญ้าหนาไม่เกิน ๐.๐๔ เมตรและต้นหญ้าสูงไม่เกิน ๐.๑๒ 
เมตร เม่ือทุดหญ้ามาแล้วต้องรีบปลูกภายใน ๒๔ ชั่วโมงพร้อมบดอัดให้แน่นกับพื้นเพื่อมิให้มีโพรงอากาศ 
ช่องต่อระหว่างแผ่นหญ้ากลบด้วยดินให้เรียบ

๙.๒.๔) ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาหญ้าบริเวณท่ีปลูก จนกว่าหญ้าเจริญงอกงามและปกคลุมพื้นที ่
โดยสมํ่าเสมอ นอกจากน้ืจะต้องจุดและกำจัดวัชพืชลิ่นๆ ออกจากบริเวณที่ปลูกหญ้า

๑๐. งานเหลึก
๑๐.® คำจำกัดความและความหมาย

งานเหล็ก หมายถึง การจัดหา ประกอบ และติดตั้ง ประดูนํ้า บานระบาย ตะแกรงกันสวะ 

ราวลูกกรง และล่ืนๆ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว่ในแบบแปลน 

๑๐.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ
๑๐.๒.® ประดูนํ้า (Valve) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

๑) ประดูนํ้าแบบลิ้นเกต (Gate Valves)
๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม มอก.๒๔๖ “ประดูนํ้าเหล็กหล่อ 

ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา,, ชนิดก้านไม่ยก

๑.๒) เป็นชนิดลิ้นเดียว ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้!ม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล 
๑.๓) กรณีเป็นแบบบนดิน ต้องมีพวงมาลัยปิดเปิด 
๑.๔) กรณีเป็นแบบใต้ดิน ต้องมีหลอดกันดิน ฝาครอบพร้อมฝาปิดครบจุด 

๒) ประตูนั้าแบบลิ้นปีกผืเล้ิอ (Butterfly Valves)
๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๓๘๒ “ประดูนํ้า 

เหล็กหล่อ ลิ้นปีกผีเลิ้อ”
๒.๒) เป็นประ๓ทปิดสนิท ปลายหน้าจาน ทนความดันใช้งานได้!ม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล 

๓) ประตูนํ้ากันกลับ (Check Valves)
๓.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๓๘๓ “ประตูนํ้าเหล็กหล่อ

ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง,,

๓.๒) เป็นประ๓ทปิดสนิท ปลายหน้าจาน ทนความดันใข้งานได้!ม1น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล 
๔) ประตูระบายอากาศ (Air Valves)



๔.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๓๖๘ “ประดูระบายอากาศ
สำหรับงานประปา”

๔๒) แบบลูกลอยคู' ปลายหน้าจานทนความดันใช้งานได้เม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล 
๑๐.๒.๒ บานระบาย ตะแกรงกันสวะ เสา ราวลูกกรง และงานอื่นๆ 

๑) วัสดุที่ใช้
๑.๑) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ มีคุณสมน้ติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๖ 
๑.๒) เหล็กแผ่น มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A-te๔๖ 
๑.๓) เหล็กหล่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A ๔๘-๘๓ 
๑.๔) ทองบรอนซ์ มีคุณสมบดตามมาตรฐาน ASTM Designation B ๒๒-๘๕ 
๑.๕) เหล็กไร้สนิม (Stainless steel) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM ๒๗๖-๘๖a, 

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 การประกอบให้ใช้ข้อต่อ
๒) การเชื่อม จะต้องจัดทำโดยวัธี Electric Shield and Welding Process พื้นท่ีผิว 

ที่ต้องการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสนิม ส ีสิ่งสกปรกอื่น ๆ รอยเช่ือมจะต้องสม่ําเสมอไม่เป็นตามดห่รอรูโพรง

๓) การยึดด้วย Bolt การเจาะรูเพื่องานยึดด้วย Bolt จะต้องสะอาด และทาสีกันสนิม 
การสอดใส ่Bolt จะต้องทำด้วยความระมัดระวังห้ามใช้ค้อนเคาะและใช้แหวนรองตาม 
ความเหมาะสม

๑๐.๒.๓ การตดตง
๑) ประดูนํ้า บานระบาย ตะแกรงกันสวะ ท่อเหล็ก และงานเหล็กอื่นๆ จะต้องประกอบ 

และติดทั้งให้ตรงตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ และก่อนการติดทั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจรับพ'สดุในงานจ้างก่อสร้าง
๒) การติด การเชื่อม การกลึง และการเจาะรูเพ่ือติดทั้งงานเหล็ก จะต้องทำด้วยความ 

ประณีต ฃินส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวให้ทำการปรับให้เคลื่อนไหวได้สะดวกและให้การหล่อลื่นแก่ส่วนที่เคล่ือนไหว 

๓) การทาส ีงานเหล็กทุกประ๓ทต้องได้รับการทาสีกันสนิม จากโรงงานห่รอจากการประกอบ 
แล้วเสร็จ และเมื่อนำมาติดทั้งแล้วจะต้องซ่อมสีรองพื้นที่ได้รับความเสียหายและทาสีทับอีกอย่างน้อย ๒ ชั้น 

๑๐.๒.๔การตรวจสอบคุณสมบัติ
๑) การทำเคร่ืองหมาย ประลูนํ้าทุกชนิดจะต้องแสดงคุณลักษณะเป็นเนื้อเดียวกับตัวเรือน 

เช่น ขนาด ชั้นคุณภาพ ลูกศรแสดงทิศทางการไหล/จำนวนรอบการหมุน ปีที่ผลิต เครื่องหมายการค้า เป็นต้น 

๒) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ ประดูนํ้าทุกชนิด ต้องแสดงเอกสาร ดังนี ้
๒.๑) แคตตาล็อกของประฅูน้ําจากบริษัทผู้ผลิต
๒.๒) สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัต ิ

จากหน่วยงานที่เช่ือถือได้

£—■



๑๑. งานวัสดุกรอง
๑๑.๑ คำจำกัดความและความหมาย

วัสดุกรอง หมายถึง วัสดุคัดเลือกที่เปืนกรวดคละอย่างดีหรือกรวดผสมทรายคละกันอย่างดีโดย 
ปราศจากเศษดินและสารที่เป็นอันตรายเจือปนหรือเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ ทำหนาที่กรองและระบายใ!าที่ซึม

ผ่านชั้นดิน โดยมิยอมให้เศษมวลดินไหลผ่านออกมา เพื่อป้องกันการชะล้างและการกัดเซาะ
๑๑.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัด

๑๑.๒.๑) วัสดุกรอง
๑) กรวดผสมทราย แบ่งตามประเภทการใข้งาน เป็น ๒ ชนิด

๑.๑) ชนิดที ่๑ ใช้รองพื่นระหว่างดินกับหินใหญ่มิขนาดคละกันด้งน้ี
ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก

๓ นี้ว ๑๐๐
๑.๕๐ นิ้ว ๘๐-๑๐๐
๐.๗๕ นิ้ว ๔๕-๗๕
๓/๘ นิ้ว ๓๕-๔๕
เบอร ์๘ ๒๕-๓๕
เบอร ์๔๐ ๑๕-๒๕
เบอร์ ๑๐๐ 0-๒๐
เบอร์ ๒๐๐ ๐-๕

๑.๒) ชนิดที ่๒ ใช้เป็นวัสดุกรอง มีขนาดคละกัน ด้งนิ้
ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก

๑.๕๐ นิ้ว ๑๐๐
๐.๗๕ นิ้ว ๗๐-๘๕
๓/๘ นิ้ว ๖๕-๗๕
เบอร ์๔ ๖๐-๗๐
เบอร์ ๓๐ ๓๕-๕๐
เบอร ์๕๐ ๒๕-๔๐
เบอร์ ๑๐๐ ๐-๓๐
เบอร ์๒๐๐ ๐-๕

๒) กรวดใช้เป็นวัสดุกรองในการทำ Toe Drain มีขนาดคละกัน ด้งนิ้
ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก

๓ นิ้ว ๑๐๐
๑.๕๐ นิ้ว ๗๕-๙๕
๐.๗๕ นิ้ว ๕๕-๗๕
๓/๘ นิ้ว ๐-๕๕
เบอร์ ๔ ๐

๓) แผ่นใยสังเคราะห ์ต้องเป็นชนิด Non-Woven ที่มีกรรมวิธีการผลิตแบบ Needle
punch ที่ผลิตจากเส้นใย Polypropylene ที่มิความยาวต่อเนองกันvfงผืน (Continuous Filament)
ความยาวของเส้นใยโดยเฉลี่ยจะยาวกว่า ๘ ซม. หรือแบบ Thermally Bonded ซึ่งใช้วัสดุท่ีผลิตขึ้นใหม่
ทั้งหมด แบ่งตามประเภทการใช้งาน เป็น ๒ ชนิด ดังนิ้



๓.๑) ซนิดที ่๑ ใชักับงาน\jคลุมวัสดุกรอง 
คุณสมบัต ิ ข้อกำหนด

ค่า CBR.PUNCTURE
(EN ISO ๑๒10๓๖,65 ๖๙0๖ ะ PART ๔, ASTM D ๖๒๔๑)
คำ MASS PER UNIT AREA 
ค่า WATER FLOW RATE 
(BN ๖๙๐๖ ะ PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑)
(๑๐ cm-head)
ค่า TENSILE STRENGTH
(EN ISO ๑๐๓๑๙, BS ๖๙๐๖ ะ PART ๑, ASTM D ๔๔๙๔)
(WIDTH)
ค่า PORE SIZE 0๙๐พ หรือ 0๙๐£ร 
(ASTM D ๔๗๔๑, BS ๖๙๐๖ PART ๒ AOS ๐๙๐)

๓.๒) ซนิดที่ ๒ ใข้รองพนหินใหญ่
คุณสมบัติ

คำ CBR. PUNCTURE
(EN ISO ๑๒๒๓๖, BS ๖๙๐๖ ะ PART ๔, ASTM D ๖๒๔๑)
ค่า MASS PER UNIT AREA 
ค่า WATER FLOW RATE 
(BS ๖๙๐๖ ะ PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑)
(๑๐ cm-head)
ค่า TENSILE STRENGTH
(EN ISO ๑๐๓๑๙, BS ๖๙๐๖ ะ PART ๑, ASTM D ๔๕๙๔)
(WIDTH)
ค่า PORE SIZE 0๙๐พ หรือ 0๙๐(1 
(ASTM D ๔๗๔๑, BS ๖๙๐๖ PART ๒ AOS ๐๙๐ 

๑๑.๒.๒ การ1ijวัสดุกรอง
๑) กรวดผสมทรายหรือกรวด

๑.๑) ก่อน\jวัสดุกรอง ต้องเตรียมฐานรากรองพึ้น โดยชุดปรับแต่งให้มีความลาดและ 
ขอบเขตตามที่กำหนดไว้ในแบบถ้าชุดเกินไปจะต้องใช้วัสดุรองพ้ืนใส่ลงไปให้เต็ม

๑.๒) กรวดใช้ทำวัสดุกรอง Toe Drain การถมบดอัด จะต้องทำเปืนชั้นๆ ความหนาชั้น 
ละไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร บดอัดโดยใช้รถบดอัดล้อเหลกบดทับอย่างน้อย ๔ เที่ยว บดอัดแน่นมีความหนาแน่น 
สัมพัทธ์ (Relative Density) ไม่ตํ่ากว่า ๗๔% และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เอลี่ยใม่ตํ่ากว่า ๙๐%

๑.๓) ในกรณีที่หยุดการถมวัสดุกรองเป็นเวลานาน และเริ่มถมใหม่ ให้ทำการชุดผิวหน้า 
เดิมให้ขรุขระ แล้วบดอัดก่อน หลังจากน้ันจึงลงวัสดุที่จะถมขึ้นใหม่ต่อไป 

๒) แผ่นใยสังเคราะห์
๒.๑) ขณะวางหินลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ทำให้เกิดการฉีกขาดหรือเคลื่อนตัว 

จนทำให้แผ่นใยสังเคราะห์เคลื่อนตัวออกจากบริเวณที่ต้องทารปู ด้านมุมของการijแผ่นใยให้พับขึ้นคร่ิงหนึ่งของ 
ความหนาหินหรือคาน คสล.

ไม่น้อยกว่า ๑๔๔๐ N 
ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ร/ทา๒

ไม่น้อยกว่า ๘๔ l/m.tesec

ไม่น้อยกว่า ๗.๔ K N/m.

ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ pm.

ข้อกำหนด

ไม่น้อยกว่า ๒๒๐๐ N 
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ §/ทก๒

ไม่น้อยกว่า ๔๐ l/m.fe sec

ไม่น้อยกว่า ๑๒.๔ K N/m.

ไม่มากกว่า ๙๐ pm.
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๒.๒) ไม่อบุญาตให้สิงขับเคลื่อนทุกชนิดผ่านไปบนแผ่นใยสังเคราะห์ หลังจากการ
เรียงหินแล้ว

๒.๓) ก่อนวางหินบนแผ่นใยสังเคราะห์ จะต้องตอกหมุดอึดให้แน่นและเรียงหินเริ่มจาก 
บริเวณที่อยู'ด้านล่างก่อน

๒.๔) การเรียงหินห้ามยกล้อนหินสูงกว่า ๐.๔๐ ม. ล้าหากมีการปูหินด้วยเคริ่องจักร 
โดยตรงจะมีหินก้อนเล็กปูรองริบหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๔ ม.

๒.๔) การต่อเชื่อมแผ่นใยสังเคราะห์ทำได ้๒ วิธ ืดังนี้
๒.๔.๑) การต่อโดยการให้แผ่นเหลื่อมกัน (Overlapping) โดยระยะทาบของ

แผ่นใย ไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ ม.
๒.๔.๒) การเย็บ (Sewing) ให้ทำการเย็บแบบต่อเนื่อง โดยใขัด้าย Polyester 

หรือ Nylon ทำการเย็บแบบต่อเนื่อง
๑๑.๒.๓ การตรวจสอบคุณสมบ้ต 

๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ
๑.๑) ร{มเก็บตัวอย่างกรวดหรือกรวดผสมทราย จำนวน ๔๐ กิโลกรัม เพึ่อทดสอบ

สัดส่วนคละ
๑.๒) จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลตและหรือผลการทดสอบคุณสมบ้ตของ 

แผ่นใยสังเคราะห์ตามข้อกำหนดในแบบ 
๒) รายงานผล

๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัต็ของกรวดและหรือกรวดผสมทราย ให้คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใข้งาน

๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบ้ตของแผ่นใยสังเคราะห ์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใข้งาน

๑๒. งานระบบสูบน้ีๆ
กรณีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายละเอียคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนด ของระบบสูบนี้า 

ทุกรูปแบบ มีความคลาดเคลื่อนจากหลักวิศวกรรม ผู้รับจ้างจะต้องแกิไขให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยไม่คิด 
คำใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิน และไม่สามารถนำเหตุที่มีความคลาดเคล่ือนนี้มาขอขยายระยะเวลาดำเนินการได้

ระบบสูบนํ้าจะต้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ตามวัตคุประสงค์ของโครงการตามปรากฎ 

ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายละเฮียคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนด ของระบบสูบน้ํา โดยจะต้องทำ 
การทดสอบระบบสูบนี้า ดังนี้

๑) ระบบสูบนี้าพลังงานไฟฟ้า ให้ทดสอบต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๒ ชั่วโมง จำนวน ๓ รอบ และมีการสลับ 
เคร่ืองสูบนี้า กรณีมีเครื่องสูบนี้า ๒ ชุด และรับรองผลการทดสอบโดยผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ก่อนส่งมอบงาน 

๒) ระบบสูบน้ีาพลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลม ให้ทดสอบต่อเนื่อง เป็นเวลา ๓ วัน และมีการสลับ 
เครื่องสูบนำ กรณีมีเครื่องสูบนำ ๒ ชุด และรับรองผลการทดสอบโดยผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ก่อนส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างต้องจัดทำคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบสูบนี้า อย่างน้อย ๑0 เล่ม และต้องจัดให้ม ี
การฟิกอบรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และหรือ กลุ่มผู้ใช้นี้า จำนวน ๑ ครั้ง โดยค่าใชัจ่ายที่เกิดขึ้น 
เป็นภาระของผู้รับจ้างทังสิน ทังนี ้ผู้รับจ้างต้องจัดทำและส่งรายงานผลการฟิกอบรม ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย



** ,

อ้างอิง

กรมทรัพยากรน้ํา. (๒<£๔๕:). ข้อกำหนดการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
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ประกาศกรมทรัพยากรนํ้า โดยสำนักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗ 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรูงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้า พร้อมระบบกระจายนํ้าอ่างเก็บใ5า 

บ้านช่อง ช่วงที ่๒ ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ขุมซนตามนโยบายรัฐบาล (คทช,) บ้านหนองจิก หมู่ที ่๖ 

ตำบลวังจันทร์ อำ๓อแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ีรหัสโครงการ พบ. ๑๘-๓-๐๐๓ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทรัพยากรนํ้า โดยสำนักงาบทรัพยากรนํ้าภาค ๗ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนา พร้อมระบบกระจายน้ําอ่างเก็บนาบ้านซ่อง ช่วงที่ ๒ ในพื้นที่โครงการจัด 

ที่ดินทำกินให้ขุมชนตาบนโยบายรัฐบาล (คทช.) บ้านหนองจิก หมู่ที ่๖ ตำบลวังจันทร ์อำเภอแก่งกระจาน จังหวัด 

เพชรบุร ีรหัสโครงการ พบ. ๑๘-๓-๐๐๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง 

ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส้ิน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี ้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซี้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที'ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรนั้า 

โดยสำนักงานทรัพยากรนำภาค ๗ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น 

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้

๙. ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นคๅลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน ไม่น้อยกว่าขึ้น ๔ 

ประเภทหลักเกณฑ์คุณลมบัติทัวไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัฅเฉพาะอิน ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง
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๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัต ิดังนี้
กรณีที่ฃ้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

กรณีที่ฃ้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช ้

ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าท้!ม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบ 

การที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๓. ^ารปรับราคาค่างานก่อสร้าง สูตรการปรับราคา (สูตรค่า k) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวัน 

แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ 

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ ์สูตรและวิธีคำนวณที่ใฃ้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๒๒ 

สิงหาคม ๒(£๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลีอผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

ที ่นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที ่๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ และหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว๑๐๔ ลงวันที ่๑๓ 

มิคุนายน ๒๔๖๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพ่ิมหรือลดค่า 

งานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

.....................ระหว่างเวลา.......................น. ถึง.......................น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาในระหว่างวันที่..................................

ถึงวันที่.

ผู้สนใจสามารถลูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต ์www.dwr.go.th หรือ vwwv.gprocurementgo.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๓๓ ๔๙๘๙ ในวันและเวลาราขการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

กรมทรัพยากรนํ้า โดยสำนักงานทรัพยากรนั้าภาค ๗ ผ่านทางอีเมส์ thanonchai.b@dwr.mail.§o.th หรือหมายเลข

โทรศัพท์ ๐๘๗-๗๗๔๒๒๔๔ หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที.่............
โดยกรมทรัพยากรนำ โดยสำนักงานทรัพยากรนี้าภาค ๗ จะซื้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 

www.dwr.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่...................
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ทั้งนี ้หากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ให้แสดงความคิดเห็นโดยตรงและ 

เปิดเผยตัวมาที่สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ เลขที ่ร)๙๕ หมู่ที ่๔ ถนนราชบุรี-นํ้าพ ุตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรืออีเมล ์saraban0617@dwr.maU.§o.th 

ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม &๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒£๖๕:
การจัดชื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัต ิ

งบประมาณรๆยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมๅ£ไ4รายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไมใด้รับการจัดสรร 

งบประมาณเพื่อการจัดชื้อจัดจ้างในครั้งตังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดชื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที ่vjo สิงหาคม พ-ศ. ๒๕๖๕

(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรนี้า

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ่๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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ชิ:สิ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่
การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ํา^พร้อมระบบกระจายน้ําอ่าง}1ก็บนํ้าบ้านปอง ข่วงที่ ๒ 

ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทข.) บ้านหนองจิก หมู่ที ่๖ ตำบลวังจันทร์ อำ๓อ 

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ีรหัสโครงการ พบ. ®)Co_6Tl_0 o ส!

ตามประกาศ^กรมทรัพยากรน้ํา โดยสำนักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗
_ w. .J «________ . ..ลงว่นทิ สิงหาคม ๒๕๖๕'

กรมทรัพยากรนํ้านัดยสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗.ซึ่งต่อไปนี้เรียกว'X"สำนักงาน^มีความประสงค ํ

จะประกวดราคXจ้างก่อสร้างนัครงการุปรับปรุงเพิ่มประลิทธิภาพแหล่ง■นา พร้อมระบบกระจายน้ําอ่างเก็บน้ีาบ้านช่อง 

ช่วงท่ี ๒ในพื้นที่!ครงการุจัดที่ดินทำกิน]ห้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลู (คทช^บ้านหนองจิก หมู่ที ่๖^ตำบลวังจันทรนั 

อำเภอแก่งกระจาน.จังหวัดเพชรบุรี^หัสโครงการ พบ. ๑๘-๓-๐๐๓ ตำบลวังจันทร์สำเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุร ีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1ดยมีข้อแนะนำtเละข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ^

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แบบรูปและรายการละเอียด^

แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์_สัญญาจ้างก่อสร้าง „
แบบหนังสือคํ้าประกัน.

(๑) หลักประกันการเสนอราคX 

(๒) หลักประกันสัญญา- 
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า^
สูตรการปรับราคX 

บทนิยาม ,

(๑) ผัที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม
แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครฺฐด้วยอิเอ็กทรอปกด้

๑.๑ 

๑.๒ 

๑.๓ 

๑.(ริ:

๑.๕ 

๑.๖

๑.๗

๑.๘

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ่๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ,
ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโ1ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑.๙ แผนการใซัหัสดุทผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทค
๑.๑๐ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข.การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้ๅงฺหรือค่าช้ือทจัพส์ลน็ 

๑.๑๑ แนวทางการใช้พันธบัตรนัฐบาลุ]1ป็นหลักประกัน
.........................ฯลฯ..........................
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๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.ต มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท้น]ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏีบ้ตงานของผ้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไนระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญจีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซ่ึอไว้ในบัญชีรายซ่ึอผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซ่ึอให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นทุนส่วน 

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบ้ตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซึ่อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

๒.ตเ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก ่สำนักงาน

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอนเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชันศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.®๐ เป็นผู้ประกอบการที่ชันทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทานไม่น้อยกว่า
ชั้น ๔^ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมนิติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.®® ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมนิต ิดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ 

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดขอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า 

หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ 

ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานชองกิจการร่วมค้าที่ยื่นข0้เสน0

กรณีที่ฃ้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 

หลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ชันทะเบียนไว้กับกรมบ้ญซีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใข่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น 

ผู้ประกอบการที่ชันทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญซีกลางหรือไม่กั1ด้
สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมนิติครบล้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเรูญข'3น

๒.®๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชัอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาทร้อมกับการเสนอราคๅทๅงระบบอ^ดซาัง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
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๓.๑ ส่วนที ่« อย่างน้อยด้องมีเอกสารหังฅ่อไปน้ี 

(๑) ในกรณี§ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญขีรายชึ่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ล้ามี) พร้อมทังรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษทมหาชนจืากัดให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหํสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ล้ามี) และ 

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ล้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(1©) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

ให้ย่ืนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ล้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิใด้ถึอสัญชาติไทย 

พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 

ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (I©) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมย่ืนๆ

(๔.๑) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(๔.!©) สำเนาใบทะเบียนภาซีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. loo)
(๔.๓) สำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจลงนาม 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่!ด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบไนรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งนี ้เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ครบล้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)ให ้

โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารูถใข้หลักฐาบุจากการเชื่อมโยงข้อมูสุจากระบบจัดชื่[อจัดจ้าเภาครัฐ 

ด้วยอิเลกทรอนิกส ์(e-GP) ได ้ตามหนังสือ/]ณะกรรมการุ^วินิจนัยบีญหาการจัดชื่อจัดจ้า,5และกาวบรทารสัสคุภาคจุ้ค ู

กรมบัญชีกลาง,ด่วนที่สุด^ที่กค(กวจ)0๔๐๔.!©/ว๑๑๔ ลงวันท่ี๑๑คุมภาพันธ์10๔๖๔ 

๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลยื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ 

มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้วับมอบฐำนๅจุ 

ทังนหากผู้รับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิดิภาวะดามกฎทมๅยูแควัเหำนัน ,

(!©) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔ 
๕(๓) สำเนาหลักฐานการขนทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขลประทาน ไม่น้อย 

กว่าชั้น ๔,ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะยื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(๔) เอกสารเพิ่มเดิมย่ืนๆ

(๔.ต) เอกสารทางเทคนิคของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้างไท้ถูกตัอง 
และครบล้วน ตามรายการภาคผนวก ก
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(๔.๒) เอกสารภาคผนวก ข ตารางสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสด ุ

และครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้าง ตามภาคผนวก ก ซึ่งกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(ถ้ามี)

(๖) บัญฃีเอกสารส่วนที๒่ท้งหมดที่!,ด้ย่ึนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจ้ดข้ึอ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)^โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)
ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.ฝ (tel) ให ้

โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ่๒,ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ีโดยไม่ฏิเง่ือนไขใดๆ ทั้งลิน และจะต้อง 

กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยีนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้อง 

แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธืประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง 

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ 

ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 

ให้ถูกต้อง ทังน ราคารวมทเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังลือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังลือไม่ตรงกัน 

ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่นัอยกว่า ๑๘๐ วัน,ตั้งแต่วันเสนอราคา 

โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน เ£}๔0 วัน,
นับลัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ๆลๆ 

ใหถถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเสกทรอนิกสท'งทมดเลิอก่จนพิ่จะตค^,3ยูนด้สู1^นถตูๅบ11งือ่น’เ^รนุ 

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อีเลกทรอนิกส์ในวันท ..................... ระหว่างเวลา .....................น. ถึง ......................น1 และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถอตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเลืกทรฏนิกส์!1นิน11กณ«ส์

เมอพนกำหนดเวลายนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟส์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
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ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงล่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่สำนักงาน ผ่านทางระบ'บจัดชื้อชัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบติของผู,้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มึผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายย่ืน 

ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม ่หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอ 

รายยื่น คณะกรรมการๆ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มึผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 

ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มึผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม 

ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการๆ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการๆ 

จะตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ 

ตังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มีใช่เป็นผู้รเรีมให้มีการกระทำตังกล่าว 

และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน 

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิน์ติ ตังนี้
(๑) ปฏินัตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษียื่นๆ (ล้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมได้
(๔) ผู้ยนข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวธืการเสนอราคา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไชต ํwww.gprocurementgo.th
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใข้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

และแผนการใข้เหลกทผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานชองรัฐภายใน ๖0 วัน,นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๔. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อนกับการเสนอราคาทางระบบโเๅรขัดชื0้ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตังต่อไปนี ้จำนวน ๓,๗๔0,00๐.๐๐ บาท 

(สามล้านเจีดแสนห้าหมื่นบาทล้วน)

๔.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรึอ
ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ/!รณีเป็นแคชเชียร์เช็ค,
ให้ออกเช็คชีดคร่อมูสั่งจ่ายในนาม ^สำนักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
ทังนี ้ต้องออกโดยธนาคารในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี^

๔.๒ หนังสือค้ําประกับอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๔.๔ หนังสือค้ําประกับของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่!ด้รับอบุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพอการพาณิชย์และประกอบธุรกิอคํ้ๅประกับตามประกาศข0งธนาคาร11ห้ง1|ระเทศใทย ตๅม
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รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวึยน่ใท้ทราบ โดยอบุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารส์งจ่ายหริอพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 

คํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.................ระหว่าง
เวลา.................น. ถึง.................. น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า1, ประสงค์จะใช้หนังสือค้ําประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผ้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนด 

ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี ้สำนักงานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้าประกันภายใน 

ต£ วันนับลัดจากวันที่สำนักงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียนร้อยแล้ว 

เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไร้ซ่ึงเสนอราคาตาสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ 

ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้ท้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี สำนักงานจะพิจารณา 

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนฐ สำนักงาน จะพิจารณาจาก

ราคารวม

๖.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบํตไม่ถูกต้องตามข้อ (0 หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอึเลกทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอชองผู้ยื่นข้ฏเJIนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุทีจ่ะจ้ๅงใมค่รบลว้น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่ๅงไป 

จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเอีกหร0นกิสัไนลว่นที่ฐไ1|สาวะิสำศัญและ 

ความแตกต่างนัน ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสืยเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเด็กนัอย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีทๅรผ่อนลันในกรกํเ
ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายข่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซอจัดจ้างด้วยอิเด็กทรอนิกส ์หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอเด็กทร0นิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ชองสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอใบการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดซัาง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) ^บ0‘รัวยล"เอยดแตกต่างไปจากเงอนไชทกำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือฏีผลท0ๅใท้เกิดควานได้เปรียบเสียเปรยูบแก ่-อืน่ข0้เสน0รๅย4น
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๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงวน มีสิทธึIห้ผู้ยื่นฃ้อเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเดิมได้ 

สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ สำนักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก1ด้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลก 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ 

มิได ้รวมทั้ง สำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทั้1ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต 

เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนึดิบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม 

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบุรณ ีหากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได ้สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับ 

ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ 

ค่าเลียหายใดๆ จากสำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เช้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน ์

ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น 

ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตาสุดของผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชี้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ตังกล่าวโดยจัดเรียง 

ลำตับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตรสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 

๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง

เป็นผู้ประกอบการ SMEs
๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ 

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชี้อหรือ 

จัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนดานกฎทนายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นดามกฎทมายไทย 

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแนนสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 

หรือทำข้อตกลงเปนหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับลัดจากวันที่!ด้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
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เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา 

โดยใช้หลักประกันอย่างหบี่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

คเ.๑ เงินสด
๗.๒ เซ็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟ่ทํลงว้'นที่ที่ใช้เช็คหรือ

ดราฟท์น้ีน ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนี้นไม่เกิน ๓ วันทำการ กรณีเป็นแคขเชียร์เช็ค ให้ออกเช็ค 

ขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม "สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส,์' ทั้งนี ้ต้องออกโดยธนาคาร 
ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี

๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมนัญขีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่!ด้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของรนาดารแม่ง1]ระเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัว0ย่างหนังสือค้ําประกัน 

ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.£ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จุจุริงตามรๅคๅด่ฐหปวย 

ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่0ไปนี้

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๔ (หนึ่งร้อยยี่สิบท้า)
แตใม่เกินรอยละ ๑๔๐ (หนงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก็าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา 

จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๔0 (หนึ่งร้อยห้าสิบ)

ของปริมาณงานท่ีกำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้เนอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) 
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๔ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน 

ทกำหนด ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มขดเชุ(ย 

เป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง 
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงา^ทำเสร็จจริงคณูด้วยราคาพ่อ1;11.วย

ตามสัญญา ทั้งนี ้การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจางจะจ่ายให้แก่
ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) สานกงานจะจายเงินทเพิมขนตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย 
ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่สำนักงานจะพิจารณาตามที่เห้นลมควร [วันแต่กรณีที ่

สำนักงานพิจารณาเห้นว่าปริมาณงานที่ทํๅเสร็จจริงดง้กสำวมใิต้ฏีสวํนเที่ยวข0้งกับงาน^เหตึอฏีกทั้งงๅนท่ี1หส0ี0^ 

ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แสัวเสริจจุริงในงวดสงักสำว ^งที่' สำป'กงาน อาจจ่ายเงินที่เพิ่มช่ืนให้แค่
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ผู้ร้บจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยูไนหลักเกณจาด้งกล่าวหรือไม ่

เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาด'บองสำนักงาน

การวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน,(กำหนดเพิ่มเดิม).

รายละเอียดตามร่าง'บอบเขตของงานจ้างๆ ข้อ ๑๐ _
๙. ชัดราค่าปร้บ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนังสีอจะกำหนด ด้งน้ี

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมได้รับอบุญาตจาก
สำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่านืนด้งกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในชัดราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

©o. การรับประกันความข้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทำสัญญาจ้างตามแบบ ตังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังดือแล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๒ ป ีนับกัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการช่อมแชมแก้!ขให้ใช้การได้ดีดังเดิม 

ภายใน ๑๕ วัน นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

6)0. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด 
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบด้งระบุในข้อ ๑1๔ (๓)^ให้แก่สำนักงานก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้าน้ัน 

«๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ^

การจัดขึ้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือ 

พระราชบัญญ้ตืงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไมได้รับการจัดสรร 
งบประมาณเพื่อการจัดขึ้อจัดจ้างในครั้งตังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดข้ึอจัดจ้างได้

๑๒.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเสือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว^ล้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิงชองนาเพื่องานจ้างดังๆส่าๅเช้านาจุ)ๅฤด้ๅ,51^ะเทศ 

และของนันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่นเรึอไหอเดินฐยู ่และสามารถให้บริการรับชนได้ตามที่รัจนนดร ี

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยนขอเสนอซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะตองปฏิบัตตานกฎหมายว่าด้วยๆๅวิส้งเ3ริน 

การพาณิชยนาว ีตังนี้

(๑) แจ้งการลังหรือนำสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรนเจ้าทำ ภายใน 

๗ วน นบตงแตวนทผูรับจางสังหรอขึ้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรางดมนาตน 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของตังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่ฏืสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมาชังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอบุญาตจากกรมเจ้าทำ ให้บรรทุกสิ่งชองน้ัน โดยเรืออ่ืน
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ที่มํใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอบุญาตเช่นนั้นก่อน'บรรทุกของลงเรือลื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือลื่น

(๓) ไนกรณีที่!ม่ปฎิน้ติตาม (๑) หรือ (III) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสรีมการพาณิชยนาวิ

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงสำนักงานได้คัดเลอกแล้ว ไมใปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ 
ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ไนข้อ อวเ สำนักงานจะรืบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 

คํ้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันทื และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใข้ความเสิยหายลื่น (ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 

ผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดฃ้อจ้ดจ้างและการบรีหารพัสดุภาครัฐ^

๑๒.๔ สำนักงานสงวนสิทธึ้ที่จะแก่ไขเพิ่มเดิมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ 

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัอการสูงสุด (ล้ามี)

๑๒.(ร; ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยนข้อเสนอจะต้องปฏีบตตามคำวินิจชัยของสำนักงาน คำวินิจชัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 

เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเดิม

๑๒.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้!ด้โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 

จะเรียกร้องค่าเสืยหายใดๆ จากสำนักงานไมใด้

(๑) สำนักงานไมได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ไนการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร 
แดไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างคร้ังนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการจัดจ้างหรือที่!ด้รับการคัดเสือก 

มผลประโยชนร่วมกัน หรอมีส่วนได้เสียกับผู้ยนขอเสนอรายลื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นรรรมหรือสมยอมกัน 

กับผู้ยนข้อเสนอรายล่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตลื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือ 

กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดขี้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกาคขัฐ

©๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาด้งระบุ,(นขัอ ๑.,£ จะนำมาใช้ไนกรณีที ่

ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึนโดยวิธีการต่อโปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ ์สูตรและวิธีคำนวณที่ไช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดามมดิคณะรัฐมนตร ิ

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาขีพงานต่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 

คณะรฐมนตร ท นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวับท ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ และหนังสือสำนักงบประมาณที ่นร 0๗๓๑.๑/
ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๑ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎบ้ดิที่เล่ืยๅกับจันเปิดของที่Iจัโนการด้านวณ 
เงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาโด้ (ด้ๅ K)

สูตรการปรับราคาวัสูตรคำ K) จะต้องคงท่ีที่ระด้บที่กำหนดไว้ไนวันแล้วเสร็จดามที่ด้ๅหนดโริโน 

สัญญาหรือภายในระยะเวลาทสำนักงานได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้■5ะบุไนขั0 ๑ {£
©๔. มาตรฐานฟิมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลึอทผู้สิ่นข้อเสน0,าย•เด•[พ้เปน็างและ^ตกลงจ้ๅงก.อส.ๅงตๅ11
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ประกาศน้ีแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผำนการ 

ทดสอบ มาตรฐาน!!เมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐาน!!มือช่างจาก สถาบันพัฒนา!เมือแรงงานุ,หรือผู้มีรุฒิบัตร^ 

ระดับ ปวช. ปวส. หรือปวท^หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ่ก.พ>.รับรองให้เข้ารับราชการไดJ้นชัตราใม่ตํ่ากว่า 

ร้อยละ ๑๐^ชองแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ด้งต่อไปน้ี 

๑๕.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา,
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอท้1ด้รับการคัดเลอกให้เบืนผู้รับจ้างต้องปฏิบัต ิ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงานสามารถนำผลการปฏิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอท1ด้รับการคัดเลือก 

ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี ้หากผู้ย่ืนข้อเสนอทึ๋!ด้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 

ทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชัวคราว

กรมทรัพยากรนี้/โด ภาด ๓!

รพปา'
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