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ร่างขอบเขตของงา1พจ้างก่อสร้า,งโดยวิรีประกวดราควอเ■ล็กทรอนิกA (e - bidding),
โครงการjiอสร้ารระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงาtนเสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ)ร้ฒนา1พื้นที่สูง)เบบโครงการ 

หลวงห้วยเขย่'รึ,บ้านไร่ป้า,(แห่งที ่๒),หมู่ที ่๕ ฐำบลห้วยเขย่ง,อำเภอทองผาฎมิ,ขังหวัดกาญจนบุร ี,
รหัสโครงการ กจ. ๑๔-๓-๐๔๑,^

๑. ความเป็นมา
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง,(องค์การมหาชน) โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง, 

ได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้อยู่ดึมีสุชสามารถเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง.พื้งด้านเดรบฐกิจ. 

สังคม,และสิ่งแวดล้อม,โดยมีเป้าหมายูในการพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบนและเป็นแหล่งเรียนร้เพื่อกระจายงาน 
พัฒนาไปสู่พื้นที่สูงอื่นต่อไป, ซึ่งในระยะที่ผ่านมาชุมชนเป้าหมาย ยังขาดแคลนแหล่งนํ้ใ รวมถึงไม่สามารถนำนำ 

มาไข้ประโยชน ์สัาหรับการอุปโภคบรีโภค ุและเพื่อการเกษตร,ดังนั้นสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗,ซึ่งเป็น 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ัา จึงมีแผนการดำเนินโครงการก่อสร้า'รึ.ระบบกระจายนํ้าหัวยพลังงาน ' 

แสงอาทิตย์.สนับสบุนการดำเนินงาา^ของโครงการไนการจัดหานั้า^พื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อแก่ไขปัญหาภาร 
ขาดแคลนนํ้ายย่างเร่งด่วน และช่วยเหลือไห้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต.และความเป็นอยู่ที่ดีชึ้นมีการใข้นั้าอย่างม ี

ประสิทธิภาพ)เละเกิดประสิทธิผล, และเพื่อการเกษตร^ตามแผนแม่บท,บริหารจัดการ^รัพยากรนํ้า ๒๐ บ้, 
ด้านการสรัางความม่ันคงของนํ้าภาคการผลต^โดยการพัฒนาระบบกระจายนํ้วในพื้น^สอดคล้องกัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุวามมั่นคงการเกษตX ต่อไป^

๒. วัตฤประสงค์
กรมทรัพยากรน้ํา โดยสำนักงานทรัพยากรนั้าภาค ๗.มีความประสงค์จะดำเนินโครงการก่อสร้างระบบ ุ

กระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสบุนไครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลว•รึห้วยเชย,•ร ึบ้านไร่ป้า, 

(แห่งที ่๒).หมู่ที ่๔พัาบลห้วยเขย่ง,อำเภอทองผาภูมิ,จังหวัดกาญจนบุรี,รหัสโครงการ กจ. ๑๔-๓“๐๔๑, 
ดำเนินการ.ก่อสร้างระบบกระจายนํ้า เพื่อสนับสบุนไครงการพัฒนาพื้นที่สูง)เบบโครงการหลวงฺ, แกัปัญหาภาร 

ขาดแคลนนํ้าของชุมชนอย่างเร่งด่วน,ช่วยเหลือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต4ละความเป็นอยู่ที่ดีช้ึน'

๓. คุณสมบัติของผ้ยื่นข้อเสนอ
๑) มีความสามารถตามกฎหมาย,
๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย,
๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ /
๔) ไม่เป็นบุคคล,ซึ่งอยู่ระหว่า'รึถูกระงับ/าารย่ืนข้อเสนอyรีอทำสัญญา.กันหน่วยงานชองรัฐ. 

ไว้ช่ัวคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผสูการปฏิบัติงาน,ของผู้ประกอนการตามระเบียน 
ที่รัฐมนตรี.ว่าการกระทรวงการคลั'รึกำหนดตามที่ประกาคุเผยแพร่ในระบบเครีอข่ายภารสนเทศของ 

กรมบัญชีกลาง ,
๔) ไม่เป็นบุคคคุชึ่งถูกระบุช่ือไวิในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือ.ให้เป็นผู้ท้ิงงานชอง 

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสฺารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล.ที่ผู้ทิ้งงานเป็นทุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ.ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการตำเนินงานไนกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ.นโยบายการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา.

๗) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงา1Jที่ประกวด)าคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘) ไม1เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายยื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอ.ใหัแก1สำนักงาน 

ณวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



- Is -

๙) ไม1เป็นผู้ใด้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน-ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผ้ยื่นุฃ้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๑๐)ผู้ย่ืนข้อเสนอุต้องมีผลงานการก่อสร้า^ประเภทเดียวกันกับงานที่จะจ้าง,ในวงเงินไม่น้อยกว่า, 
๒,๐๐๐,๐๐๐,- บาท (สองล้านบาทถ้วน). และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา!ดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ. 
หรือหน่วยงานเอกชน^ที่สำนักงานเช่ือถือ.ซึ่งผลงานดังกล่าว/องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้น 

และเป็นสัญญวท่ีแล้วเสร็จตามสัญญญซ่ึงได้มีการส่งมอบงานแ.ละตรวจรับเรียบร้อยแล้ว/ดยมีหนังสือรับรอง. 
ผลงานจุากหน่วยงา'yคู่สัญญาพร้อมสำเนาสัญญา,ขึ้งรับรองซีำเนาลูกต้องจากผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรวฺ, 

๑๑)ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคว.ในรูปแบบของ.“กิจการร่วมคัว” ต้องมีคุณสมบ้ตดังนี้,.
- กรณีท่ีฃ้อตกลงฯ,กำหนดใทัผู้เข้าร่วมค้า^ายใดรายหนึ่งวป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก,ข้อตกลงฯ, 

จะต้องมีอารกำหนดสัดส่วนหน้า'ที ่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน,สิ่งของ.หรือมูลค่าตามสัญญา^ 

ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย.
- กรณีที่ข้อตกลงฯ,กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งtป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก/จการร่วมค้านั้น. 

ต้องใช้ผลงานใเองผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว,เป็นผลงานของกิจการร่วมค้า,ที่ยื่นข้อเสนอ^
สำหรับข้อตกลงฯ.ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า,รายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก.ผู้เข้'ไร่วมค้รู. 

ทุกรายจะต้องมีคุณสม‘บตดรบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน/
๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอ/องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง/ไาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์,(Electronic 

Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง '
๔. หลกรานการยื่นข้อเฝึนอ,

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา.ทางระ,มนจัดข้ึอจัดจ้า^ 

ภาครัฐ,ด้วยอิเล็กทรอนิกส์.โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือุ
๔.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้/

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอุเป็นนิติบุคคล^
(ก) ห้างทุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้ยื่นสำเนาหนังสือุรับรองการจดทะเบียน. 

นิติบุคคล #บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุบ (ถ้ามีไ.
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด^.ให้ย่ืนสำเนาหนังสือุรับรองการจดทะเบียน^ 

นิติบุคคล,หนังสือบริคณห์สนธิ^บัญชรายชื่อุกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 

รายใหญ ่(ถ้ามี)^
(๒) ในกรณีผู้ยื่นุ,ข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันใ,นฐานะเป็นผู้ร่วมค้า/ห้ย่ืนสำเนาสัญญา 

ของการเช้าร่วมค้าและเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) ของผู้ร่วมค้า^
(๓) เอกสารส่วนที ่๑ เพิ่มเติมอื่น^ๆ

(๓.๑) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชอุ.
(๓.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ู(ภพ. ๒๐)
(๓.๓) สำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจลงนาม,

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทุางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครุฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส ์,



/
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๔.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้อง£3เอกสารดังต่อไปนี้^•
(๑)ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอุมอบอำนาจไห้บุคคลอื่น0ระทำการแทนให้แนบหนังสือ>Jอบอำนาจ 

ซึ่งต้ดอากรแสตมป้ตามกฎหมาย^โดยมีหลักฐานแสดงตัวตน?)องผู้มอบอำนาจและผู้รับมอนอำนาจ ทั้งนี ้
หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมด^ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น/

(๒) สำเนาหลักฐานผลงานการก่อสรัางประเภทเดียวกันกับงานที่จะจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 

๒1๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทล้วน), และเป็นผลงานฺที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของร้ฐ 
หรือหนวยงานเอกชน ที่สำนักงานเซึ่อถึอ ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องเข็นผลงานในสัญญาเดียวกันฺเท่าบัน 
และเป็นสัญญาที่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรืยบรัอยแล้ว โดยมีหนังสือรันรอง, 
ผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมสำเนาสัญญา,ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ยื่นข้อเสนอุ^ร้อมประทับตร-า, 

(๓) เอกสารส่วนที่ ๒ เพิ่มเติมอื่น^ๆ
(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการุ.วิสาหกิจขนาดกลางเ^ะขนาดย่อมJSMEs) (ล้ามี), 
(๓.๒) เอกสารทางเทคนิคขฺองวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้างให้ถูกต้องและครบล้วน,

ตามรายการภาคผนวก ก .
(๓.๓) เอกสารภาคผนวก ข,ตารางสรุปรุายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณรVึ 

ประกอบงานก่อสร้าง,ตามภาคผนวก ก,ซ่ึงกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบล้วน^
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ่๒,ท้ังหมดุท่ีIด้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดข้ึอจ้ดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๕. การเสนอราคาและระยะเวลาการก่อสร้าง -
๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอุจะต้องเสนอเ,อกสารทางเทคนิค3เองวัสดiุเละครุภัณฑ์ประกอนงานก,อสร้าง. 

ตามรายการภาคผนวก ก^และเอกสารภาคผนวก ข ตารางสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ.และ 
ครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้าง ดามภาคผนวก ก ซึ่งกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบล้วน/

๕.๒ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 31 (ล้ามี) รวมทั้งค่าใซ้จ่ายทั้งปวง 

ไวัด้วยแล้ว โดยจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน. ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืบุ 
ราคาผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไวั^และจะถอนการเสนอราคามีไดุ้,

๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอุจะต้องเสนอกำหนดเวลาอำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับลัดจาก 
วันลงนามในสัญญา,หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน!ห้เรืมทำงาน,ซ่ึงระยะเวล!ดังกล่าวได้รวม ระยะเวลาในการทดสอบวัสดุแ^ะฤลูฝนไวัด้วยแล้ว „
๖. แบบรุปรายการงานก่อฝีร้าง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๖.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามแบบรูปรายการละเอียดโครงการก่อสร้างระบบกระจายใภํ้ด้วอ ุ

พลังงานแสงอาทิตย์แบับสบุนโครงการพัฒนาพ้ีนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านไร่ป้า (แห่งท่ี Ip) หมู่ที ่๕ 
ตำบลห้วยเขย่ง,อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุ!รหัสโครงการ กจ. ๑๔-๓-๐๔๑,,

๖.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้าง ตามภาคผไiวก ก^
๖.๓ข้อกำหนดทั่วไปของงานก่อสร้างและข้อกำหนดการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า(ทางวิศวกรรม)

๗. ว■งเงินในการ■จัดจ้าง^
- งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๔,๑อ,๙๐๐.- บาท (ส่ีล้านหนึ่งแสุนเก้าหมื่นสองพัน.เก้าร้อยบาทล้วนุ)
- การจัดขึ้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขึ้อตกลงเป็นหนังสือุได้ต่อเม่ือพระราชบัญญํต, 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖มีผลใข้บังคั!และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำบ ี

พ.ศ. ๒๕๖๖^จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดขึ้อุ 
จัดจ้างในครังดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดชื้อจัดจ้างได้^



/
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๘. การรบประกันความชำรุดบกพร่อง ^
ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง,ตามแบบหรือชัอตกลงจ้า^เป็นหนังสือแล้'!แต่กรณี.จะต้องรับประกัน 1 

ความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา^ไม่น้อยกว่า ๒ ป ีนับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาy 
งวดสุดท้าย โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ร)๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้^

© I

ความซารดบกพรอง

๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า^
ผู้ยื่นช้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑^ของราคาค่าจ้าง.ทั้งหน® 

แต่ทั้งนี้^)ะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันชิบัตรรัฐบาลไทยุ,หรือหนังสือคาประกันหรือหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของชินาคารในประเทศตามแบบที่กำหนด ใท้แก่ส์านักงานก่อนการรับชำระเงิน

ล่วงหน้านันb I « N r I M I M

๑0.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (กำหนดเพ่ิมเติม)^
การวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน(เพิ่มเติม)^

๑๐.๑ กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน,ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุแสดงในใบแจ้ง 
ปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ^และการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายก!ร
ที่ไต้ทำสำเร็จจริงตามราคาต'อหน่วยุที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้.เป็นจ้านวน1คยน่ระมาพ- 
เท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง 
ตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง^คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่อะไม่เน่ล่ียนแน่ลง 

ราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน,อันเกิดจากการที่จ้านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แคกต่าง 

ไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา^

๑๐.๒ การจ่ายเงนในกรณีงานที่มีวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง,“พัสด,มูลค่าสูง,, เซ่น 

เครื่องสูบน้ํา ชุดควบคุมระบบสูบนํ้า,แผงเซลส์แสงอาทิตย์ ถังเก็บน้ําสำเร็จรูป,ท่อเหล็ก ท่อHDPE ประตูนั้า 
แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ แผ่นใยสังเคราะห์,กล่องลวดตาข่าย บานประตู,แพสูบนํ้าหรือเรือเหล็ก ฺเป็นต้น ดังนี้' 

๑๐.๒.๑ เม่ือผู้รับจ้างขนส่ง,พัสดุมูลค่าสูง ถึงสถานที่ก่อสร้าง,โดยผ่านการรับรองมาตรฐ-าน 
การผลิตหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของ,พัสดุมูลค่าสูง^ตามซัอกำหนดุไนแบบรูปรายการและผ่านการ 

ตรวจสอบ.จากผู้ควบคุมงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติให้นำมาใช้งานและตรวจรับจากคณะกรรมการ. 

ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๖๐.ของราครต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญ V
๑๐.๒.๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้ง พัสดุมูลค่าสูง,ตามแบบก่อสร้างในสัญญ,า และผ่านการ 

ตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน.โดยต้องไต้รับการอนุมัติให้นำมาใช้งานและตรวจรับ^จากคณะกรรมกา! 

ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๓๐,ของราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา^
๑๐.๒.๓ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งพัสดุมูลค่าสูงโดยสมบูรณ ีเป็นไปตานุรายละเอียด^ 

ในแบบก่อสร้างและข้อกำหนดต่าง .ๆ ในสัญญา, และคณะกรรมการyiรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานุเรียบร้อยแล้ว 
จะจ่ายเงินให้ในส่วนที่คุงเหลือของราคาต่อหน่วยท่ีระบุไว้ในสัญญา

๑๑' การปรับราคาค่างานก่ฮสร้าง<PJ Gl. f I IdUdUd เท เท 1^ I Uf เผฅ J IN^

สูตรการปรับราคา,(สูตรค่า k) จะต้องคงที่.ท,ีระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนย ้
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ,ตามเงื่อน.ไข 

หลักเกณฑ ์สูตรและวิชิคำนวณที่ใข้กับสัญญาแบบ.ปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
เ^ส.จ on จ3่รา'า‘ะะกเทพ่'ำ en จ^ตืด PM l«?a/o รำจเราทตืจAI .จทจ IO ดส‘เ,ท.จ ®ทจเ qjjq ทจซืรำตืทจะดเรร®เท?00<ะ(รา014>ตื««1จเรือง การพิจารณาช่วยเหลึอผู้ประกอบอาชึพงานกอสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมน^ร ี
ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒
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๑๒.หล'กเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา^สำนักงา^ จะพิจารณๅตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา. และพิจารณาจากราคารวม „
๑๓.ค่าปรับ^

หากผู้รับจ้างไม่สามารลุทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไวในสัญญา,และผู้ว่าจ้างยังมิไf 

บอกเลิกสัญญา, ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้า^ป็นรายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
๑๔.การใช้ฟัฝีดหีผลิดภายใฆประเทศ

ท่ีผลิตภายในประเทศไม่นัอยกว่าร้อยละ ๙๐,ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา^
โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ 

ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา,และอัดทำแผนการใช้เหล็aที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของปริมาณเหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญjชา. 
(ภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒),
๑๔.กๆรสิดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม^

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามุ.รายละเอียดเพิ่มเตมูเก่ียวกับร่างขอบเขตของงาน,ฉน,้บทั้.สามาร? 
สอบถามได้ตามระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเง่ือนไขฺในเอกสารประกาศราศา 

สถานที่ติดต่อ สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗^ลขที ่๑๙๔1หมู'ที ่๔ ตำบลห้วยไผู้อำเภอเมืองราชบริ 
จังหวัดราชบุร ี๗๐๐๐๐^

โทรศัพท ์.๐๘.๑:๖.๑๑.๓๐.๐๖. E-mail p.atacapQDS.k(อึ).dw.r.mสiิl.gQ.tb-Cwอ.อกแม.น^

๑๖■การร้บฟืงความคิดเห็น.
0 รับพิงความคิดเห็น^

ให้แสดงความคิดเห็นโดยตรงและเปิดเผยตัวมายัง,สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ เลขที ่๑๙๕; 
หมู่ที ่๔^ตำบลห้วยไผ^อำเภอเมืองราชบุรี,อังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือ 
อีเมล ์sarahan0617ta)dwr.maiLgo.th ภายในระยะเวลาการรับพิงความคิดเห็นที่กำหนดr

□ ไม่รับพิงความคิดเห็น เน่ืองจาก.^................ -............................. 1
๑๗.มาตรฐาน!!เมือช่าง^

ผู้รับจ้างจะต้องฺมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือช่าง จาก สถานนซัฒมาแมืฮแรงงาน.หรือผู้ม ี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เช้ารับราชการได ้

ในอัตราไม่ตากว่าร้อยละ ๑๐..(สิน) ชองแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละ 

สาขาช่างดังต่อไปนี ้๑ .ข่า.งก่อสร้าง..หรือ..ช่างโยรา^
๑๘.ช้อสงวนลิหรในการย่ืนช้อเสนอ^

สำนักงาน,ทรงไร้ซึ่งสิทธิทจะยกเลิกการจ้างก่อสร้าง โดยไม่พิจารณาอัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา 
ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ



/
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๑๙.ลถานหึ่ส่งมอบงาน _
สถานที่ส่งมอบงาน ะ ณ โครงการก่อสร้างระบบกระจายนาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ^. 

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง^บ้านไร่บ้า (แห่งที ่๒) หมู่ที ่๕ ตำบลห้วยเขย,ง^อำเภอทองผาภูมิ^ 

จังหวัดกาญจนบุรี^

ลงข่ือ......^ .JL_) r........ประธานกรรมการฯ
(นายธนญชัย บุญทระกุล)

วิศวกรโยธาชำนาญการx

พนชอบ .

ลงขื่อ.............................................. กรรมการฯ

(นายเวสาร้ช โสกก^เรกร้ตน) (นายภัทรพงค ์คชรัตน์)เผูอำนวยการอำนักงานทร้พยา^พ้ืาภาค„๗ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ^
ปฏิบัตราชการแทบอธิบสืกรนพร้พยากรน,์,

. ท-

ลงซีอ..............!..............................กรรมการ
(นายกำธร จิตไชยรักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ^
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ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

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

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใขั1นโครงการ 

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย

(บาท)

เป็นเงิน

(รวม)

พัสดุ

ในประเทศ

พัสดุ

ต่างประเทศ

รวม - - -

อัตรา

(ร้อยละ)

(ลงชื่อ) (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 

)
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ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

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

รายการพัสดุหรือครุภัณท์ท่ีใช้ในโครงการ 

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ (ดัน)

สำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ
เหล็ก

ในประเทศ

เหล็ก

ต่างประเทศ

รวม - - -

อัตรา

(ร้อยละ)

(ลงชื่อ) (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

)
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แผงเซลล์แสงอาทิตย์

1. เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (แผงเชลล์) ชนิด Crystalline silicon มีพิกัดกำลังไฟฟ้า Output 
ไม',นอยกว่า 440 Wp (ต่อแผง) ที Standard Test Condition (STC) พลังงานแสงแดด (Irradiance 

Condition) 1,000 พ/ทา2อุณหภูมิโดยรอบ 25 °c และที่คำสเปกตรัมของแสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศหนา 

1.5 เท่า (Air mass=1.5)
2. เป็นแผงเชลล ์ที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที ่

มอก. 61215 เล่ม 1(1) และ มอก. 2580 มีโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบแผงเซลลในประเทศไทย เป็นโรงงาน 
ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และต้องย่ืนเอกสารการได้รับมาตรฐานด้งกล่าว ลงนามโดย 

ผู้มีอำนาจของโรงงานผู้ผลิตและประทับตรารับรองพร้อมหนังสือรับรองนิตึบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาอบุมีตก่อนนำไปใช้งาน

3. แผงเชลล ์ทุกชุดที่นำมาใช ้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน รุ่นการผลิต 
เดียวกัน และมืคำกำลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกันทุกแผง โดยโรงงานผู้ผลิตแผงเชลล ์จะต้องจดทะเบียน 

นิตบุคคลภายใต้กฎหมายไทยสถานที่ผลิตต้องอยู่ในประเทศไทยและมืใบอนุญาต รง.4
4. แผงเชลล ์ภายในจะต้องมีการผนึกด้วยสารกันความชื้น (Ethylene Vinyl Acetate (EVA) 

หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ด้านหนัาแผงเชลล์ ปิดทับด้วยกระจกนิรภัยแบบใส Tempered Glass 
หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าและทนต่อแสง UV ตลอดอาอุการใช้งานของแผง ต้องยื่นหนังสือ 

รับประกันการใช้งานทนต่อแสง UV Temperature Glass หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าและทนต่อแสง 

UV เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างพิจารณาอบุมืตก่อนนำไปใช้งาน
5. แผงเชลล ์มีประสีทธิภาพในการทำงาน (Module efficiency) ต้องไม่นัอยกว่า 17 % 

ที่ Standard Test Condition (STC.)
6. ด้านหลังของแผงเซลล์ ติด(ช้ังกล่องรวมสายไฟ (Junction Box) หรอข้อต่อชั้วสาย 

(Terminal Box) ที่มั่นคงแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมได้ด ีและป้องกันการซึมของนํ้า 

ด้วยมาตรฐานป้องกัน IP67 ทนทานต่อสภาวะการใช้งานภายนอก และมีอายุการใช้งานยาวนานเทียบเท่า 
แผงเซลล์และผลิตพร้อมกันมาจากโรงงานผู้ผลิตแผงเซลล์ โดยการประกอบชั้วต่อสายกล่องรวมสายไฟ 

(Junction Box) ต้องมีการประกอบภายในกระบวนการผลิตเดียวกับแผงเชลล ์ตั้งแต่ต้นจนจบถึงชั้นตอน 
บรรจุหีบห่อแผงเชลล ์และแผงเซลล์ต้องมีค่า Maximum system voltage ไม่น้อยกว่า 1,000 V.DC

7. ม ีIntegrated Bypass Diode ต่ออยู่ภายในกล่องรวมสายไฟ (Junction Box or Terminal Box) 
เพื่อช่วยให้การไหลของกระแส ไฟเป็นไปตามปกติในกรณีเกิดเงาบังทับเชลล์ใดเซลล์หนึ่ง (HOT SPOT) 
กรอบแผงเซลล์ต้องเป็นวัสดุที่ทำจากโลหะปลอดสนิม มีความสูงของขอบเฟรมไม่น้อยกว่า ๓<£ มิลลิเมตร 
และแผงเชลล์ทุกแผงต้องแสดงชื่อ “DWR” โดยสลักตัวอักษรชื่อไว้บนกรอบด้านบนชาย และด้านล่างขวา 
ของแผงเชลล์

8. แผงเซลล์ที่เสนอราคาจะต้องได้รับรองคุณภาพฒงเชลล์ไม่น้อยกว่า10 ป ี(Product Warranty) 
และรับประกันการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 80% (Linear Performance Warranty) ในช่วงเวลา 25 ปี

L A จบรายการ /2,
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เครื่องสูบนํ้า

1. เครื่องสูบบํ้าหฮุยโข่งชนิดแนวนอฆใบฟัดเดียว
(Horizontal single-stage end-suction centrifugal pumps )

ชุดปัมและมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นชุดสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน ISO9001 15014001 และ ISO 5199 มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ําขนาดไม่เกิน 4 kw สามารถ 
สูบนํ้าได้อัตราไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 25 เมตร ประสิทธิภาพเครื่องสูบนํ้า 

ไม่น้อยกว่า 55 % โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เป็นเครื่องสูบนํ้าหอยโข่งชนิดแนวนอนใบฟัดเดียวแบบ End Suction (Horizontal single 

stage end suction centrifugal pump) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
1.2 ตัวเรือนเครื่องสูบนํ้าทำจากวัสดุเหล็กหล่อ (Cast Iron) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
1.3 ใบพัดทำจากสแตนเลส หรือทองเหลือง (Bronze) หรือดีกว่า
1.4 เพลาทำจากเหล็กไร้สนิม มาตรฐาน AISI 1.4031 หรือ AISI 420 หรือดีกว่า
1.5 ซีลกันรั่วเป็นแบบ Mechanical Shaft Seal
1.6 เครื่องสูบนํ้าจะต้องทนแรงดัน ณ. จุดใช้งานได้สูงสุดถึง 16 บาร์
1.7 เครื่องสูบนํ้าสามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 60 ๐ C
1.8 มอเตอร์เป็นแบบ fan-cooled asynchronous
1.9 ระบบบีองกันมอเตอร ์แบบ PTC thermistor
1.10 ตัวมอเตอร ์Insulation Class F , Efficiency class IE3
1.11 แรงตันไฟฟ้า เป็นชนิด 3 เฟส 380 V ความถ่ี 50 Hz
1.12 ความเร็วรอบการทำงานไม่เกิน 3,000 rpm
1.13 มีระดับบีองกัน IP55
1.14 ชุดชิมและมอเตอร์ได้รับเคร่ืองหมาย CE หรือ UL หรือมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.) หรือเทียบเท่า
1.15 ผู้ย่ืนช้อเสนอต้องส่งเอกสารแคตตาล็อกจากบริษัทผู้ผลิตหรือรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้แทน

จำหน่าย
1.16 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต โดยผู้มีอำนาจกระทำการของ

นิติบุคคล
1.17 ผู้ย่ืนขัอเสนอต้องส่งหนังสือรับรองว่าจะส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย 

ให้ผู้ยื่นข้อเสนอโดยผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล

iU A
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1. ชุดควบf)มระบบguนํ้ๆ
1.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเชลล์แสงอาทิตย์ (DC) หรือระบบไฟฟ้า 

กระแสตรง ให้สามารถใช้ได้กบเครื่องสูบนํ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แบบ 3 เฟส 380-415 โวลต ์ผลิตจาก 
โรงงานทึ่1ด้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001 และ ISO 45001 และได้รับ 
เครื่องหมาย CE หรือ UL หรือ มอก. พรัอมทั้งแนบผลรายงานการทดสอบ CE หรือ UL หรือ มอก. 
ประกอบการพิจารณา

1.2 มีระบบฟ้งล์ชันแบบ MPPT (Maximum power point tacking) สามารถทำงานได้อัตโนม้ต 

เมื่อมีพลังงานจาก Solar cell
1.3 มีระบบป้องกันความเสียหายในกรณีมอเตอร์เครื่องสูบนํ้าหมุนซ้าโดยการตั้งค่าความถ่ีขั้นตํ่าได้ 

(min frequency)
1.4 สามารถรับพลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ แบบ 3 เฟส 380-415 โวลต ์ได้
1.5 มีระดับการป้องกันฝ่นและนํ้า ระดับไม่ตรกว่า IP55 พร้อมแนบสำเนาเอกสารการทดสอบ 

จากสถาบันในประเทศทึ่โด้รับการยอมรับจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

1.6 มีฟังก์ชันการควบคุม (Voltage limits) ไม่ให้แรงดันขาเช้าเกิน หรือตรกว่าที่กำหนด (Over 
voltage/Under voltage)tพื่อป้องกันความเสียหาย สูงเกินค่าที่กำหนด

1.7 มีฟังก์ชันกรณีน้ําไม่ไหลเข้าชิม (Dry run)
1.8 มีระบบส,้อสารไร้สาย IOT และ/หรือมีระบบส1ํงงานแบบสวิตซ์วัดระดับน้ําไร้สาย 

(Float Switch) แบบใช้สัญญาณสาธารณะไม่มีค่าใช้จ่าย
1.9 ให้ติดตั้งอุปกรณ์กรองคลื่นความถ่ีไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้มอเตอร์เครื่องสูบน้ําทำงานได ้

อย่างราบร่ืน (Sine wave filer)
1.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งเอกสารแคตตาล็อกจากบริษัทผู้ผลิตหรือรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้แทน

จำหน่าย
1.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต โดยผู้มีอำนาจกระทำการของ

นิติบุคคล
1.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งหนังสือรับรองว่าจะส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย 

ให้ผู้ยื่นข้อเสนอโดยผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล

^J ภ*
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1. ดู้ศวบคุมระบบ^บนํ้า
สำหรับระบบขนาด 4kW -15kW
เป็นตู้โลหะ ทำจากแผ่นโลหะ เข็นตู้โลหะฝา 2 ชั้น (กระจก/ทึบ)ความหนา ไม่น้อยกว่า 

1.0 มิลลิเมตร ทาสืกันสนิมและฟนสีพื้นเป็นสีเทาหรือสีโทนสีอ่อน ด้านหลังตู้เป็นโครงเหล็กเจาะรูสำหรับใช้ 
ยึดติดตั้งกับผนัง ด้านหน้าตู้เป็นบานฝาเปิด- ปิดด้านเดียว มีตัวลัอคฝาปิด พื้นฝาตัดเป็นช่องที่มีสัดส่วน 

เหมาะสม โดยติดกรอบยางหรือวัสดุอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า มีระดับการป้องกันปุ่น-น้ํา IP 55 

หรือดีกว่า พร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (ดูดเข้า/ดูดออก) ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ตัว และต้องออกแบบ 

วงจรไฟฟ้า ให้เครื่องสูบน้ําทำงานร่วมกับ สวิทซ์ลูกลอย (Float Switch) โดยให้ทำงานเป็นระบบ Manual 
และ Automatic ได ้และต้องเป็นระบบสั่งงานแบบไร้สายได ้และ/หรือระบบ hard wire

สำหรับระบบขนาด 18.5kW -liokw
เป็นตู้โลหะ ทำจากแผ่นโลหะ ความหนา ไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร ทาสีกันสนิมและพ่นสีพื้นเป็น 

สีเทาหรือสีโทนสีอ่อน ด้านหลังตู้เป็นโครงเหล็กเจาะรูสำหรับใช้ยึดติดตั้งกับผนัง ด้านหน้าตู้เป็นบานฝา 

เปิด- ปิดด้านเดียว มีตัวล๊อคฝาปิด พื้นฝาตัดเป็นช่องที่มีสัดส่วนเหมาะสม โดยติดกรอบยางหรือวัสดุอื่น ๆ 

ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า มีระดับการป้องกันปุ่น-นํ้า IP 55 หรือดีกว่า พร้อมติดตั้งพัดลมระบาย 
อากาศ (ดูดเข้า/ดูดออก) ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ตัว และต้องออกแบบว่งจรไพ่ฟ้า ให้เครื่องสูบน้ําทำงาน 

ร่วมกับ สวิทซ์ลูกลอย (Float Switch) โดยให้ทำงานเป็นระบบ Manual และ Automatic ได ้และต้อง 

เป็นระบบสั่งงานแบบไร้สายได ้และ/หรือระบบ hard wire
ภายในตู ้ประกอบด้วยคุปกรณ์ ด้งพ่อไปน้ี
1.1 เบรกเกอร์ชนิด กระแสตรง (DC) เฉพาะกรณีพลังงานแสงอาทิตย์

- สามารถรับแรงดันไพ่ฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้
- เบรกเกอร์ตัดต่อสามารถรับกระแสตรงได้
- มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ UL หรือ 

มอก.

1.2 Main Circuit Breaker สำหรับควบคุมเครื่องสูบนํ้า
- มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ UL หรือ 

มอก.
- จำนวนขั้วต่อสาย 3/4 poles เป็นขนิดใช้กับระบบไพ่ฟ้า 3 Phase 220-400V. 50 Hz
- มีพิกัดกระแสลัดวงจร leu ไม่น้อยกว่า 10 kA.
- มีพิกัดกระแส Ampere trip, ATไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของพิกัดกระแสจ่ายออกสูงสุดของ 

ปัมสูบนํ้า

1.3 อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไพ่ฟ้ากระโชก (Surge protector) AC และหรือ DC (ถามี)
- เป็นชนิดที่ใช้กับระบบไพ่ฟ้ากระแสตรง.

- สามารถป้องกันคล่ืนไพ่ฟ้ากระโชกแบบ Transient และแรงดันไพ่ฟ้าเหนี่ยวนำในสายตัวนำ 
เนื่องจากฟ้าผ่า ที่กระแสไพ่ฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 40 kA

- มีคุณสมบัติการป้องกันหรือระบ ุMode of protection ต้องสามารถป้องกัน Phase กับ 
Ground (L-G), Neutral กับ Ground(N-G), Phase กับ Neutral (L-N)

- เป็นผลิตภัณฑ์ท้มีคุณสมบัต ิหรึอผลิตตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือมาตรฐานอื่น
ทเทยบเทา
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ภาคผนวก ก

1. ตู้ควบๆมระบบ^บน้ํา(ต่อ)
1.4 เบรกเกอร์ชนิด กระแสสลับ (AC)

- สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 380-415 V ได้
- เบรกเกอร์จะต้องมีพิกัดกระแส Ampere trip (AT) ไม่นัอยกว่า 1.25 เท่าของพิกัดกระแส 

จ่ายเข้าสูงสุดของอินเวอร์เตอร์
- มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ UL หรือ 

มอก.

1.5 สายไฟเชื่อมต่อระบบ
- สายไฟที่ใข้สำหรับเชื่อมต่อระบบจากแผงเซลลแสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมเป็นชนิด 

PV1-F เฉพาะกรณีพลังงานแสงอาทิตย์
- สายไฟที่ใช้สำหรับตู้ควบคุมไปถึงตัวเครื่องสูบนํ้าให้ใซ้สายไฟ VCT, 0.6/1 KV-CV หรือ NYY 

โดยเดินสายในท่อ PVC, ท่อ HDPE หรือ ท่อโลหะมีความเรียบร้อยและสวยงาม
- สายไฟที่ใข้มีคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี

จบรายการ
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ภาคผนวก ข

ตารางสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้าง ตามภาคผนวก ก

โครงการ.

ผ้ยื่นข้อเสนอ.

ลำดับ
ที่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการก่อสร้าง
เอกสาร การตรวจสอบ

หมายเหต
มี ไม่มี ผ่าน ไม่ผ่าน

1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์

1.1 แคตตาล็อกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากบริษัทผู้ผสิต (รับรองจากผู้ผลิตหรือ 

ผู้แทนจำหน่าย)

1.2 แผงเซลล์แสงอาทิตย ์เป็นชนิดผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon) มีพิกัด 

กำลังไฟฟ้า output ไม่พ้อยกว่า 400 วัตต์ ต่อแผง ที่เงื่อนไขการทดสอบตาม 

มาตรฐาน STC (Standard Test Conditions)

1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่!ด้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 61215 เล่ม 1 (1) และ มอก. 
2580 เล่ม 2 - 2562

1.4 โรงงานผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001, ISO 14001 หรือดีกว่า

1.5 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีประสิทธิภาพ (Module Efficiency) ไม่พ้อยกว่า
17% ที่ STC ภายในแผงๆ จะต้องมีการผนึกด้วยสารกันความชื้น (Ethylene
Vinyl Acetate ะ EVA) หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.6 ด้านหพ้าแผงเซลล์ปิดทับด้วยกระจกนิรภัยแบบใส (Tempered Glass) หรือ 

วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าและทนต่อแสง UV ได้ตลอดอายุการใช้งานของแผงๆ 

มีค่า Maximum system voltage ไม่น้อยกว่า 1,000 VDC

JL>.



ภาคผนวก ข

ตารางสๅ[ปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้าง ตามภาคผนวก ก

โครงการ......
ผ้ยื่นข้อเสนอ.

ลำดับ
ที่

รายละเอึยดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดนละครุภัณฑ์ประกอบการก่อสร้าง
เอกสาร การตรวจสอบ

หมายเหต
«4
ม ไม่มี ผ่าน ไม่ผ่าน

1 เครื่องสูบนํ้า (PUMP)

1.1 แคตตาล็อกจากบริษ้'ทผู้ผลิต (รับรองโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย) รุ่น/ขนาด 
เครื่องสูบน้ําพร้อมมอเตอร์ พร้อมกราฟแสดงโค้งเส้นประสิทธิภาพของข้ม, ขนาด 

มอเตอร์ไฟฟ้าที่จะไม่ทำให้เกิด Overload

1.2 เคร่ืองสูบนํ้าพร้อมมอเตอร์ ชนิด Pump /อัตราสูบนํ้า /แรงส่งน้ําสูง/
ประสิทธิภาพ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาท ีเป็นไปตามข้อกำหนด

1.3 ตัวเรือนเครื่องทำจาก Cast Iron ใบหัดทำจาก Bronze หรือ Stainless steel 
เพลาทำจาก Stainless steel ซีลทำจาก Mechanical seal

1.4 เครื่องสูบนํ้ามีขนาดท่อทางดูดไม่น้อยกว่า 65 มม. และขนาดท่อทางส่งไม่น้อย 

กว่า 50 มม.

1.5 มอเตอร์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิด TEFC, Insulation Class F ระดับป้องกันผู้นและนํ้า
IP55 หรือดีกว่า ขนาดเหมาะสมกับเครื่องสูบนํ้า ชนิดใช้กับไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 

เฟส 50 เฮิร์ท

1.6 ลำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจาก 
หน่วยงานที่เชื่อถึอได้ (รับรองลำเนา) โดยผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล

1.7 หนังสือรับรองการจะส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย โดยผู้มีอำนาจ 

ของนิติบุคคล
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ภาคผนวก ข

ตารางสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้าง ตามภาคผนวก ก

โครงการ.

สัย่ืนข้อเลนอ.

ลำดับ
ที่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการก่อสร้าง
เอกสาร การตรวจสอบ

หมายเหต
มี ใม่มี ผ่าน ไปผ่าน

1 ชุดควบคุมระบบสูบนํ้า (Solar Pump Inverter)

1.1 แคตตาลอกจากบริษัทผู้ผสิต (รับรองจากผู้ผสิตหรอผู้แทนจำหน่าย) เครื่องแปลง

ไฟฟ้าจากแผงเซลลํแสงอาทิตย์ (DC)

1.2 เครื่องแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลลํแสงอาทิตย์ (DC) ใช้กับเครื่องสูบน้ําแบบไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC) แบบ 3 เฟส ที่แรงดันระหว่าง 380 ถึง 415 โวลต์ ขนาด 
เหมาะสมกับเครื่องสูบนํ้า

1.3 ผลิตจากโรงงานที่1ด้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
ISO 14001 ISO 45001 และได้รับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเท่า

1.4 ชุดควบคุมต้องมีระบบฟ้งกัชันแบบ MPPT (Maximum power point tacking) 
สามารถทำงานได้ชัตโนม้ต เมื่อมีพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และสามารถ 

รับพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟส ที่แรงดันระหว่าง 380 ถึง 415 โวลต์ ได้

1.5 ป๋องกันนํ้าและฝ่นด้วยมาตรฐาน IP ที่ IP 55 พร้อมลำเนาผลการทดสอบจาก 
สถาบันในประเทศที่ได้รับการยอมรับจากลำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

1.6 มีฟ้งล์ซันควบคุม (voltage limits) ไม่ให้แรงดันสูงหรือตํ่ากว่าที่กำหนด (over
voltage/under voltage) ป้องกันความเสียหายสูงเกินค่ากำหนด และมีระบบ 

ป้องกันกรณีนํ้าไม่ให้1หลเข้าปัม (Dry run protection)

1.7 ลำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัตจาก 
หน่วยงานที่เช่ือถีอได้

C JL>‘
รา'



ข้อกำหนดทั่วไปของงานก่อสร้าง

๑. คำจำกัดความ
คำนิยามต่าง ๆ ที่ระบุในรายการละเอียด (Specifications) มีความหมายดังต่อไปน้ี 
๑.๑ ผู้ว่าจ้าง หมายถึง กรมทรัพยากรนํ้า โดยสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ 
๑.๒ ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคา และผู้ที่กรมทรัพยากรน้ํา ตกลงจ้างตามสัญญา 
๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุหมายถึง คณะกรรมการท่ีกรมทรัพยากรน้ํา โดยสำนักงานทรัพยากรนํ้า 

ภาค ๗ แต่งตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุตามพระราชบัญญ้ตการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และ ๑๘๑

๑.๔ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หมายถึง ข้าราชการ/เจ้าหน้าที ่ที่กรมทรัพยากรนํ้า โดยสำนักงาน 
ทรัพยากรนํ้าภาค ๗ แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานตามพระราชบัญญตการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒<£๖๐ มาตรา ๑๐๑ มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๑.๕ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง หมายถึง กรณีเป็นงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
สาชาโยธา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้โด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ตากว่า 

ระดับภาคีวิศวกรโยธา ไม่น้อยกว่า ๑ คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานเต็มเวลา และต้องยื่นเอกสารรับรอง 
การเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างมาพร้อมการแจ้งเข้าเร่ิมงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุพิจารณาตรวจสอบ 

คุณวุฒิ

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

ให้ต่อไป เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องวางแนวถ่ายระดับและวางผังบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง 

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบให้ลูกต้องเสียก่อน ผู้รับจ้างจึงจะทำการก่อสร้างต่อไปไต ้
หมุดหลักฐานต่างๆ ที่แสดงแนว ระดับ และผังบริเวณทั้งหมด ซึ่งได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วเหล่านี ้ผู้รับจ้างต้อง 
รักษาให้อยู่ในสภาพ คงเติมท่ีสมบูรณ์เรียบร้อยตลอดเวลาที่ทำงานก่อสร้างโครงการน้ี และจะถอดถอนออกไป 
เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเท่านั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดขึ้นเนื่องจากการวางแนว 

การถ่ายระดับ การวางผังก็ด ีผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบและแกั!ขให้ถูกต้องทุกกรณี

๓. การให้ความร่วมมือและประสานงาน
ในบริเวณท่ีทำงานเดียวกันนี้หรือใกล้เคียง ถ้ามีงานของผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้าง รายอื่น ๆ ทำงานให ้

กับผู้ว่าจ้างอยู่ด้วย ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและประสานงานด้วยดี เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยตามแผน

๔. ถนนลำลองหรือทางเบี่ยง
ผู้รับจ้างต้องสร้างถนนลำลองหรือทางเบ่ียงต่อจากถนนเติมที่มีอยู่แล้ว เข้าสู่บริเวณที่ทำงาน 

เพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องบำรงรักษาถนนท่ีจัดสร้างขึ้นใหม่ตลอดจนบำรุงรักษาถนนเดิม 

ให้มีสภาพใช้งานได้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง
เพื่อความปลอดภัยในการจราจร ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและจัดหาเครื่องหมาย ไม้กั้น สัญญาณโคมไฟ 

ฯลฯ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงให้ชัดแจ้ง

๔. ที่ทำการ
ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการสร้างที่ทำการชั่วคราวในบริเวณที่ดินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ 

และรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๔ วัน
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ผู้รับจ้างต้องทำการปรับระดับพื้นท่ีจัดทำถนนและทางเท้าที่มีขนาดเหมาะสมภายในบริเวณท่ีทำการ 

และบ้านพักชั่วคราว โดยต้องคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใซั และต้องทำการบำรุงรักษา 
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ให้มีสภาพดีอยืเสมอ อาคารและสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เป็นของผู้รับจ้าง และอยู่ใน 

ความรับผิดขอบของผู้รับจ้างทังหมด
ตลอดเวลาในระยะเวลาการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสด ุอุปกรณ ์แรงงาน ค่ากระแสไฟฟ้า 

ค่านํ้าประปา และอื่นๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องจัดหาและคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

๖. การอำนวยการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานตามสมควร ได้แก ่สำนักงานสนาม พาหนะ 

และนํ้ามันเชัอเพลง สำหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุเพื่อใช้ในการบริหาร 
สัญญาจ้างก่อสร้างตลอดอายุสัญญานี้

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

แบบเพิ่มเดิม (Shop Drawing) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบหลักฐาน (As-built Drawing) ซึ่งแสดงตำแหน่ง แนว ระดับ รูปร่าง ขนาด 

และรายละเอียดต่างๆ ของงานก่อสร้างตามที่จัดสร้างและประกอบดิดตั้งไว้จริงในสนาม ตามคำแนะนำ 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุโดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ ต้นฉบับ (Sepia) 
โดยสมบูรณ ์และส่งมอบให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบเพิ่มเดิม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing) รวมทั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแบนดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการนี ้

เป็นของผู้รับจ้าง

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

การฟิกอบรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และ/หรือ กลุ่มผูL้ซันํ้า ที่จัดตั้งขึ้น ก่อนที่จะส่งมอบโครงการ 
จำนวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน โดยผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบในการกำหนดสถานที่ฟิกอบรม 
เนื้อหาและบุคลากรที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้-ความเช่ียวชาญต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ 
ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายในที่เกิดขึ้นเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิน ทั้งนี ้ผู้รับจ้างต้องเสนอ 

แผนการจัดฟิกอบรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย
๙. งานแผ่นปัายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผ่นปืายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง จำนวนอย่างน้อย ๑ ชุด ตดต้ังที่ 
บริเวณก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดในการประกาศดังนี้ คือ
- ชี่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตรากรมทริพยากรนํ้า
- ชื่อ ที่อยู ่ของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสินสุดโครงการ
- ชื่อเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

- ให้ทำการติดต้ังป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสินสุดงาน ก่อสร้าง อย่างน้อย ๑ ชุด
- นอกเหนือไปจากข้อความด้งกล่าวข้างต้น จะต้องมีคำว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน”
- ระบุไว้ด้วยงานแผ่นป้ายดังกล่าวนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง
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๑๐. งานประสานมวลชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้รับจ้างต้องสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อ 

ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 
เพื่อลดความขัดแย้งในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 

โครงการเพื่อบริหารจัดการนํ้าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในระหว่าง 
การดำเนินงาน จำนวน ๑ คร้ัง และก่อนส่งมอบงานครั้งสุดท้าย จำนวน ๑ ครั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงาน 
ประสานมวลชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่Iด้ลงนามในสัญญา
๑๑. ระบบระบายน้ําโสโครกและการสุขาภิบาล

1 * 1 
ชั่วคราวต้องให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด ต้องมีการเก็บขยะมูลฝอยอย่างสมาเสมอ
และต้องทำการขจัดขยะมูลฝอยตามวิธีการที่ผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้างกำหนด 

๑๒. การป็องกันอัคคีภัย
ภายในบริเวณที่ทำการและบ้านพักชั่วคราวของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยไว้ให้ 

เหมาะสม เช่น การตดตั้งเครื่องคับเพลิงไว้ตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

๑๓. ที่เกึบนี้ามันเฃ้อเพลิง
ถังสำหรับเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงในบริเวณที่ทำการและบ้านพักชั่วคราวต้องมีความจุไม่น้อยกว่า<£๐๐แกลลอน 

จะต้องอยู่ห่างจากอาคารต่าง ๆ การเก็บและการขนส่งนํ้ามันเชื้อเพลิงต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และต้อง 
มีระบบการป้องกันที่ด ีค่าใช้จำยในกรณีนี้เป็นของผู้รับจ้าง

๑๔. การใช้วัตธุระเบิด
ในกรณีที่ต้องใช้วัตลุระเบิดในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๑๔.๑ ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่เป็นผู้ขออบุญาตการมีและการใชัวัดลุระเบิด แก๊ป สายชนวน จัดหาแรงงาน 
ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิน

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

๑๔.๓ สถานที่เก็บวัสดุระเบิดผู้รับจ้างต้องก่อสร้างเองโดยต้องดำเนินขออนุมัติแบบจากผู้ควบคุมงาน 
ก่อนดำเนินการสร้าง โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ใท้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิน

๑๔. นํ้า
นํ้าที่ใช้ในการก่อสร้างและอ่ืนๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเองในกรณีที่จะจัดระบบการประปาภายในบริเวณ 

ที่ทำการและบ้านพักชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องต่อท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ต่อ ข้อต่อ ฯลฯ ท่อเมนที่ส่งไว้ใต้ผิวจราจรถนน 

ต้องผิงให้ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ชม. เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จากการจราจร
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©๖. พลังงานไฟฟ้า
ผู้รับจ้างต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง และใช้ในบริเวณที่ทำการและบ้านพัก 

ชั่วคราวเอง การเดินสายไฟ การปักเสา และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจัดทำด้วยความเรียบร้อยและ 
ปลอดภัย โดยค่าใช้จ่ายในการน้ีเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิน

๑๗. กฎและระเบียบ
เพื่อให้มีระเบียบทั้งในบริเวณที่ทำการและบ้านพักชั่วคราวและในการทำงาน ผู้รับจ้างต้องจัดวางกฎ 

และระเบียบให้มีส่วนสัมพันธ์และประสิทธิภาพ ในการดำรงอยู่ร่วมกันของหมู่ชนและการทำงานให้เป็นไป 
โดยราบรื่นและเรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ ยาม และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อรักษากฎ

4 V I ^และระเปยบดงกล่าวขางตน

๑๘. เหอุฝืดวิสัย
คำว่า '‘เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อันจำเกิดขึ้นกีด ีจะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที ่

ไม่อาจบีองกันได ้มีทั้งบุคคลผู้ต้องประสพหรือใกล้จะต้องประสพเหตุน้ัน จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร 
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นสาเหตุของเหตุสุดวิสัย ชี่งมีผลมาต่อคู่สัญญาตาม 
เอกสารนี้ได้แก่สาเหตุดังที่แสดงรายการไวัช้างล่างนี้ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือน 
จริงต่อเอกสารสัญญานี้ซึ่งสาเหตุเหล่าน้ันมิได ้เนื่องมาแต่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดและซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได ้
พยายามใช้มาตรการทั้งมวล เพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้น และ/หรือลดความเสียหายอันเน่ืองมาจากสาเหตุนั้นๆ 
ตลอดจนได้พยายามใช้กฎหมายและระเบียบปฏึบตในประเทศไทยที่บังคับไว้แล้วทั้งมวล

ก. สงคราม เหตุการณ์ระหว่างสงคราม การรุกราน สงครามการเมือง การปฏิวัต ิการก่อจลาจล 
การก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง การก่อการกำเริบหรือการแย่งอำนาจ

ข. การนัดหยุดงาน ซึ่งมิได้เกี่ยวช้องกับผู้รับจ้างโดยตรง เหตุการณ์และการกระทำของผู้นัดหยุดงาน 
ค. คำสังของรัฐบาลพลเรือนทหารเกี่ยวกับการกำหนดให้ถึอเอาการริบหรือทำลาย การเวนคืนทรัพย์สิน 

ง. ภัยพิบัติตามธรรมชาต ิเช่น แผ่นดินไหว ซึ่งมีความรุนแรงจนถึง INTENSITY VI OF RICHTER 
SCALE หรือกว่านั้นการถล่มทลายเพราะการระเบีดของภูเขาไฟ อุทกภัยร้ายแรง และใต้ฝ่นมหาประลัย

จ. สาเหตุของการสุดวิสัยอื่นทั้งหมด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ ก. ถึงข้อ ง. ซี่งผู้ว่าจ้างให้การรับรอง 
ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อน้ี

ฉ. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายสาเหตุของเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ว่าจ้าง หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
จะเป็นผลต่อเอกสารสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ยื่นคำบอกกล่าวต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับ 

เหตุการณ์นั้นพร้อมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ร)๕ วัน นับแต่เหตุน้ันได้ 
สินสุดหากผู้รับจ้างไม่ยื่นคำบอกกล่าวพร้อมพยานหลักฐานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นนอกจากสิทธิ 
ซึ่งผู้ว่าจ้างสงวนไว้ตามเงื่อนไขสัญญาข้ออื่นแล้ววรรคอื่นแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธโดยขอบที่จะไม่พิจารณาคำขอ 
ของผู้รับจ้างในกรณีนี้ได ้ผู้ว่าจ้างจะสงวนไว้ซึ่งสิทธี้ที่ดำเนินการตรวจสอบตามที่เห็นว่าจำเป็นจนต้องเป็น 

ที่พอใจ เพื่อตรวจดูผลกระทบที่กล่าวข้างต้น ก่อนให้คำรับรองเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ของผู้รับจ้าง 
ความเสียหายที่ผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยจะไมได้รับการพิจารณาว่าเป็นผล ทั้งในด้าน 
เกี่ยวกับความล่าช้าในความสำเร็จสมบูรณ์ของงานตามกำหนดวันที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารสัญญา 

หรือการชดใช้ค่าเสียหาย

i



ข้อกำหนดการกํอสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า (ทางวิศวกรรม)

๑. วัตลุประสงค์
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผลงานของผู้ว่าจ้าง และการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนปฏิบัติงานตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๑£ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญา และให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว 
จนสุดความสามารถ เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยภายในกำหนดแห้งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทน 

ผู้ว่าจ้าง สงวนสิทธี้ที่จะสั่งเปลี่ยนแปลง แก1ขเพิ่มเติม แผนปฏิบัติงานอย่างไรก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของงาน 
เนินสำคัญ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผู้ว่าจ้างได้สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตังกล่าว 

โดยเคร่งครัดต่อไป

๒. งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
๒.๑ คำจำกัดความและความหมาย เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และเตรียมงานฟ้องต้น 

ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารหลักต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑.๑ การเตรียมพื้นที ่หมายถึง การกำหนดพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงาน 
คลังพัสดุ และอาคารช่ัวคราวอื่น ๆ รวมทั้งส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

๒.๑.๒ การตรวจสอบและวางผัง หมายถึง การตรวจสอบหมุดหลักฐานต่าง ๆ และสำรวจวางผัง 
การก่อสร้างอาคารตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

๒.๑.๓ ทางลำลองช่ัวคราว ทางเบี่ยง หมายถึง การกำหนดเส้นทางคมนาคมในการขนส่ง 
วัสดุก่อสร้าง จากเส้นทางสายหลักถึงบริเวณโครงการ

๒.๑.๔ การจัดหาวัสด ุหมายถึง การจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างพร้อมร{มเก็บตัวอย่างวัสดุหลัก 
เพื่อทดสอบคุณสมบัต ิและหรือจัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัต ิและมาตรฐานการผลิตของวัสดุหลัก

๒.๑.๕ การถางป่าและปรับพื้นที่ หมายถึง การถางป่า ชุดตอ ชุดรากไม ้และปรับพื้นที่ 
บริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร และหรือตามแนวหรือขอบเขตที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง รวมทั้งการขนย้าย 

สิ่งที่ไม่พิงประสงค์ออกนอกบริเวณก่อสร้าง
๒.๑.๖ การรอถอนส่ิงปลูกสร้างเติม หมายถึง สิ่งก่อสร้างเติมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างหรือ 

ตามที่กำหนดในแบบแปลนต้องรื้อถอน ต้องกำจัดและขนย้ายออกให้พ้นบริเวณก่อสร้าง

๒.๑.๗ การกำจัดนํ้าออกจากบริเวณก่อสร้าง หมายถึง การทำเช่ือนกั้นนํ้าชั่วคราว การชุดร่อง 
หรือทำรางเปลี่ยนทางนํ้า การใช้เครื่องสูบนํ้า เพื่อป้องกันและกำจัดนํ้าออกจากบริเวณก่อสร้าง

๒.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัต ิ
๒.๒.๑ การเตรียมพื้นที่

๑) ที่ตั้งอาคารสำนักงาน จะต้องอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณหัวงานโดยมีขนาดและพื้นที่ใช้สอย 
ตามที่กำหนดไว้ในแบบ (ถ้ามี) พื้นสำนักงานจะต้องอยู่สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร มีระบบระบายนํ้า 
และระบบสาธารณปโภคที่ดี

๒) ที่ตั้งอาคาร โรงงาน คลังพัสดุและบัานพักคนงาน จะต้องไม1สร้างบนพื้นท่ีกีดขวาง 
ทางสัญจรและบริเวณก่อสร้าง จะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยมีระบบสุขาภิบาล

๓) จะต้องมีระบบมาตรการรักษาความปลอดลัยบริเวณสถานที่ก่อสร้างพื้งหมด 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

๔) จะต้องจัดทำและติดต้ังแผ่นน้ายแนะนำโครงการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
งานก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน โดยติดตั้งไว้ในบริเวณที่มองเห็นเด่นชัด



c

๒.๒.๒ การตรวจสอบและวางผัง
๑) ก่อนดำเนินการก่อสร้าง จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบกับสภาพภูมิประเทศ 

โดยการวางแนว ถ่ายระดับ วางผังอาคาร และสิงปลูกสร้างทุกชนิด กรณีตรวจพบความคลาดเคล่ือน 
หรือมีปีญหาอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้าง ใหรีบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) หมุดหลักฐานต่างๆ ที่กำหนดและได้จัดทำข้ึน จะต้องรักษาใหอยูไนสภาพเรียบร้อย 
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๒.๒.๓ การทำทางลำลองช่ัวคราว
๑) ทางลำลอง ทางเบ่ียง ทางเซัาหมู่บ้าน/อาคาร และอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ภายในและนอก 

บริเวณก่อสร้างจะต้องเช่ือมเข้าถึงกันได้ตลอด
๒) จะต้องดูแล บำรุงรักษาเส้นทางให้สามารถใช้งานได้สะดวก รวมทั้งมีมาตรการปัองกันฝ่น 

โคลนตมตลอดอายุสัญญาก่อสร้าง 
๒.๒.๔ การจัดหาวัสดุ

๑) วัสดุหลักที่จะต้องทำการทดสอบคุณสมบัตตามข้อกำหนดของงานแต่ละประเภท 
เช่น หิน กรวด ทราย เหล็กเสริม เป็นต้น จะต้องสุ่มจัดเก็บตัวอย่างและควบคุมไปทดสอบคุณสม'บตยังหน่วยงานที่ 

เช่ือถือได้ และนำผลการทดสอบคุณสมบัติให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบ 

ก่อนนำมาใช้งาน
๒) วัสดุหลักที่จะต้องมีเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตตามแบบ 

และข้อกำหนดของแต่ละประเภทงาน เช่น ท่อและอุปกรณ์ประกอบ แผ่นใยสังเคราะห์ ประดูนํ้า เป็นต้น 

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนน่ามาใช้งาน
๓) จะต้องกำหนดมาตรการดูแล ป้องกัน รักษา จัดเก็บวัสดุให้อยู่ในสภาพที่ด ี

๒.๒.๕ การถางป่าและปรับพื้นที่
๑) พื้นที่ก่อสร้างที่กำหนดในแบบ จะต้องมีการถางป่าและปรับพ้ืนที่ให้เรียบร้อย ปราศจาก 

ต้นไม ้ตอไม ้รากไม ้และสิ่งกีดขวางต่าง ๆ โดยมีอาณาเขตห์างจากตัวอาคารก่อสร้างประมาณ ๕ เมตร
๒) วัสดุที่ถางออกและขุดออก จะต้องขนย้ายออกพ้นพ้ืนที่ก่อสร้างและหรือทำลายโดยวิธี 

เผา ฝังกลบ หรือวิธีอนใดที่เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ในงานจ้างก่อสร้างก่อน
๓) ต้นไม้ทุกชนิดที่จะโค่น จะต้องมีตราประทับหรือสีป้ายที่ลำต้นโดย ผู้ควบคุมงานหรือ 

พนักงานป่าไม้ และจะต้องทำโดยไม,ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดบริเวณใกล้เคียง 

๒.๒.๖ การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม
๑) สิ่งปลูกสร้างเดิมที่!ม1ต้องการในบริเวณก่อสร้างตามท่ีกำหนดในแบบ ต้องรื้อถอนออก 

และกำจัดให้หมด ส่วนที่ใช้ประโยชน์!ด้!ห้นำมาเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่กำหนด

๒) เศษขยะหรือดิน หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการ จะต้องขนย้ายออกพ้นพ้ืนที่ก่อสร้างและ 
หรือทำลายโดยวิธ ีเผา ฝังกลบ หรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อน
๒.๒.๗ การกำจัดน้ําออกจากบริเวณก่อสร้าง

๑) บริเวณก่อสร้างที่มีนํ้าขัง ยันเน่ืองจากน์าใต้ดินและนํ้าที่!หลมาจากผิวดิน จะต้องกำจัด 
ออกให้หมดตลอดเวลาก่อสร้าง โดยการทำเชื่อนกั้นนํ้าช่ัวคราว การขุดร่องหรือทำรางเปลี่ยนทางนํ้า และการใช้ 
เครื่องสูบ,นา เป็นต้น

๒) การทำเขื่อนกั้นนํ้าชั่วคราว จะต้องเสนอแบบรวมท้ังวิธีการก่อสร้างและรื้อ ถอน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน

A->-



๓) การขดร่องหรือทำรางเปล่ียนทางน้ํา จะต้องเสนอข้อมูลด้านอุทกวิทยาและ 
การออกแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน

๔) การใช้เครื่องสูบนํ้า จะต้องออกแบบและวางแผน ติดตั้งเครื่องมือ ตลอดจนควบคุมดูแล 
บำรุงรักษาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน

๓. งานขุด
๓.๑ คำจำกัดความและความหมาย

ประเภทของการขุด สามารถแยกตามชนิดของวัสดุและลักษณะการขุด ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี ้
๓.๑.๑ งานขุดลอกหน้าดิน หมายถึง การขุดลอกผิวหน้าดินเดิมเพื่อเตรียมฐานรากของงานถม 

ประกอบด้วยการขุดรากไน้ เศษขยะ เศษหิน อินทรีย์วัตถุ ดินอ่อน และส่ิงที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ออกให้หมด 
ภายในขอบเขตและบริเวณที่กำหนดไว้ในแบบ วัสดุที่ได้จากการขุดลอกหน้าดิน ห้ามนำไปใช้ในงานถมเป็นอันขาด 

๓.๑.๒ งานดินขุด แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
๑) งานดินขุดทั่วไป หมายถึง การขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเคร่ืองจักรกลและขนเกลี่ยทิ้ง 

บริเวณข้างพื้นที่ก่อสร้าง

๒) งานดินขุดขนทิ้ง หมายถึง การขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกล และต้องขนทิ้ง
โดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังจุดทิ้งดินที่กำหนด

๓) งานดินขุดเหลว หมายถึง การขุดดินที่มีนํ้าท่วมขังมีสภาพเหลว สามารถขุดออกด้วย
เครื่องจักรกลขุด มากองผึ่งให้แห้ง แล้วขนทิ้งโดยตักดินใส่รถบรรทุกนำไปยังจุดทิ้งดินที่กำหนด

๓.๑.๓ งานขุดหินผุ หมายถึง การขุดหินผุ ดินดาน ดินลูกรัง หินก้อนที่มีขนาดไม่โตกว่า ๐.๗
ลูกบาศก์เมตร หรือวัสดุอื่นที่ไม่สามารถขุดออกได้ด้วยเครื่องจักรกล หรือเครื่องมือขุดธรรมดาต้องใช้คราด

(Ripper) ช่วยขุด ท่าให้หลวมก่อนแล้วขุดออกด้วยเคร่ืองจักรกล หรือขนทิ้งโดยดักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยัง 
๕ J.0_____ 1จดทงทกาหนด

๓.๑.๔ งานขุดหินแข็ง หมายถึง การขุดหินชัน หินแด หรือท้นก้อนที่มืขนาดใหญ่กว่า 
๐.๗ลูกบาศก์เมตร ไม่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลหรือใช้คราด (Ripper) ต้องใช้วัตถุระเบิดทำการ 
ระเบิดหินให้แตกก่อนและขนท้ิงโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปท้ิงยังจุดท้ิงท่ีกำหนด 

๓.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ
การขุดดินหรือขุดหินเพื่อให้ได้ขนาดตามรูปแบบ การขุดลอกหน้าดินและร่องแกนเพื่อเตรียมฐาน 

รากก่อสร้างทำนบดิน/เข่ือนดิน และการขุดบ่อก่อสร้างเพื่องานก่อสร้างอาคาร มีข้อกำหนด ดังนี้

๓.๒.๑ ต้องขุดให้ได้แนว ระดับและขนาดตามที่กำหนดไว้ในแบบ การขุดต้องกระทำด้วยความ 
ระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องมีมาตรการควบคุมให้วัตถุที่อยู่นอกขอบเขตแนวการขุดยังคงอยู่ในสภาพเดิม 
เท่าท่ีจะท่าได้

๓.๒.๒ ในกรณีที่แบบรูปไม่ได้ระบุแนวเสันขอบเขตการขุดไว ้หากเป็นการขุดดินควรใช้ลาด 
(Slope) ๑ ะ ๑.๔ หากเป็นการขุดหินควรใช้ลาด (Slope) ๑ ะ ๐.๕ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ในงานจ้างก่อสร้างกำหนด

๓.๒.๓ การขุดเพ่ือก่อสร้างฐานรากของอาคารโครงสร้างใดๆ จะต้องขุดเผื่อออกไปจากที่กำหนด 
ไว้ข้างละ ๓๐ เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการต้ังไม้แบบ

๓.๒.๔ในกรณีที่เป็นหิน การขุดจะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาแนวให้ได้ตามท่ีแบบกำหนดไว ้
ส่วนของหินที่ย่ืนออกมาจากแนวที่กำหนดไว้ในแบบ อาจยอมให้มีได้น]เกิน ๑๔ เซนติเมตร หรือเป็นอย่างอื่นที่
เหมาะสมตามสภาพ
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๓.๒.๕:ในกรณีที่ขดผิดพลาดไปจากแนวที่กำหนดในแบบ ความเสียหาย การพังทลายที่เกิดจาก 
การระเบิดหรือโพรงหินที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังในขณะที่ดำเนินการขุดของผู้รับจ้างและความผิดพลาด 

ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและต้องซ่อมแซมแก้ไขตามคำแนะนำของวิศวกรควบคุม 
การก่อสร้างโดยคำใช้จ่ายส่วนนี้เป็นของผู้รับจ้าง

๓.๒.๖ การขุดพึ๋,นฐานรากและลาดด้านช้างที่ติดกับงานคอนกรีต ต้องตกแต่งให้เรียบร้อย 
พนผิวหน้าต้องเตรียมการปรับแต่งให้มีความมั่นคงพอที่จะรับอาคารคอนกรีตได้

๓.๒.๗ การขุดดินร่องแกนเขื่อน จะต้องขุดให้มีขนาดความกว้าง ลาดด้านช้าง ตามแบบสำหรับ 
ความลึกให้ขุดลงไปจนถึงระดับชั้นดินหรือหินที่กำหนดในแบบ เมื่อขุดร่องแกนเสร็จจะต้องได้รับการตรวจสอบ 

และเหินชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนจงจะดำเนินการชั้นต่อไใ/1ด้
๓1๒.๘ วัสดุที่ได้จากการขุด ถาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุญาตให้นำไปใช ้

ถมทำนบดิน เขื่อนดินก็ให้นำไปใช้ ส่วนวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือเหลือใช้จะต้องขนไปทิ้งยังบริเวณที่ทิ้งดิน 
ซึ่งแสดงไว้ในแบบหรือที่ข่ืงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเหินขอบแล้ว

๓.๒.๙ สถานที่กองวัสด ุจะต้องไม่กีดขวางการทำงานและขวางทางนํ้า การกองวัสดุจะต้องกองให ้
อยู่ในขอบเขต และจะต้องเกล่ียปรับระดับของกองวัสดุให้เหมาะสม

๔. งานถม
๔.๑ คำจำกัดความและความหมาย

ประ๓ทของการถมสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานและชนิดของวัสดุ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี ้
๔1๑.๑ ดินถม มีลักษณะการใช้งาน ดังนี้

๑) เป็นทำนบดินหรือเขื่อนดิน เพื่อปิดกั้นทางน้ําไหลผ่าน วัสดุที่ใชัถมเป็นดินทึบนํ้า 
เข่น ดินเหนียว ดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวปนทราย และดินเหนียวปนดินตะกอน หรือตามที่กำหนดไว้ใน 
แบบก่อสร้าง จะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอื่นใดปน

๒) เป็นคันทาง เพื่อการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร วัสดุที่ใช้ถมเป็นดินที่ 
รับนํ้าหนักบรรทุกได้ดีตามข้อกำหนดจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอื่นใดปน

๓) เป็นดินถมกลับสำหรับอาคารและโครงสร้าง วัสดุที่ใชัถมถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
จะเป็นดินส่วนที่ขุดนำกลับมาถมคืนจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอื่นใดปน

๔.๑.๒ ดินลูกรัง ใช้ถมหลังคันดินหรือเขื่อนดิน บิองกันการกัดเซาะของนํ้าฝนและใช้เป็นผิวจราจร 
สำหรับงานทาง

๔.๑.๓ หินถม เป็นวัสดุถมเปลือกนอกของตัวเข่ือนดิน ทำหน้าที่เสริมความมั่นคงไมไห้เกิดการ 
เลื่อนไถลของวัสดุที่ใชัถมเป็นหินหรือกรวดผสมทรายและตะกอน โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน 

แบบก่อสร้าง
๔.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบต

๔.๒.๑ วัสดุที่ใช้ถม จะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชใดปน และมีคุณสมบัติดังน้ี
๑) ดินถมทำนบดินหรือเข่ือนดิน จะต้องเป็นดินทึบนํ้าซึ่งจำแนกดินตามวิธี Unified Soil

Classification คังนี

สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม
GC
SC
CL
CH

ชนิดของดิบ
กรวดผสมดินเหนียว กรวดมีขนาดไม่คละกันผสมทรายและดินเหนียว 
ทรายผสมดินเหนียว ทรายมีขนาดไม่คละกันผสมดินเหนียว

_ «1 _ «1.ดินเหนียวทิมีความเหนียวน้อยถึงปานกลาง อาจจะปนกรวด ทราย และตะกอน 
ดินเหนียวล้วนที่มีความเหนียวมากไม่มีอินทรียวัตถุ



๒) ดินถมคันทาง เป็นดินถมทั่ว ๆ ไปที่ไม่มีอินทรียวัตค ุจะต้องมีค่ากืาลังแบกทานโดยวธ ี
วัดเปรียบเทียบความต้านทานแรงเฉือนของดิน (CBR) มากกว่าหรือเท่ากับ ๖%

๓) ดินลูกรัง เป็นดินเหนียวผสมเม็ดลูกรัง มีค่า Liquid Limit ไม่สูงกว่า ๓๕% Plastic Index 
มีค่าอยู่ระหว่าง ๖- ๑๒ และมีขนาดสัดส่วนคละที่ดี โดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน ตามเกรดใดเกรดหน่ึง 
ดังนี้

ตะแกรงมาตรฐานอฌริกัน

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

% ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก

เกรดซี เกรดสิ เกรดอี เกรดเอฟ
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
๔๐-๘๔ ๖๐-๑๐๐ - -
๓๕-๖๔ ๔๐-๘๔ ๔๔-๑๐๐ ๗๐-๑๐๐
๒๔-๔๐ ๔๐-๗๐ ๔๐-๑๐๐ ๔๔-๑๐๐
๑๔-๓๐ ๒๔-๔๔ ๒๐-๔๐ ๓๐-๗๐
๔-๑๔ ๘-๑๔ ๖-๑๔ ๘-๑๔๔-๑๔ £*-๑๔ ๖-๑๔ («-๑๔

๔) หินถม เป็นวัสดุถมเปลือกนอกของเขื่อนดิน มีคุณสมบัดินํ้าซึมผ่านได ้ซึ่งจำแนกดิน
ตามวิธึ Unified Soil Classification ดังน ี
สัญลักษถ5ทางวิศวกรรม ชนิดของสิน

GW กรวดมีขนาดใหญ่คละกัน กรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย
do r d d d v

GP
รพ (ถ้ามีกรวด)
SP (ถ้ามีกรวด)

๔.๒.๒ การบดชัด

กรวดมีขนาดสมาเสมอ กรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 
ทรายมีขนาดใหญ่คละกัน ทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย 
ทรายมีขนาดสมรเสมอ ทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย

๑) ดินถม เพื่อให้ดินมีความแน่นเป็นฟ้อเดียวกันโดยตลอดปราศจากการ'ยู่ดโค้ง โพรง
9,. Jr

^ 4 X

การเกาะกันเป็นแผ่น การถมบดดัดต้องปฏิบต ด้งนี
๑.๑) นำดินที่จะใช้บดชัดโรยเกล่ียให้เป็นขั้นในแนวรอบ ความหนาของดินแด'ละขั้น 

เมื่อบดชัดได้ที่แล้วต้องไม่มากกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือไม่มากกว่า ๒ใน ๓ ของความยาวของตีนแกละที่ใซับด
๑.๒) ดินที่ใช้บดชัดต้องผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดี และต้องมีความขั้นไม่มากกว่าหรือ 

น้อยกว่า ๓% ของความขั้นที่พอเหมาะที่ให้ความแน่นสูงสุด (Optimum Moisture Content)
๑.๓) ความลาดชันตรงจุดต่อไม่ควรเกิน ๑ ะ ๓ ผิวสัมผัสของรอยต่อทุกแห่งจะต้องขุด 

ตัดออกให้เป็นรอยใหม ่ต้องเก็บกวาดส่วนที่หลุดหลวมออกให้หมด และไถคราดทำให้ผิวขรุขระ การบดดัด 

จะต้องทำการบดชัดเลยลึกเช้าไปในเขตท่ีบดชัดแล้วตลอดแนวรอยต่อ เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร
๑.๔) บดชัดแน่นไม,ตากว่า ๙๔% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธี 

การทดสอบ Standard Proctor
๒) ดินลูกรัง การถมบดชัดเหมีอนดินถม

๒.๑) บดชัดแน่นไม่ตากว่า ๙๔% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินลูกรังแห้งตามวิธ ี
การทดสอบ Modified AASHTO

๓) หินถม ก่อนถมต้องเตรียมฐานรากให้!ด้ตามแบบที่กำหนดก่อน การถมบดชัดต้องปฏิบ้ต ดังนิ ้
๓.๑) การเทหินจะต้องกระทำเป็นช้ันๆ ความหนาแต่ละชั้นไม่เกิน ๐.๔๐ เมตร 

และต้องบดชัดโดยใช้รถบดล้อเหล็กบดทับไปมาอย่างน้อย ๔ เที่ยว
๓.๒) บดชัดแน่น มีค่าความแน่นสัมพัทธ ์(Relative Density) ไม่ต่ํากว่า ๗๔% และม ี

ความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๙๐% ^



๔) ดินถมหรือหินถมกลับ สำหรับอาคารและโครงสร้าง
๔.๑) จะต้องถมเป็นชั้นๆ ตามแนวราบ แต่ละชั้นหนาไม่เกิน ๐.๔๐ เมตร ในกรณีของ 

การวางท่อจะถมกลับจากหลังท่อหนาชั้นละ ๐.๑๔ เมตร
๔๒) กรณีเป็นดินถมกลับการบดอัดเหมือนดินถม ส่วนกรณีเป็นหินถมกลับการบดอัด

เหมือนหินถม
๔) ในกรณีที่การบดอัดผลทดสอบไม่ได้ตามข้อกำหนด จะต้องทำการรัอออกและบดอัด 

ใหม่จนผลทดสอบผ่านตามข้อกำหนด จึงจะดำเนินการถมและบดอัดในช้ันต่อไปได ้

๔๒.๓ การทดสอบและรายงานผล
๑) การทดสอบความแน่นในสนาม (Field Density) ตามวิธี Sand Cone เท้ยบกับ 

Standard Proctor Compaction Test เพื่อพิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์ของความแน่นสูงสุดในหองปฏิบัดิการ 
โดยทำการทดสอบไม่นัอยกว่า ๓ จุดต่อการทดสอบ ๑ ครั้ง ดังน้ี

๑.๑) ดินถม ให้ทำการทดสอบ ๑ ครั้งต่อพื้นที่การบดอัด ๗๐๐ ตารางเมตร หรืออยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑.๒) ลูกรัง ให้ทำการทดสอบ ๑ ครั้งต่อพื้นที่บดอัด ๔๐๐ ตารางเมตร หรืออยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) การรายงานผล ให้รายงานผลการทดสอบความแน่น พร้อมระบุตำแหน่งและระดับ 
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๔. งานคอนกรีต
๔.๑ คำจำกัดความและความหมาย

งานคอนกรีต หมายถึง การประกอบและติดตั้งแบบ การผสมคอนกรีต การเทคอนกรีต การซ่อมคอนกรีต 

การทำผิวและตกแต่งคอนกรีต การบ่มคอนกรีต สำหรับงานอาคารต่างๆ
คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต ์หินย่อยหรือกรวด ทราย นํ้า และหรือสารเคมีผสมเพิ่ม 

ส่วนผสมทั้งหมดจะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดี และให้ความเหลวของคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตต้องมีเนี้อสมํ่าเสมอและเม่ือแข็งตัวต้องมีเนี้อแน่น มีความคงทนถาวร มีคุณสมบัติกันซีมทน 

ต่อการขัดสีได้ดี และมีกำลังรับนํ้าหนักที่มากระทำ 

๔.๒ ข้อกำหนด/คุณสมน้ติ
๔.๒.๑ วัสดุผสมคอนกรีต

๑) ปูนซีเมนต ์ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด ์เป็นของใหม ่ไม่เสื่อมคุณภาพ และจับตัวเป็นก้อน 
มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๔ ถ้าไม่ระบุไวัเป็นอย่างสื่นให้ใช้ปูนซีฌนต์ปอร์ตแลนด ์
ประเภท ๑

๒) ทราย ต้องเป็นทรายหยาบน้ีาจึด มีเมีดแน่นแข็งแกร่ง สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนและ 
มีสัดส่วนคละกันที่ด ีโดยต้องผ่านการทดสอบคุณสมป็ต ดังนี้

๒.๑) ทดสอบสิ่งเจือปน โดยใส่น้ํายาโซเดียมไฮดรอกไซต์และเทียบกับสีมาตรฐาน 
๒.๒) ทดสอบความแข็งแกร่ง โดยแซ่นํ้ายาโซเดียมซัลเฟต ๔ รอบ มีค่าลึกหรอ ไม่เกิน ๑๐%



*๕๒.๓) ทดสอบส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน ดังน 
ตะนกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก

๓/๘ นว ๑๐๐
เบอร ์๔ ๙๔ — ๑๐๐
เบอร์๘ ๘๐ — ๑๐๐
เบอร ์๑๖ ๔๐ - ๘๔
เบอร ์๓๐ ๒๔ - ๖๐
เบอร ์๔๐ ๑๐ - ๓๐
เบอร ์๑๐๐ ๒ - ๑๐

๓) หินย่อยหรือกรวด หินย่อยเป็นหินโม่ด้วยเครื่องจักร กรวดต้องเป็นกรวดนํ้าจืด 
ชี่งเกิดขึ้นตามธรรมชาดิมีขนาดตั้งแต่ ๔-๗๖ มิลลิเมตร (๓/๑๖ - ๓ นิ้ว) ซึ่งจะต้องมีชนาดส่วนคละลดหล่ันกัน 
ไปอย่างเหมาะสม มิความแข็งแกร่งทนทาน ปราศจากส่ิงเจือปนที่ไม่ต้องการ มีรูปร่างลักษณะเหลี่ยมค่อนข้าง 
กลมมีส่วนเรียวแบนน้อย ก่อนนำมาใช้ต้องผ่านเกณท ์ด้งนิ้

๓.๑) ทดสอบความแข็งแกร่ง โดยแช่นํ้ายาโซเดียมชัลเฟต ๖ รอบ มีความสึกหรอ
ไม่เกิน ๑๐%

๓.๒) ทดสอบการขัดสี โดยเครื่อง Los Angeles Machine ๔๐๐ รอบ มีค่าทนต่อการ
ขัดIfน]นอยกว่า ๔๐%

๓.๓) ทดสอบสัดส่วนคละ โดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันซึ่งแบ่งเป็นขนาดเกิน 
เบอร์ ๑ ม ีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ๐.๗๔ นิ้วใช้กับอาคารคอนกรีดที่มีความหนาไม่เกิน ๐.๒๐ เมตร และหิน 
เบอร ์๒ มีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ๑.๔๐ นิ้ว ใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาเกิน ๐.๒๐ เมตร ดังนี ้
ขนาดหินย่อย % ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก

๒” ©.๔” ©” ๐.๗๔” 0.๔๐” ๓/๘” แ0.๔ ผ0.๘
หนเบอร © - - ๑๐๐ ๙๐ — ๑๐๐ - ๒๐ - ๔๔ ๐ - ๑๐ ๐- ๔
หินเบอร์ ๒ ๑๐๐ ๙๐ - ๑๐๐ ๒๐ - ๔๔ ๐ - ๑๔ - ๐- ๔

๔) นิ้า ต้องเป็นนํ้าจึดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทำใหัคอนกรีตสูญเสีย 
ความแข็งแรง เช่น กรด ด่าง สารอินทรีย ์ฯลฯ

๔) สารผสมเพิ่ม (Admixture) เป็นสารเคมีที่ใส่เพิ่มเช้าไปในส่วนผสมคอนกรีต เพื่อเพิ่มความ 
มั่นคง แข็งแรง และสะดวกในการใช้งาน ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน 

จ้างก่อสร้างก่อน
๔.๒.๒ แบบหล่อคอนกรีต

๑)วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อ เช่น ไม ้ไม้อัด แผ่นเหล็ก จะต้องทนต่อการบิดงอ ซึ่งเกิดจากการ 
เทหรือการกระทุ้งทำให้คอนกรีตแน่น โดยคุณสมบัติของวัสดุที่ใช ้มีลังนิ้

๑.๑) ไม้แบบ ไม้ที่จะนำมาทำแบบจะต้องหนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว และกว้างไม่เกิน ๙ นิ้ว 
อึดโยงติดกันให้แข็งแรงไม่โยกคลอน

๑.๒) ไม้อัด จะต้องเป็นไม้อัดที่ทำด้วยกาวชนิดพิเศษ สามารถกันนิ้าได้ไม่เสียรูปเมื่อถูกนํ้า 
หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร

๑.๓) ไม้เคร่า และไม้สำหรับคํ้ายัน มีขนาดไม่เล็กกว่า ๑.๔๐ X ๓ นิ้ว

^ A) 3-
พ Z2



๒) การเตรียมพ้ืนผิวฐานรองรับคอนกรีต พื้นผิวฐานที่รองรับคอนกรีต ผิวหน้าจะต้องไม่ม ี
นํ้าขัง ไม่มีโคลนตม และเศษสิงของต่างๆ หรือสิงที่ไม่พงประสงค์เคลือบติดอยู ่กรณีพื้นผิวที่ดูดซึมนํ้า 
จะต้องทำให้พื้นโดยที่'วเพื่อป้องกันมืให้พื้นผิวดูดนํ้าออกจากคอนกรีตใหม่

๓) แบบหล่อเมื่อได้ประกอบแล้ว ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและได้ตำแหน่ง แนว ระดับ 
ขนาดและรูปร่างถูกต้องตามระบุไวในแบบ

๔) ก่อนเทคอนกรีต ต้องทำความสะอาดแบบหล่อ อุดรูรั่ว ให้เรียบร้อย ทาแบบด้วยนํ้ามัน 
ทาแบบที่อนุญาตให้1ข้เท่านั้น เพื่อป้องกันมีให้คอนกรีตลิดแบบและมีรอยเฃ็อน

๕) กรณีต้องยึดแบบด้วยเหล็กเส้นหรือโลหะเส้นอย่างอื่นที่จะต้องสงทิ้งไว้ในคอนกรีต 
โดยการดัดเหล็กหรือโลหะเส้นที่จุดท่างลึกจากผิวคอนกรีตไมน้อยกว่า ๓ เซนติเมตร

๖) กรณีที่ใฃัยึดปลายเหล็กเส้นยึดแบบชนิดถอดเก็บได ้ให้ปล่อยรูคอนกรีตที่ปลาย 
เหล็กเส้นที่ยึดแบบนี๋ไว้สำหรับคว้านให้ใหญ ่เพื่อจัดการซ่อมรูคอนกรีตด้วยซีเมนต์ผสมทรายอัตราส่วน ๑ ะ ๑ 
โดยน้ําหนัก ภายใน ๑๒ ชั่วโมงหลังจากถอดแบบ 

๔.๒.๓ การผสมและการเทคอนกรีต
๑) ส่วนผสมคอนกรีต เป็นการหาส่วนผสมของซีเมนต์ หินย่อยหรือกรวด ทราย และนํ้า 

ผสมโดยน้ําหนัก จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยลือเอาความแข็งแรงของคอนกรีตที่ต้องการความ 
เหมาะสมในการผสม และการหล่อคอนกรีตเป็นเกณฑ ์โดยจะต้องมีคุณสมบัต ิด้งนี้

๑.๑) มีความสามารถรับแรงกดใน ๒๘ วัน ไต้ไม่ตากว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนลิเมตร 
๑.๒) การทดสอบกำลังในการรับแรงกด สามารถกระทำได ้๒ วิธ ีคือ Cylinder Test 

สามารถรับแรงกดใน ๒๘ วัน ไต้ไม่ตํ่ากว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ Cube Test สามารถรับแรง 
กดใน ๒๘ วัน ได้ฬตํ่ากว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

๑.๓) การทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Consistency) เป็นการทดสอบหา 
ค่าการยุบตัว (Slump Test) ก่อนที่จะน่าไปเทในแบบหล่อ ให้ใช้ค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง ๔-๑๐ เซนลิเมตร

๒) วิธีการผสมคอนกรีต ต้องใช้วิธีผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีตที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อน คอนกรีตต้องผสมเข้ากันอย่างทั่วถึงจนเป็นสิเดียวกัน ในการผสมครั้งหนึ่งๆ ต้องใช ้

เวลาผสมไม่น้อยกว่า ๒ นาที
๓) คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให ้

เปลี่ยนแปลงได้บัางขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผสิต ก่อนที่จะนำมาใช้ได้ต้องส่งรายการคำนวณออกแบบส่วนผสม 

และผลทดสอบจากการผสมจริงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อน
๓.๑) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของปริมาณส่วนผสม วัตถุดิบต่างๆ จะถูกชั่งตวง 

ให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด ดังแสดงในตาราง
วัตถุดิบ ความคลาดเคลื่อน

ปูนซีเมนต์น้อยกว่า ๒๐๐ กก. ± ๒%
มากกว่า ๒๐๐ กก. ± ๑%
มวลรวมน้อยกว่า ๔๐๐ กก. ± ๓%
มากกว่า ๔๐๐ กก. ± ๒%
นํ้าและส่วนผสมเพิ่ม ± ๓%



๓.๒) การผสม (Mixing) ให้ใช้วัธึข้อใดข้อหนึ่ง
๓.๒.๑) การผสมกับท่ี (Central Mixing) หมายถึง การผสมคอนกรีตซ่ึงเสร็จ 

เรียบร้อยสมบูรณ์จากโรงงาน เวลาข้ันตรในการผสม ดังแสดงในตาราง 
ความจุเครื่องผสม (ลบ.ม) เวลาขั้นตื้าในการผสม (นาที)

๐.๗๕ ๑.0๐
๑.๕๐ ๑.๒๕
๒.๒๕ ๑.๕๐
๓.๐๐ ๑.๗๕
๓.๗๕ ๒.๐๐
๔1๕๐ ๒.๒๕

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

๓.๒.๓) การผสมโดยรถ (Truck Mixer) หมายถึง การผสมคอนกรีตซึ่งผสมเสร็จ 
เรียบร้อยสมบูรณ์ในรถผสม (Truck Mixer) การผสมคอนกรีตต้องมีการหมุนไม่น้อยกว่า ๗๐ รอบและไม่เกิน ๑๐๐ รอบ 
ตามความเร็วของการผสม (Mixing - Speed) ที่กำหนดของเครื่อง

๓.๓) การขนส่ง จำแนกออกเป็น ๓ ประเภท มีหลักเกณฑขึ้นอยู่กับลักษณะการผสม
(Mixing) ดังนี้

๓.๓.๑) รถผสม (Truck Mixer) ถ้าใช้ขนส่งคอนกรีตจาก
- การผสมกับที ่(Central Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๘๐ % ของปริมาตรท้ังหมด
- การผสม ๒ ตอน (Shrink Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๗๐ % ของปริมาตรท้ังหมด
- การผสมโดยรถ (Truck Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๖๕ % ของปริมาตรทั้งหมด 
๓.๓.๒) ทั้งนี้การขนส่งโดยรถผสม ต้องถ่ายคอนกรีต (Discharge) ออกจากโม่

ให้หมดภายในเวลา ๑.๕๐ ขม. หลังจากเริ่มผสม
๓.๓.๓) รถขนส่ง (Truck)ใข้ขนส่งระยะสัน ๆ และจะต้องถ่ายคอนกรีต 

ออกให้หมดภายในเวลา ๓๐ นาท ีหลังจากเริ่มผสม
ความหมาย

- รถผสม (Truck Mixer) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตและภายในรถประเภทนี้จะมีใบผสมซ่ึง 
สามารถใช้ผสมคอนกรีตได้

- รถกวน (Truck Agitation) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนส่ง และกวนคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ์ 
แล้วจากโรงงานไปยังหน่วยงานซึ่งโม่จะหมุนระหว่างการเดินทางด้วย

- รถขนส่ง (Truck) หมายถึง รถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว และต้อง 
'ปีองกันนํ้ารั่วได้

- เวลาที่เริ่มผสม ให้นับจากวันเวลาที่เริ่มใส่นํ้า
- เวลาที่กำหนด ไม่ใช้กับปูนซีเมนต์ปอรีตแลนด์ ประเภท ๓

๔) การเทคอนกรีต จะกระทำได้หลังจากผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของ 
แบบหล่อ การผูกเหล็ก การวางเหล็ก และสิ่งที่ฝืงในคอนกรีต โดยปฏินัต ดังนี้

๔.๑) คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วต้องเทลงในแบบหล่อ ให้ใช้หมดภายในเวลา ๓๐ นาที

y
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๔.๒) การเทคอนกรีตจากที่สูงต้องมีรางหรือท่อส่งคอนกรีต ต้องให้ปลายท่อด้านล่าง 
จมอยู่ในคอนกรีตที่เทใหม่ ห้ามเทคอนกรีตในระยะสูงกว่า ๑.๔๐ เมตร จากที่นที่เทหรือจากกรณีใด ๆ ที่ทำให ้
มวลรวมแยกตัวออกจากกัน

๔.๓) การหล่อคอนกรีตที่เชื่อมเขากันกับคอนกรีตเดิม ให้กะเทาะผิวหน้าคอนกรีตเดิม 
ก่อนราดด้วยน้ํายู่นแล้วจึงเทของใหม่ทับลงไป

๔.๔) การเทแต่ละครั้งความหนาไม่เกิน ๒๐ เซนตเมตร และต้องกระทังให้คอนกรีต 
เนื้อแน่นด้วยเครื่องสั่น (Vibrator)

๔.๔) ในระหว่างที่ฝนตกต้องระงับการเท โดยก่อนหยุดให้กระทุ้งคอนกรีตส่วนที่เทแล้ว 
ให้แน่นและแต่งหน้าดัดให้ขรุขระไว้เป็นรอยต่อสำหรับงานก่อสร้าง

๔.๖) ขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ต้องระวังไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือน 
และต้องป้องกันการสูญเสียนํ้าจากแสงแดดและลมด้วย 

๔) รอยต่อคอนกรีต
๔.๑) รอยต1อคอนกรีตจะทำตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างทุกแห่ง 

การเทคอนกรีตต้องทำให้เสร็จเป็นช่วง ๆ โดยยึดถือเอารอยต่อเป็นเกณฑ์ ดังนื้

๔.๑.๑) รอยต่อสำหรับงานก่อสร้าง (Construction Joint) ก่อนเทคอนกรีต 
ติดต่อกับช่วงเก่า ต้องมีการขัดค ูล้างสิ่งสกปรกออกก่อน แล้วจึงทำการเทคอนกรีตส่วนต่อไาน่1ด้

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

๔.๑.๓) รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) ช่องว่างระหว่างการเทคอนกรีต 
ครั้งแรกและครั้งที่สอง ให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย ๑ เซนติเมตร และให้ใส่ช่องว่างระหว่างผิวคอนกรีตด้วยวัสดุ 
ประเภท Elastic Filler และอุดรอยต่อด้วยวัสดุประเภท Joint Sealant

๔.๒) แผ่นใยใส่รอยต่อ (Elastic Filler) ประกอบด้วยแผ่นชานอ้อยหรือเส้นใยอ่ืนๆ 
ที่เหมาะสมอัดเป็นแผ่นและอาบด้วยยางมะตอยชนิดเหลว

๔.๓) วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Sealant) เป็นยางมะตอยผสมทรายอัตราส่วน ๑ ะ 
รอยต่อเผื่อขยายบริเวณใกล้ถึงผิวคอนกรีต

๔.๔) วัสดุกันนํ้า (Water Stop) มีลักษณะ ขนาด และคุณสมบัต ิดังนื ้
รายการ Rubber Water stop PVC. Water stop
หน่วยแรงยึดอย่างน้อย ๒,๔๐๐ P.S.I.
ความถ่วงจำเพาะไม่เกิน ๑1๒๐
ความแข็งน้อยที่สุดวัดโดย 

Shore Durometer Type A ๖๐
______ _ _ _ . s li I A

: ๓

ความดูดน่าไม่เกิน 
อึดจนขาดอย่างน้อย 
ทนแรงกดได้มากที่สด

๔%
๔๔๐%
๓๐%

๒,๐๐๐ P.S.I. 
๑.๔๐

๘๐
๐.๓๐% 
๔๐๐%
๒๐%

/2



๕.๒.๔ การถอดแบบและการบ่มคอนกรีต
๑) แบบหล่อคอนกรีต จะต้องปล่อยไว้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาถอดแบบ 

และการถอดแบบจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้คอนกรีตเกิดความเสียหาย ระยะเวลาที่ถอดแบบ 
ได้ตามความแข็งแรงของคอนกรีตนับจากวันที่เทคอนกรีต กำหนดโดยประมาณ ดังนี้

๑.๑) แบบด้านข้างเสา คาน กำแพงตอม่อ ๒ วัน 
๑.๒) แบบท้องคาน ใต้แผ่นพื้น ๒๑ วัน 

๒) การบ่มคอนกรีต จะต้องกระทำทันทีที่คอนกรีตเร่ิมแข็งตัว และต้องบ่ม 
อย่างน้อย ๗ วัน วิธีการบ่มมีหลายวิธี ดังนี้

๒.๑)ใข้กระสอบชุบนํ้าคลุมแล้วคอยรดนํ้าให้เปียกอยู่เสมอ 
๒.๒)ใช้วิธีฉีดนํ้าให้คอนกรีตเปียกช้ืนอยู่เสมอ 
๒.๓) ใช้วิธีซังน้ําไว้บนผิวคอนกรีต 
๒.๔) ใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต 

๕.๒.๕ การซ่อมผิวคอนกรีต
๑) ห้ามซ่อมผิวคอนกรีตที่ถอดแบบแล้ว จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบ

จากผู้ควบคุมงาน
๒) ผิวคอนกรีตที่มีรูพรุนหรือมีส่วนบกพร่องเล็กน้อย ไม่กระทบกระเทือน 

ต่อความมันคงแข็งแรงของโครงสร้าง ให้ทำการสกัดคอนกรีตที่เกาะกันอย่างหลวมๆ บริเวณนั้นออกให้หมดแล้ว 

อุดฉาบด้วยปูนทราย อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ ะ ทราย ๑ ะ ๑ โดยนํ้าหนัก
๕๒.๖ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 

๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ
๑.๑) ส่มเก็บตัวอย่างหินย่อยหรือกรวดและทราย จำนวนอย่างละ ๕๐ 

กิโลกรัม เพื่อทดสอบความแข็งแกร่ง การขัดส ีสิ่งเจือปน สัดส่วนคละ และออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

๑.๒) เก็บตัวอย่างหล่อลูกบาศก์คอนกรีต อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งๆละ ๓ 
ตัวอย่าง หรือความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และให้เจียน วัน เดีอน ป ีกับคำยุบตัวของคอนกรีต ลงบนแท่ง 
ตัวอย่าง เพื่อทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

๒) การรายงานผล
๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของ หินย่อย/กรวด ทราย และ 

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก์อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน
๒.๒) ผลการทดสอบกำบังรับแรงดัดของตัวอย่างหล'อลูกบาศก ์

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนตรวจรับงาน

๖. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
๖.๑ คำจำกัดความและความหมายงานเหล็กเสริมคอนกรีต หมายถง เหล็กกลม เหล็กข้ออ้อย และ 

เหล็กโครงสร้างอนที่ปรากฏในแบบก่อสร้างซ่ึงต้องห่อทุ้มด้วยคอนกรีต 

๖.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ
๖.๒.๑ เหล็กเสริมต้องเบืนเหล็กใหม่ ปราศจากสนิม คราบน้ํามัน มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้

๑) เหล็กเส้นกลม พื้นคุณภาพ SR ๒๔ มาตรฐาน มอก. ๒0 มีกำบังด้งทฃดอึด 
ไม่ตำกว่า ๒,๔๐๐ กก./ตร.ชม. มีกำลังดึงประลัยไม่ตรกว่า ๓1๙๐๐ กก./ตร.ซม. และมีความอืดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร
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๒) เหล็กข้ออ้อย ข้นคุณภาพ 50๓๐ มาตรฐาน มอก. ๒๔มีกำล’งดึงทีขีดยืด 
ไม่ตากว่า ๓,๐๐๐ กกyดร.ซิม. มีกำลังดึงประลัยไม่ตํ่ากว่า ๔,๙๐๐ กก7ตร.ซีม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๖ ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร

๖.๒.๒ การวางเหล็กเสริม
๑) เหล็กเสริมที่ดัดได้ขนาด รูปร่างแล้ว ต้องงอปลายท้ังสองข้าง และวางตามที่แสดง 

ในแบบก่อสร้างการวัดระยะห่างเหล็ก ให้วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเหล็ก
๒)เหล็กเสริมจะต้องวางห่างจากผิวคอนกรีตโดยวัดระยะจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็กตามเกณรีา

ดังนี้

๒.๑) กรณีเหล็กเสริมซ้นเดียว ล้าไม่แสดงไวัเปืนอย่างอื่นให้วางตรงกึ่งกลางความหนา 
๒.๒) กรณีเหล็กเสริม ๒ ซ้น ระยะระหว่างผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตที่ตดกับแบบไม่น้อย 

กว่า ๒.๔๐ เซินตเมตร และล้าติดกับดินหรือหินให้ใช้ ๗.๔๐ เซนติเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
๓) เหล็กเสริมต้องวางและผูกให้แน่น เพื่อมิให้เคลื่อนไหวระหว่างเทคอนกรีต และในขณะ 

กระท,ุงหรือการสันคอนกรีต
๔) เหล็กเดือย (Dowel Bars) ต้องมีขนาดและอผูในตำแหน่งตามแบบ ก่อนนำไปวาง 

ปลายด้านหนึ่งจะต้องทาด้วยยางมะตอยให้ทั้ว

๔) ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ห้ามมิใหักระทบกระเทือนที่ปลายเหล็กที่คอนกรีต
ยังไม่ได้รับการห่อทุ้ม

๖.๒.๓ การต่อเหล็กเสริม จะต้องต่อโดยวิธีทาบกัน และรอยต่อของเหล็กแต่ละเส้นต้องสลับกัน 
ห้ามต่อเหล็กตรงจุดที่รับแรงมากที่สุดในคาน ดังนี้

๑) เหล็กเส้นกลม ให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า ๔๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก เม่ือปลาย 
ต้องงอขอมาตรฐาน หรือ ๔๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเม่ือปลายไม่งอขอมาตรฐาน

๒) เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยปลาย
ไม่งอขอมาตรฐาน

๖.๒.๔ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล
๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบเหล็กทุกขนาดๆ ละ ๓ ท่อนโดยไม่ซิาเสัน มีความยาว ท่อนละ

๐.๖๐ ฌตร
๒) การรายงานผลการทดสอบคุณสมบัตของเหล็กเส้นแต่ละขนาด ให้คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นขอบก่อนนำไปใช้งาน

๗. งานหิน
๗.๑ คำจำกัดความและความหมาย งานหินที่ใช้ในงานแหล่งนํ้าส่วนใหญ่จะเป็นขนาดหินใหญ่ 

ใช้น้องกันการกัดเซีาะของกระแสนํ้าที่กระทำกับตลั,งของลำนํ้าอาคารที่ขวางทางนํ้า เป็นต้น แบ่งออกเป็น 
ประเภทได้ ดังน้ี

๗.๑.๑ หินทิ้ง หมายถึง หินขนาดเล็กใหญ่มีขนาดคละกัน นำไปปู หรือทิ้งด้วยเครื่องจักรหรือแรง 
คนและตบแต่งผิวหน้าครั้งสุดท้ายให้มองดูเรียบร้อยด้วยแรงคน

๗.๑.๒ หินเรียง หมายถึง หินที่มีขนาดประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๒๔ เมตร นำมาเรียงให้1ด้รูปร่างและ 
ขนาดดามแบบ ก่อนเรียงต้องทำการบดอัดพื้นให้แน่น แล้วนำหินใหญ่มาเรียงให้ชิดที่สุด โดยให้หินขนาดใหญ่ 
กว่าอยู่บนหินขนาดเล็ก พร้อมทั้งแต่งผิวหน้าเรียบเสมอกันกับหินกัอนข้างเคยงด้วยแรงคน และถมช่องว่าง 

ระหว่างหินด้วยหินย่อยและหินฝ่นให้แน่น
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๗.๑.๓ หินเรียงยาแนว หมายถึง หินเรียงตามขัอ ๗.๑.๒ และยาแนวผิวหน้าตามช่องว่างระหว่าง
หินด้วยปูนก่อ

๗.๑.๔ หินก่อ หมายถึง หินหี่มีคอนกรีตหยาบแทรกตามช่องว่างระหว่างหินกัอนใหญ่ 
๗.๑.๕ ท้นเรียงในกล1องลวดตาข่าย หมายถึง ท้นเรียงตามข้อ ๗.๑.๒ นำมาเรียงลงใน 

กล่องลวดตาข่ายให้เรียบ
๗.๒ ข้อกำหนดและคุณสมน้ต

๗.๒.๑คุณสมบัติทั่วไป 
๑) หินใหญ่

๑.๑) มีความแข็งแกร่ง ไม่ผุกร่อน และทนต่อการขัดส ี(Abrasion) ทดสอบโดยวิธี Los 
Angeles Abrasion Test แล้วส่วนที่สีกหรอสูญหายไม่เกิน ๔๐%

๑.๒) มีความคงทน (Soundness) เมื่อทดสอบด้วยวิธ ีSodium Sulfate แล้วส่วนสูญหาย 

ต้องไม่เกิน ๑๒% โดยนํ้าหนัก
๑.๓) มีความถ่วงจำเพาะไม่ตากว่า ๒.๖ และเป็นหินมาจากแหล่งโรงโม่หิน
๑.๔) มีสัดส่วนคละที่ด ีโดยขึ้นอยู่กับความหนาของหิน ดังนี้

. _ ......... .._________ a    ฯ.!.e.. .   

นๆหนักของกัรนหิน (กก.) ขนาด 0 ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยนี้ๆหนัก

๕๐-๑๐๐ ๐.๓๒๕-๐.๔๐๐ มากกว่า ๔๐
๑๐-๕๐ ๐.๒๐๐ - ๐.๓๒๕ ๕๐-๖๐
ตํ่ากว่า ๕ ตํ่ากว่า ๐.๑๕๐ น้อยกว่า ๑๐
หินย่อยและหิน^น ทินย่อยและหินฝ่น น้อยกว่า ๕

๑.๓.๒) หินทิ้งหนา ๐.๖๐ เมตร มีขนาดของก้อนหินโตสุด 0 ไม่เกิน C
นี้ๆหนักชองกัอนหิน (กก.) ขนาด 0 ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยนาหนัก
๒๕-๗๕ ๐.๒๗๐ - ๐.๓๗๐ มากกว่า ๔๐
๕-๒๕ ๐.๑๕๐ - ๐.๒๗๐ ๒๐ - ๔๐
ตากว่า ๕ ตํ่ากว่า ๐.๑๕๐ น้อยกว่า ๒๐
หินย่อยและหินฝ่น หินย่อยและหินฝ่น น้อยกว่า ๕

๑.๓.๓) หินทิ้งหนา ๐.๔๕ เมตร มีขนาดของก้อนหินโตสุด 0 ไม่เกิน C
นี้ๆหนักของกัอนหิน (กก.) ขนาด 0 ของก้อนหิน (ม.) % แต่ละขนาดโดยนี้าหนัก
๑๐ -๒๕ ๐.๒๐๐ - ๐.๒๗๐ มากกว่า ๕๕
๕ - ๑๐ ๐.๑๕๐ - ๐.๒๐๐ ๓๕ -๔๕
ตรกว่า ๕ ตากว่า ๐.๑๕๐ ตํ่ากว่า ๑๐
หินย่อยและหินฝ่น หินย่อยและหินฝ่น น้อยกว่า ๕

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

galvanized) ประกอบขึ้นจากลวดตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยมชนิดพันเกลียว ๓ รอบ ม ี๒ แบบ คีอ
๒.๑.๑) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาด 

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

ช่องตาข่ายจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า ๖ X ๘ เซนติเมตร
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๒.๒) การขึ้นโครงรูปกล่องเซีนสี่เหลี่ยมโดยเครื่องจักรให1ด้ขนาดและสัดส่วนตามแบบ 

และมีผนังก้ัน ภายในทุก ๑ เมตร มีฝาปิด - เปิดได้
๒.๓) คุณลักษณะของลวด (Wire) ที่ใช้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายจะต้องมีค่าความ 

ต้านทานแรงดึง (Tensile strength) ไม่น้อยกว่า ๓๘ กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบ มอก.๗๑ “ลวดเหล็ก 
เคลือบสังกะส,ี’ และมีขนาดลวดและการเคลือบสังกะส ีด้งนี้

๒.๓.๑) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION
ชนิดของลวด เส้นผ่าสูนย์กลาง (มม.) นํ้าหนักขั้นตื้าของสังกะสีที่เคสีอบ(กรัม/ตร.ม.)

ลวดโครง ๓.๕ ๒๗๕
ลวดถัก ๒.๗ ๒๖๐
ลวดพัน ๒.๒ ๒๔๐

๒.๓.๒) กล่องลวดตาข่ายแบบ MATTRESS
ชนิดของลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) นํ้าหนักข้ันตํ่าของสังกะสีที่เคสีอบ (กรัม/ตร.ม.)

ลวดโครง ๒.๗ ๒๖๐
ลวดถัก ๒.๒ ๒๔๐
ลวดพัน ๒.๒ ๒๔๐

๒.๔) การยึดและพันกล่อง ระหว่างกล่องลวดตาข่ายและฝาปิดกล่องให้ใช้ลวดพัน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๒ มิลลิเมตร พันยึดกับลวดใครงกล่อง โดยพันเกลียว ๓ รอบ และ ๑ รอบสลับกันใน 
แต่ละช่วงตาข่าย

๗.๒.๒ การวางเรียงหิน
๑) ทำการปรับระดับบริเวณที่จะวางเรียงหินใหญ่หรือกล่องลวดตาข่ายใหเรียบ ปราศจาก 

วัชพืช และijวัสดุรองพื้นประเภทกรวดหรือกรวดผสมทรายหรือแผ่นใยสังเคราะห์ ใท้1ด้ขนาด ความหนา ดามแบบ 

๒) การวางเรียงหินจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดการแยกตัวโดยมีก้อนขนาด 
เดียวกันอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และต้องวางเรียงให้ผิวหน้ามองดูเรียบ และความหนาเฉล่ียเท่ากับที่กำหนดในแบบ 

๓) ในขณะวางกล่องลวดตาข่ายลงบนแผ่นใยสังเคราะห์ จะต้องไม่ทำให้เกิดการฉีกขาด 
หรือเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นใยสังเคราะห์ ด้านมุมของการปแผ่นใยสังเคราะห์ ให้พับขึ้นครึ่งหนึ่งของ 

ความหนาของกล่องลวดตาข่าย
๔) วางกล่องลวดตาข่าย ทำการโยงยึดให้อยู่ในรูปสี่เหสี่ยม และบรรจุหินลงในกล่องลวด 

ตาข่ายต้องวางเรียงให้คละกันอย์างหนาแน่น เหลี่ยมมุมต้องเข้ากันและมีความสวยงาม 

๗.๒.๓ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล 
๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ

๑.๑) ลุ่มเก็บตัวอย่างหินใหญ่ จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม เพื้อทดสอบความแข็งแกร่ง 
ความคงทนความถ่วงจำเพาะและสัดส่วนคละ

๑.๒) จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรีอผลการทดสอบคุณสมบ้ตของ 
กล่องลวดตาข่ายตามข้อกำหนดในแบบ 

๒) การรายงานผล
๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมป,ตของหนใหญ่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ในงานจ้างก่อสร้างเห้นชอบก่อนนำไปใช้งาน

๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบ้ตของกล่องลวดตาข่าย ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนน่าไปใช้งาน
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๘. งานท่อ
๘.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย

งานท่อ หมายถึง งานท่อระบายนํ้าที่รับแรงดันนํ้าตํ่า เช่น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และ 

งานท่อส่งน้ําที่รับแรงดันนํ้าสูง เช่น ท่อเหล็ก ท่อซีเมนต์!ยหิน ท่อ HDPE เป็นต้น 
๘.๒ ข้อกำหนดและคุณสมบัต ิ

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

เป็นอย่างอื่น ใช้ชั้น ๓ การต่อแบบเข้าล้ิน
๑.๒) ไม่มีรอยแตกร้าว รอยแตกถึกและผิวหยาบ 

๒) ท่อเหล็ก
๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๔๒๗ “ท่อเหล็กกล้า 

สำหรับส่งนํ้า,, ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากว่าช้ัน ค ทนแรงด้นได้น]น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล ชนิดปลายหน้าจาน 
๒.๒) การเคลือบผิวท่อ ไห้ปฏิบัติดังนี้

๒.๒.๑) การเคลือบผิวภายไน ให้เคลือบด้วย Cement-mortar ตามมาตรฐาน 
ของ AWWA 0๒๐๔ หรือ Liquid Epoxy ตามมาตรฐานของ AWWA 0-๒๐๐

๒.๒.๒) การเคลือบผิวภายนอกท่อบนดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel 
ตามมาตรฐาน AWWA G-fe๐๓

๒.๒.๓) การเคลือบผิวภายนอกท่อใต้ดิน ให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel 
ตามมาตรฐานของ AWWA 0-๒๐๓ ๒ ชั้น ทันผ้าแอสเบสทอส และทาทับด้วยนี้ายาปุ่นขาว (White-wash)

๒.๓)อุปกรณ์ข้อต่อท่อ
๒.๓.๑) ขอต่อเหล็กหล่อเทาชนิดปลายหน้าจาน มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๑๘
๒.๓.๒) หน้าจานเส้นท่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 

๓๘๑ และสลักเกลยว หมุดเกถึยว และสลักหมุดมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๗๑ 
๓) ท่อซีเมนต์ใยหิน

๓.๑) ท่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๘๑ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น 
อย่างอื่น ให้ใช้ชั้นคุณภาพ PP ๑๔ ทนแรงดันไม่น้อยกว่า ๑.๔ เมกะปาสคาล

๓.๒) ข้อต่อตรง มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๒๖ ถ้ามิได ้
ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ

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

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

อย่างอ่ืน ให้ใช้ชั้นคุณภาพ PN ๖ ทนแรงด้นได้!ม่น้อยกว่า ๐.๖ เมกะปาสคาล
๔.๒) การเช ึอมต1อท่อ ใช้ว้ธการเขึ๋อมต่อแบบ Butt Fusion Welding โดยใช้ 

เครื่องเชื่อมต่อแบบบัตต ์(Butt Fusion Machine) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่!ต้มาตรฐานประกอบด้วย ๔ส่วนใหญ่ๆ คือ ฐานราก 
และที่ยึด, แผ่นความร้อน, ชุดไฮโดรลิคส์ สำหรับเลื่อนแบบบีบท่อ และเครื่องปาดผิว ชั้นตอนการเช่ือมให้เป็นไป 
ตามคู่มือปฏิบัติของเครื่องเช่ือมนั้นๆ

c. -ALo- pj * /2



๔.๓) อุปกรณ์ประกอบท่อ ถามิได้ระบุไว้เข้นอย่างอื่น ต้องทำด้วยวัสดุเช่นเดียวกับท่อ 
HOPE และความหนาท่อเป็นไปตามแบบของผู้ผสิต แต่ต้องหนาไม่น้อยกว่าความหนาของท่อ 

๕) ท่อ PVC (Polyvinyl Chloride Pipe)
๔.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผสิตภัณท์อุตสาหกรรม มอก.๑๗ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น 

อย่างอื่น ให้ใช้ชันคุณภาพ ๑๓.๔ ทนแรงดันได้น]น้อยกว่า ๑.๓๔ เมกะปาสคาล ชนิดปลายธรรมดา
๔.๒) ข้อต่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑ ชนิด 

ต่อด้วยนํ้ายา ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ
๔.๓) นํ้ายาประสานท่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๐๓๒ 

๖) ท่อเหล็กอาบสังกะสี
๖.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๗๗ ถ้ามิได้ระบุเป็น 

อย่างอื่นให้ใช้ประเภทที ่๒ (สีนํ้าเงิน) ขนาดและมิติของท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
มอก.๒๗๖ ประเภท ๒

๗) ท่อระบายนํ้าซีม HDPE (High Density Polyethylene)

๗.๑) ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอื่นให้ใช้ท่อขนาด 0๒.๑๔0 มิลลิเมตร 
๗.๒) มีลักษณะการขึ้นรูปแบบเชาะร่อง และพันเกลียวรอบท่ออีกชั้นหนึ่ง 
๗.๓) การต่อท่อทำโดยการใช้ข้อต่อแบบทึบโดยการหมุนเกลียว และให้มีการปิดปลาย 

ท่อด้วยตัวปิดปลายท่อโดยการหมุนเกลียว
๗.๔) คุณสมน้ตของท่อระบายนํ้าซึม มีดังนี ้

คุณลักษณะ หน่วย เกณฑ์ถ้าหนด
พื้นผิวสำหรับรับนํ้า % ๗๐- ๘๐
ความสามารถในการรับแรงกระทำ 
ที่ผิวท่อไม่น้อยกว่า 
การเสียรูปเมื่อรับแรงกระทำ 

ตามเกณฑ์น]เกิน 
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า

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

ความดันใช้งาน ๖๐๐ ถึง ๑,๖๐๐ กิโลปาสคาล
๘.๓) การทดสอบ เช่น ความคงรูป การโก่งตัวเรื1มต้น การทดสอบแรงดันน้ํา เป็นไป 

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

๘.๒.๒ การวางท่อ
๑) ก่อนทำการวางท่อ จะต้องปรับพื้นร่องดินให้แน่น และมีผิวหน้าเรียบตลอดความยาวท่อ 

ถ้าพื้นร่องดินไม่ดีต้องชุดออกให้หมด สีกอย่างน้อย ๐.๓๐ เมตร แล้วนำวัสดุอื่นที่คุณภาพดีมาใส่แทน
๒) วางท่อในแนวที่กำหนดให้ด้วยความลาดท่ีสมํ่าเสมอ โดยหลีกเล่ียงการยกท่อขึ้นหรือ 

กดท่อลงกะทันหัน และต้องให้ระดับท่อและความลึกของดินถมหลังท่อไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว่ในแบบ
๓) การยกท่อลงร่องดินจะต้องใช้ข้นจั่น รอก เชือก สลิง หรือเครื่องมืออื่นที่เหมาะสมห้าม 

ทิ้งท่อลงในร่องดิน และต้องระมัดระวังมิให้ผิวท่อ ที่ได้รับการเคลือบเสียหายจากการเสียดลี

ดัน/ ดร.ม.

%
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๔) จะต้องไม่ปล่อยให้นํ้าขังอยูในท้องร่อง ซึ่งจะทำให้ดินข้างๆ ร่วงพังหรือยุบตัวและไม่สะดวก 
ในการวางท่อ จะต้องกำจัดนํ้าออกให้แห้งก่อนทำการวางท่อ 

(ะ) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

๕:.๑) ทิศทางการวางจะต้องวางจากดรไปหาสูง โดยที่ลิ้นและปลายลิ้นและร่องของท่อช้ี
ไปตามทางนํ้าไหล

๕:.๒) การต่อท่อแบบเข้าลิ้น จะต้องตกแต่งให้เข้าร่องได้สนิทและมีข่องว่างที่สมํ่าเสมอ 
กันตลอดแล้วยาแนวด้วยปูนฉาบทั้งภายในและภายนอก 

๖) ท่อเหล็ก
๖.๑) การต่อท่อให้ข้อต่อท่อแบบหน้าจาน และการต่อท่อกับท่อชนิดอื่นให้เป็นไปตามแบบ 
๖.๒)ในกรณีที่จำเป็นต้องตัดท่อในสนาม จะต้องกระทำโดยใช้เครื่องมือที่ทำให้รอยต่อ 

เรียบเป็นเส้นตรงและได้ฉากกับแกนท่อ และเช่ือมต่อท่อเป็นแบบต่อขน (Welded Butt Joint) ดังนี้
๖.๒.๑) ก่อนนำท่อเหล็กมาเช่ือม ต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ ๓๕:-๔๐ องศา

โดยการกลึงก่อนการลบปลาย

๖.๒.๒) ก่อนการเชื่อมจะต้องทำความสะอาดส่วนปลายที่จะนำมาเชื่อม โดยตั้ง 
ปลายท่อให้เป็นแนวตรง เว้นซ่องว่างระหว่างท่อที่จะนำมาเชื่อมเพื่อปืองกันการบิดระหว่างการนำมาเชื่อม

๖.๒.๓) การเชื่อมด้วยไฟฟ้า ต้องเป็นไปอย่างสมรเสมอ โลหะที่นำมาเชื่อมละลาย 
เข้าหากันอย่างท่ัวถึง โดยท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๐.๖๐ เมตรขึ้นไป ให้เช่ือมเต็มตลอดแนว 
ทั้งภายใน และภายนอก

๗) ท่อ HOPE การเชื่อมต่อโดยวิธีต่อซน (Butt Welding) โดยการนำปลายท่อทั้งสองให ้
ความร้อนจนถึงจุดหลอมเหลว แล้วนำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยแรงตัน การให้ความร้อนและแรงดันแก่ท่อ 
จะต้องปรับให้เข้ากับขนาดและความหนาของท่อ โดยให้ปฎน้ตตามคู่มือจองเครื่องเชื่อม 

๘.๒.๓ การขดและถมกลบแนวท่อ
๑) ต้องขุดร่องดินวางท่อให้ลึกไม่น้อยกว่าท่ีกำหนด โดยเฉพาะจุดที่ตั้งข้อต่อท่อจะต้อง 

ปรับความลึกของร่องดินให้มากขึ้นกว่าปกติ เพื่อป้องกันมิให้ข้อต่อท่อเป็นจุดคํ้า (Support) ของท่อ
๒) การขุดร่องดิน ลัามีการขุดผ่านถนนหรือผ่านหมู่บ้านซึ่งมีการใช้รถเข้าออก จะต้องทำ 

สะพานชัวคราวหรือใช้แผ่นเหล็กขนาดหนาพอที่รถยนต์แล่นผ่านโดยไม่เป็นอันตราย

๓) หากปรากฏว่าช้ันดินที่ขุดได้ความลึกตามที่กำหนดแล้วเป็นช้ันดินอ่อน ไม่สามารถ 
รับบ้ําหนักได้ด ีให้ทำการรื้อชั้นดินนั้นออกอย่างน้อยลึก ๐.๓๐ เมตรแล้วนำดินท่ีมีคุณภาพดีมาถมอัดแน่นแทน 
หรือใช้วิธีอ่ืนที่เหมาะสม

๔) เมื่อได้ทดลองความดันน้ําแล้วและไม่ปรากฏรอยร่ัวฃึมและท่อไม่แตกหรือชำรุด 
ให้ทำการกลบดินให้เรียบร้อยโดยอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่อ

๔) การขุดดินสำหรับวางท่อบางช่วง จะต้องจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในการกรุกันดินพัง 
เพื่อป้องกันการเสียหายต่อพื้นผิวถนนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่อยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง

๖) ในการกลบดิน จะต้องบดอัดหรือกระทุ้งให้แน่น และระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อ 
ที่วางไว้วิธีการบดอัดให้[ช้ตามคำแนะนำในงานดินถม 

๘.๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบิต
๑) การทำเครื่องหมาย ท่อทุกท่อนและอุปกรณ์ทุกขึ้นจะต้องแสดงคุณลักษณะของท่อ 

เข่น ชั้นคุณภาพ ขนาดและความยาวท่อ ปีที่ผลิต เครื่องหมายการค้า เป็นต้น

๒) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ ์ท่อทุกชนิดและอุปกรณ์ท่อ ต้องแสดงเอกสาร ดังนี ้
๒.๑) แคตตาล็อกของท่อจากบริษัทผ้ผลิต ^ _



๒.๒) สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจาก
หน่วยงานที่เช่ือถือได้

๙. งานปลูกหญ้า
๙.๑ คำจำกัดความและความหมาย

งานปลูกหญ้า หมายถึง การปลูกหญ้าปกคลุมผิวดิน เพื่อบ้องกันการกัดเซาะจากนํ้าบริเวณเชิงลาด 

ของคันเดิน เชิงลาดตลิ่ง บริเวณอาคาร เป็นต้น 

๙.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ
๙.๒.๑) ขนิดหญ้าท่ีใข้ปลูกจะต้องเป็นพันธุหญ้าท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น มีลักษณะรากกระจายออกเป็น 

วงกว้างสามารถยืดเกาะกับฟ้อดินได้เป็นอย่างดี และเป็นพันธุท่ีทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในท้องถิ่นน้ัน

๙.๒.๒) ก่อนปลูกหญ้าจะต้องจัดเตรียมพื้นที่บริเวณปลูกหญ้า โดยนำหนัาดิน (Top Soil) มาถม 

และบดยัดใท้มีความหนาประมาณ ๐.๑๐ เมตร
๙1๒.๓) หญ้าท่ีนำมาปลูกหรือปูจะต้องเป็นหญ้าท่ียังไม่ตายและกำลังเจริญเติบโตเป็นแผ่นหนา 

ปราศจากวัชพืช หินก้อนโต รากไมติดมากับหญ้า
๙.๒.๔) แผ่นหญ้าที่นำมาปลูก จะต้องมีดินติดหญ้าหนาไม่เกิน 0.0๕ เมตรและต้นหญ้าสูงไม่เกิน ๐.๑๒ 

เมตร เมื่อจุดหญ้ามาแลัวต้องรีบปลูกภายใน ๒๔ ชั่วโมงพร้อมบดยัดใท้แน่นกับพื้นเพื่อมิใหมีโพรงอากาศ 
ช่องต่อระหว่างแผ่นหญ้ากลบด้วยดินให้เรียบ

๙.๒.๔) ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาหญ้าบริเวณที่ปลูก จนกว่าหญ้าเจริญงอกงามและปกคลุมพื้นที ่
โดยสมํ่าเสมอ นอกจากนี้จะต้องจุดและกำจัดวัชพืชอื่นๆ ออกจากบริเวณที่ปลูกหญ้า

๑๐. งานเหล็ก
๑๐.๑ คำจำกัดความและความหมาย

งานเหล็ก หมายถง การจัดหา ประกอบ และติดตั้ง ประดูนํ้า บานระบาย ตะแกรงกันสวะ 

ราวลูกกรง และอ่ืนๆ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ในแบบแปลน 

๑๐1๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ
๑๐.๒.๑ประตูนํ้า (Valve) จะต้องมีคุณสมบ้ต ดังนี ้

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

ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา” ชนิดก้านไม่ยก
๑.๒) เป็นชนิดลิ้นเดียว ปลายหน้าจาน ทนความดันใข้งานไดไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล 
๑.๓) กรณีเป็นแบบบนดิน ต้องมีพวงมาลัยปิดเปิด 
๑.๔) กรณีเป็นแบบใต้ดิน ต้องมีหลอดกันดิน ฝาครอบพร้อมฝาปิดครบชุด 

๒) ประตูน้ําแบบล้ินปีกผีเลิ้อ (Butterfly Valves)
๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม มอก.๓๘๒ “ประดูน้ํา 

เหล็กหล่อ ลิ้นปีกผืเลิ้อ”
๒.๒) เป็นประเภทปิดสนิท ปลายหน้าจาน ทนความคันใข้งานได้เม่น้อยกว่า ๑.๐ ฌกะปาสคาล 

๓) ประตูนํ้ากันกลับ (Check Valves)
๓.๑) มีคุณสมบ้ตตามมาตรฐานผลิตภัณท้อุตสาหกรรม มอก1๓๘๓ “ประตูน้ําเหล็กหล่อ

ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง”
๓.๒) เป็นประเภทปิดสนิท ปลายหน้าจาน ทนความคันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล 

๔) ประตูระบายอากาศ (Air Valves)
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๔.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผสิตภัณท์อุตสาหกรรม มอก.๑๓๖๘ “ประดูระบายอากาศ
สำหรับงานประปา”

๔.๒) แบบลูกลอยคู, ปลายหน้าจาน ทนความดันใซังานไดั!ม,น้อยกว่า ๑.๐ ฌกะปาสคาล 
๑๐.๒.๒ บานระบาย ตะแกรงกันสวะ เสา ราวลูกกรง และงานอื่นๆ 

๑) วัสดุที่ใซั
๑.๑) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผสิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๖ 
๑.๒) เหล็กแผ่น มีคุณสมบ้ตตามมาตรฐาน ASTM Designation A-te๔๖ 
๑.๓) เหล็กหล่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A ๔๘-๘๓ 
๑.๔) ทองบรอนซ ์มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation B ๒๒-๘๔ 
๑.๔) เหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM ๒๗๖-๘๖a, 

ASTM A ๑๖๗-๘๖ type ๓๐๔ and ๓๑๖
๑.๖) สลักเกลียว มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A ๓๐๗-๘๖a 
๑.๗) ท่อเหล็กดำ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๗๖ 

ประเภท ๒ การประกอบใขัเชื่อมทั้งหมด
๑.๘) ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 

๒๗๗ ประเภท ๒ การประกอบให้ใช้ขอต่อ
๒) การเชื่อม จะต้องจัดทำโดยวิธี Electric Shield and Welding Process พื้นที่ฝ็ว 

ที่ต้องการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสนิม ส ีสิ่งสกปรกอื่น ๆ รอยเชื่อมจะต้องสมาเสมอไม่เข็นตามดห่รอรูโพรง

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

๑๐.๒.๓ การติดด้ง
๑) ประดูนํ้า บานระบาย ตะแกรงกันสวะ ท่อเหล็ก และงานเหล็กอื่นๆ จะต้องประกอบ 

และติดตั้งให้ตรงตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ และก่อนการติดตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
๒) การติด การเชื่อม การกลึง และการเจาะรูเพื่อติดตั้งงานเหล็ก จะต้องทำด้วยความ 

ประณีต ชิ้นส่วนที่ต้องเคล่ือนไหวให้ทำการปรับให้เคล่ือนไหวได้สะดวกและให้การหล่อลื่นแก่ส่วนที่เคล่ือนไหว 

๓) การทาส ีงานเหล็กทุกประ๓ทต้องได้รับการทาสีกันสนิม จากโรงงานหรือจากการประกอบ 
แต้วเสร็จ และเมื่อนำมาติดต้ังแล้วจะต้องซ่อมสีรองพื้นท่ีได้รับความเสียหายและทาสีทับอีกอย่างน้อย ๒ ชิ้น 

๑๐.๒.๔การตรวจสอบคุณสมบัติ
๑) การทำเคร่ืองหมาย ประถูนํ้าทุกชนิดจะต้องแสดงคุณลักษณะเป็นเนื้อเดียวกับตัวเรือน 

เซ่น ขนาด ชิ้นคุณภาพ ลูกศรแสดงทิศทางการไหล/จำนวนรอบการหมุน ปีที่ผลิต เครื่องหมายการค้า เป็นต้น 

๒) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ ์ประดูนื้าทุกชนิด ต้องแสดงเอกสาร ดังนื้ 
๒.๑) แคตดาล็อกของประดูนํ้าจากบริษัทผู้ผลิต
๒.๒) สัาเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัต ิ

จากหน่วยงานที่เช่ือถือได้
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๑๑. งานวัสดุกรอง
๑๑.๑ คำจำกัดความและความหมาย

วัสดุกรอง หมายถึง วัสดุคัดเสือกที่เป็นกรวดคละอย่างดีหรือกรวดผสมทรายคละกันอย่างดีโดย 
ปราศจากเศษดินและสารที่เป็นอันตรายเจอปนหรือเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ ทำหน้าที่กรองและระบายนํ้าที่ซึม 
ผ่านช้ันดิน โดยมิยอมให้เศษมวลดินไหลผ่านออกมา เพื่อปืองกันการชะล้างและการกัดเซาะ 

๑๑.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัต ิ
๑๑.๒.๑) วสดุกรอง

๑) กรวดผสมทราย แบ่งตามประเภทการใช้งาน เป็น ๒ ชนิด
๑.๑) ชนิดที ่๑ ใช้รองพื้นระหว่างดินกับหินใหญ่มีขนาดคละกันดังนี้ 

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ฝานตะแกรงโดยนี้าหนัก

๓ นว ๑๐๐
๑.๕๐ นิ้ว ๙๐”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 ดังนี้
ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงา

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

๒) กรวดใช้เป็นวัสดุกรองในการทำ Toe Drain มีขนาดคละกัน ดังนี ้
ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน % ผ่านตะแกรงโดยนํ้าหนัก

๓ นิ้ว 
๑.๕๐ นิ้ว 
0.๗๕ นิ้ว 
๓/๘ นิ้ว 
เบอร์ ๔

๓) แผ่นใยสังเคราะห ์ต้องเป็นชนิด Non-Woven ที่มีกรรมวิธีการผลิตแบบ Needle 
punch ที่ผลิตจากเส้นใย Polypropylene ที่มีความยาวต่อเนื่องกัน'ด้งผืน (Continuous Filament) 
ความยาวของเส้นใยโดยเฉลี่ยจะยาวกว่า ๘ ชม. หรือแบบ Thermally Bonded ซึ่งใช้วัสดุที่ผลิตข๋ึ,นใหม ่
ทั้งหมด แบ่งตามประเภทการใช้งาน เป็น ๒ ชนิด ดังนี้

๑๐๐ 
๗๕-๙๕ 
๕๕-๗๕ 
๐-๕๕ 
๐



๓.๑) ชนิดที ่๑ ใช้กับงานปูคลุมวัสดุกรอง
คุณสมบัติ ข้อกาหนด

ค่า CBR.PUNCTURE
(EN ISO ๑๒๒๓๖,65 ๖๙๐๖ ะ PART ๔, ASTM D ๖๒๔๑) ไม่น้อยกว่า ๑๔๕๐ N
ค่า MASS PER UNiTAREA ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ §/ทา๒
ค่า WATER FLOW RATE
(BN ๖๙๐๖ ะ PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑) ไม่น้อยกว่า ๘๕ l/m.tosec
(๑๐ cm-head)
ค่า TENSILE STRENGTH
(EN ISO ๑๐๓๑๙, BS ๖๙๐๖ ะ PART ๑, ASTM D ๔๕๙๕) ไม่น้อยกว่า ๗.๕ K N/m.
(WIDTH)
ค่า PORE SIZE 0๙๐พ หรือ 0๙0(1
(ASTM D ๔๗๕๑, BS ๖๙๐๖ PART ๒ AOS ๐๙๐) ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แกา.

๓.๒) ชนิดที ่๒ ใช้รองพื้นหินใหญ่
คุณสมบัด ข้อกำหนด

ค่า CBR. PUNCTURE
(EN ISO ๑๒๒๓๖, BS ๖๙๐๖ ะ PART ๔, ASTM D ๖๒๔๑) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐๐ N
ค่า MASS PER UNIT AREA ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ร/ทก๒
ค่า WATER FLOW RATE
(BS ๖๙๐๖ ะ PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑) ไม่น้อยกว่า ๕๐ I/m.10 sec
(๑๐ cm-head)
ค่า TENSILE STRENGTH
(EN ISO ๑๐๓๑๙, BS ๖๙๐๖ \ PART ๑, ASTM D ๔๕๙๕) ไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ K N/m.
(WIDTH)
ค่า PORE SIZE 0๙๐พ หรือ 0๙๐(1
(ASTM D ๔๗๕๑, BS ๖๙๐๖ PART ๒ AOS ๐๙๐ ไม่มากกว่า ๙๐ pm.

๑๑.การปูวัสดุกรอง
๑) กรวดผสมทรายหรือกรวด

๑.๑) ก่อนปูวัสดุกรอง ต้องเตรียมฐานรากรองพื้น โดยขดปรับแต่งให้มีความลาดและ 
ขอบเขตตามที่กำหนดไว้ในแบบถ้าขุดเกินไปจะต้องใช้วัสดุรองพื้นใส่ลงไปให้เต็ม

๑.๒) กรวดใช้ทำวัสดุกรอง Toe Drain การถมบดอัด จะต้องทำเป็นชั้นๆ ความหนาชั้น 
ละไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร บดอัดโดยใช้รถบดอัดล้อเหล็กบดทับอย่างน้อย ๔ เที่ยว บดอัดแน่นมีความหนาแน่น 
สัมพัทธ ์(Relative Density) ไม่ตํ่ากว่า ๗๕% และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉล่ียไม่ต่ํากว่า ๙๐%

๑.๓) ในกรณีที่หยุดการถมวัสดุกรองเป็นเวลานาน และเริ่มถมใหม่ ให้ทำการขุดผิวหน้า 
เดิมให้ขรุขระ แล้วบดอัดก่อน หลังจากนั้นจึงลงวัสดุท่ีจะถมขึ้นใหม่ต่อไป 

๒) แผ่นใยสังเคราะห์
๒.๑) ขณะวางหินลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ทำให้เกิดการอีกขาดหรือเคลื่อนตัว 

จนทำให้แผ่นใยสังเคราะห์เคลื่อนตัวออกจากบรีเวณที่ต้องการปู ด้านมุมของการปูแผ่นใยให้พับขึ้นครึ่งหนึ่งของ 
ความหนาหินหรือคาน คสล.
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๒.๒) ไม่อนุญาตให้สิ่งขับเคล่ือนทุกชนิดผ่านไปบนแผ่นใยสังเคราะห ์หลังจากการ
เรียงหินแล้ว

๒.๓) ก่อนวางหินบนแผ่นใยสังเคราะห ์จะต้องตอกหมุดยึดให้แน่นและเรียงหินเริ่มจาก 
บริเวณที่อยู่ด้านล่างก่อน

๒.๔) การเรียงหินห้ามยกก้อนหินสูงกว่า ๐.๕๐ ม. ถ้าหากมีการปูหินด้วยเครื่องจักร 
โดยตรงจะมีหินก้อนเล็กปูรองรับหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม.

๒.๕) การต่อเชื่อมแผ่นใยสังเคราะห์ทำได ้๒ วิธ ีดังนี้
๒.๕.๑) การต่อโดยการให้แผ่นเหล่ือมกัน (Overlapping) โดยระยะทาบของ

แผ่นใย ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม.
๒.๕.๒) การเย็บ (Sewing) ให้ทำการเย็บแบบต่อเนื่อง โดยใช้ด้าย Polyester 

หรือ Nylon ทำการเย็บแบบต่อเนื่อง
๑๑.๒.๓ การตรวจสอบคุณสมบ้ต๊

๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ
๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างกรวดหรือกรวดผสมทราย จำนวน ๕๐ กิโลกรัม เพื่อทดสอบ

สัดส่วนคละ
๑.๒) จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบ้ตของ 

แผ่นใยสังเคราะห์ตามข้อกำหนดในแบบ 
๒) รายงานผล

๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของกรวดและหรือกรวดผสมทราย ให้คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห ์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

๑๒. งานระบบสูบนํ้า
กรณีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายละเอียคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนด ของระบบสูบนํ้า 

ทุกรูปแบบ มีความคลาดเคล่ือนจากหลักวิศวกรรม ผู้รับจ้างจะต้องแกิไขให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยไม่คิด 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิน และไม่สามารถนำเหตุที่มีความคลาดเคลื่อนนี้มาขอขยายระยะเวลาดำเนินการไต้

ระบบสูบนํ้าจะต้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ ์ตามวัตคุประสงค์ของโครงการตามปรากฎ 
ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายละเอึยคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนด ของระบบสูบน้ํา โดยจะต้องทำ 
การทดสอบระบบสูบนี้า ดังนี้

๑) ระบบสูบนํ้าพลังงานไฟฟ้า ให้ทดสอบต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๒ ชั่วโมง จำนวน ๓ รอบ และมีการสลับ 
เคร่ืองสูบนํ้า กรณีมีเครื่องสูบนํ้า ๒ ชุด และรับรองผลการทดสอบโดยผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ก่อนส่งมอบงาน 

๒) ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลม ให้ทดสอบต่อเน่ือง เป็นเวลา ๓ วัน และมีการสลับ 
เคร่ืองสูบนํ้า กรณีมีเครื่องสูบนํ้า ๒ ชุด และรับรองผลการทดสอบโดยผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ก่อนส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างต้องจัดทำคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบสูบนํ้า อย่างน้อย ๑0 เล่ม และต้องจัดให้ม ี
การฟิกอบรมแก1ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และหรือ กลุ่มผู้ใช้นํ้า จำนวน ๑ ครั้ง โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิน ทั้งนี ้ผู้รับจ้างต้องจัดทำและส่งรายงานผลการฟิกอบรม ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

ร z2
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กรมทรัพยากรนํ้า. (๒๕๔๕). ข้อกำหนดการก่อสรัางโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
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