รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง
พื้นที่จังหวัด ............ จานวน ..... แห่ง
---------------------------1. ความเป็นมา
จังหวัด............................ ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 งบกลาง รายการ ........................................................ ในการประชุ มคณะรั ฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่
..............................................พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหา ...................................................................................
2. วัตถุประสงค์
จังหวัด................................ โดย ........................................... มีความประสงค์ จะจ้างเหมาก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาล ให้กับโครงการ ............................................................. งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน ..... แห่ง
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็น บุคคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ..............................
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ .......... ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม ""กิจการร่วมค้า"" ส่วน
คุณสมบั ติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่ว มค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง เป็น
ผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมมา
ทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่ ว มค้า ได้ มีข้ อตกลงระหว่ างผู้ เข้ าร่ ว มค้าเป็น ลายลั กษณ์ อัก ษรกาหนดให้ ผู้ เ ข้า ร่ว มค้า รายใดรายหนึ่ง เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่" หมายความว่ า กิ จ การร่ ว มค้ า ที่จ ดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ คคลต่ อกรมพัฒ นาธุร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญ ชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
3.13 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้น
แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
4. เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอ
4.1 การก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ของ......................................................
จานวน ....... แห่ง ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายต้องยื่นเสนอราคาให้ครบจานวนแห่ง
4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และผลงานโดยแนบสาเนาหนังสือรับรองผลงานที่เป็น
ผลงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล หรือ ผลงานประเภทเดียวกัน ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
หนังสือรับรองผลงานจะต้องไม่เกิน 5 ปี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผลงานนั้นต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ .......... ของวงเงินงบประมาณ
4.3 ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว และต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืน
ราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการยื่นข้อเสนอมิได้
4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องวางหลั กประกันการเสนอราคาจานวนร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ
การคืนหลักประกันจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งยื่ นข้อเสนอต่าสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทา
สัญญาหรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
4.5 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องเป็นของใหม่ ชนิดดีที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและหากเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีการกาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
เท่านั้น หรือหากไม่มีการรับรองมาตรฐาน มอก. จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
หรือ 9002 โดยแนบหลักฐานการรับรองของมาพร้อมเอกสารการยื่นข้อเสนอ
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณ์ โดยจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดของหอถังเหล็กเก็บน้าสาเร็จรูป
ถั ง กรองสนิ ม เหล็ ก สารกรองในถั ง กรองสนิ ม เหล็ ก ชุ ด กระจายน้ า ท่ อ รวมน้ าและชุ ด ท่ อ กรองน้ าตามที่
.......................................................... กาหนด และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน มอก.
ประกอบด้วย แผ่ นเหล็กกล้ ารี ดร้อน, เหล็กเส้ น เสริมคอนกรีต, วัสดุผสมคอนกรีตหรือคอนกรี ตผสมเสร็จ ,
สายไฟฟ้า, ท่อพีวีซี, ท่อพีวีซีแข็งสาหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า , ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี, อีพ็อกซี่สาหรับเคลือบท่อ
เหล็กกล้าส่งน้า, ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อพีวีซี และข้อต่อและอุปกรณ์ท่อเหล็กอาบสังกะสี โดยให้แนบมาพร้อม
เอกสารการยื่นข้อเสนอ
4.8 ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องจัดให้ มีวิศวกรควบคุมงาน ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม
ควบคุม สาขาโยธา สาหรับควบคุมงานเฉพาะงานก่อสร้างและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้าสาเร็จรูป โดยให้แนบ
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ไม่ขาดสมาชิกภาพของสภาวิศวกรและรับรองการควบคุม
งานของวิศวกรแนบมาพร้อมเอกสารการยื่นข้อเสนอเป็นผู้ควบคุมงานในการก่อสร้างประจา อย่างน้อย 1 คน
ต่อ สัญญาจ้าง พร้อมลงนามรับรองการควบคุมงานก่อสร้างทุกแห่งที่ทาการก่อสร้าง
4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งชื่อและสถานที่ตั้งของโรงงานผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็ บน้าและถังกรองสนิม
เหล็ก โดยต้องเป็นโรงงานที่มีอาชีพผลิตหอถังเหล็กเก็บน้าและถังกรองสนิมเหล็กที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015 และต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และใบประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและกฏหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พร้อมลงชื่อโดยผู้มีอานาจลงนามให้ครบถ้วนและประทับตรา โดยแนบมาพร้อมกับเอกสารยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ จังหวัด...................................... โดย ................................................ สงวนสิทธิ์ที่จะให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เข้าไปตรวจสอบกระบวนการ
ผลิตได้ตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการก่อสร้าง โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบหนังสือยินยอมของโรงงานผู้ผ ลิตหอถัง
เหล็กเก็บน้ามาพร้อมเอกสารยื่นข้อเสนอด้วย เอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อโดยผู้มีอานาจลงนาม (ของโรงงานผลิต)
ให้ครบถ้วนและประทับตรา โดยแนบมาพร้อมเอกสารยื่นข้อเสนอ
4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นแผนการดาเนินงานซึ่งจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อแสดงถึงขีดความสามารถของผู้ ยื่นข้อเสนอ และยืนยันดาเนินการก่อสร้างได้สาเร็จ
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นทุ ก แห่ ง ตามงวดงานที่ จั ง หวั ด .................................................... โดย
.....................................................กาหนด สาหรับแผนการดาเนินการก่อสร้างจะมีผลต่อการติดตามควบคุมงาน
และมีผลผูกพันกับสัญญาจ้างด้วย
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทาสัญญาจ้างเป็นผู้รับจ้างของ จังหวัด ................. ในการดาเนินการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลแล้ ว แต่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผนการด าเนิ น งาน ที่ ผู้ รั บ จ้ า งยื่ น เสนอต่ อ
.............................................................. ในการเสนอราคาครั้งนี้ จังหวัด ............................................. โดย
.................................................................. จะพิจารณาและมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างเหมา และสงวนสิทธิ์ไม่ชาระ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้างไปแล้ว รวมถึงต้องถูกตัดสิทธิ์ ในการเข้ายื่นข้อเสนอ
ในงานจ้างของจังหวัด...............................................ในครั้งต่อไป
4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบคู่มือการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่ประกอบด้วย แผนผัง
แสดงการทางานของระบบประปาบาดาล คุณลักษณะ หน้าที่ การทางาน อายุการใช้งานของแต่ละส่วน แสดง
ขั้นตอนการทางานทั้งระบบ และวิธีการดูแลบารุงรักษา มาพร้อมเอกสารการยื่นข้อเสนอ
4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่ยื่นเอกสารเสนอราคาไม่ตรงกับเงื่อนไขเสนอราคาและข้อกาหนด แม้เพียง
ข้อใดข้อหนึ่งของจังหวัด ............................................... โดย .......................................... จะไม่ได้รับการพิจารณา
การยื่นข้อเสนอครั้งนี้

4.15 จังหวัด ..................................................... โดย ...................................................... สงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาจ้างตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ และอาจยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้เลยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ โดยจะลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อ พรบ. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง มีผลบังคับใช้และสานักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ให้แล้ว
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
จังหวัด ........................................................ โดย ........................................................... จะพิจารณา
ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโดยเลือกใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาราคารวม
6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
6.1 รายละเอียดทั่วไป
ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ได้มาตรฐาน ตามสถานที่ที่จังหวัด
...........................................โดย ....................................................... กาหนด
จังหวัด ...........................................โดย ....................................................... จะดาเนินการจัดหา
แหล่งน้าดิบโดยการขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้าบาดาล ผู้รับจ้างเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล ทั้งนี้จะต้องเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของโรงเรียน มายังระบบประปาบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ระบบประปาบาดาล ประกอบด้วย
1. หอถังเหล็กเก็บน้า ขนาดความจุน้าไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 12.60 เมตร
(ตามแบบหมายเลข 1) สร้างจากแผ่นเหล็กกล้ารีดร้อน มอก. 1479-2558
2. ระบบควบคุม เครื่อ งสู บ น้ าด้ ว ยอุป กรณ์ วั ด ระดั บน้ าแบบอัต โนมัติ (ตามแบบ
หมายเลข 2)
3. ถังกรองสนิมเหล็กระบบ Pressure Multimedia Filter กรองน้าได้ไม่น้อยกว่า
7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (117ลิตร/นาที) หรือประมาณ 30 GPM (ตามแบบหมายเลข 3)
4. เดินท่อพีวีซีระบบประปาสาหรับใช้เป็นท่อน้าดื่ม มอก. 17-2532 ชั้นคุณภาพ 8.5
ขนาด 55 มม. (2 นิ้ว) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร โดยเดินท่อตั้งแต่ถังกรองสนิมเหล็กไปยังจุดที่ใช้
น้า และให้ใส่ข้อต่อลดสามทางเข้าจุดจ่ายน้าฯ รวมไม่น้อยกว่า 6 จุด แต่ละจุดให้ติดตั้งข้อต่อสามทางลด ขนาด
55 มม. X 18 มม. (2 นิ้ว × 1/2 นิ้ว) และต่อเข้าระบบให้สามารถจ่ายน้าได้ สาหรับระยะห่างระหว่างแต่ละข้อ
ต่อสามทางลดให้อยู่ในความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน (ตามแบบหมายเลข 4)
6.2 คุณลักษณะเฉพาะระบบประปาบาดาล ประกอบไปด้วย 4 รายการ ดังต่อไปนี้
6.2.1 รายการที่ 1 คุณลักษณะเฉพาะของหอถังเหล็กเก็บน้า
1. สถานที่ก่อสร้าง
1.1 หมู่บ้าน ......................... หมู่ที่ ...... ตาบล........................... อาเภอ ............................
จังหวัด ...................................... โดย .....................................................................กาหนดอยู่ในรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.)
1.2 บริ เ วณที่ จ ะติ ด ตั้ ง หอถั ง เหล็ ก เก็ บ น้ า จะอยู่ บ ริ เ วณใกล้ บ่ อ น้ าบาดาลหรื อ ตามที่
ผู้ควบคุมงานกาหนด

2. คุณลักษณะเฉพาะของหอถังเหล็กเก็บน้า
2.1 ลักษณะของหอถังเหล็กเก็บน้า เป็นหอถังเหล็กสาเร็จรูป แบบหัวทรงกลม ส่วนบนที่เก็บ
น้าจะต้องทาจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปเชื่อมต่อเป็นลักษณะทรงกลม มีขนาดความจุน้าไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร
ความสูงของหอถังประมาณ 12.60 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2,500 มิลลิเมตร (มม.) มีระบบ
Oxidation ตรงทางคนลอดตอนบน (ตามแบบหมายเลข 1)
1) วัสดุสร้างหอถัง
- แผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1479-2558
- ความหนาของแผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนที่ผลิตตาม มอก.14792558 ตั้งแต่ 3.0 – 9.0 มม.(ตามแบบหมายเลข 1 แผ่นที่ 1
และ แผ่นที่ 2)
2) สวิทช์ควบคุมระดับน้า (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge)
- ติดตั้งด้านล่างของหอถังสูงจากฐานหอถังประมาณ 120 ซม.
- สวิ ท ช์ ค วบคุ ม ระดั บ น้ า แบบมี ส เกลแสดงย่ า นการวั ด
(Range) สามารถปรับให้ต่อ (Cut In) และให้ตัด (Cut Out)
หน้าปัดแสดงหน่วยวัด 2 หน่วย สามารถปรับตั้งเพื่อตัดการ
ทางานที่ความดันน้าระหว่าง 2-15 psi มีสวิทช์สะพานไฟฟ้า
โดยปรับตั้งระดับน้าให้เครื่องสูบน้าทางานที่ระดับน้าลดลงไม่
ต่ากว่า 8 เมตร นับจากแผ่นเหล็กฐานหอถัง และให้เครื่อง
สูบน้าหยุดการทางานที่ระดับน้า ไม่เกินกว่าระดับความสูง
ของท่อน้าล้นเป็นไปอย่างอัตโนมัติ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การรับรองจากมาตรฐาน ANSI, NEMA, JIS, UL หรือ SA
- เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ย่านการวัดไม่เกิน 30 psi
ขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มม.) สามารถอ่านค่าความ
ดันน้าในหอถังพักน้าที่ระดับ ความสูง 5-12 เมตร ได้อย่างชัดเจน
- สวิทช์ควบคุมระดับน้า (Pressure Control) และเครื่องวัด
แรงดั น (Pressure Gauge) ติ ด ตั้ ง ไว้ ใ นกล่ อ งเหล็ ก ขนาด
30X35x35 ซม. (รายละเอี ย ดกล่ อ งเหล็ ก ตามแบบ
หมายเลข 1 แผ่นที่ 6)
2.2 การทาสี ให้ดาเนินการตามกรรมวิธีของผู้ผลิตสี หรือตามหลักวิชาการงานทาสี
1) ภายใน ผิวโลหะให้ขัดรอยต่อเชื่อม ให้เรียบปราศจากสนิม ทาความสะอาดผิวหน้า
ไม่ ให้ มีไ ขมั น หรื อน้ ามั น จั บ ทาด้ ว ยสี ร องพื้ นอี พ็อ กซี่ ส าหรับ เคลื อ บท่อ เหล็ ก กล้ า ส่ ง น้าบริ โ ภค ที่ ผ ลิ ตตาม
มาตรฐาน มอก. 1048 - 2551
2) ภายนอก ผิว โลหะให้ ขัดรอยต่อเชื่อม ให้เรียบปราศจากสนิม ทาความสะอาด
ผิวหน้าไม่ให้มีไขมันหรือน้ามันจับแล้วทาสีรองพื้นกันสนิมประเภท Anti corrosive primer Pigmented with
Red Lead จานวน 2 ครั้ง ทาทับหน้าด้วยสีประเภท Alkyd Based Semi-Gloss Enamel จานวน 2 ครั้ง
3) จากฐานหอถังเก็บน้าจนถึงด้านล่างของแถบคาดโลโก้ ...............................................
ของส่วนทรงกลมให้ทาสี...................... จากด้านบนของแถบคาดโลโก้ .............................................................
ของส่วนทรงกลมขึ้นไปจนถึงทางคนเข้าออกส่วนบนทาสี .................................... ส่วนที่เป็นคอลัมน์ของหอถัง
ด้านบนจากขอบทรงกลมลงมา ประมาณ 1,300 มม. แถบกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร และส่วนที่เป็นคอลัมน์
ของหอถังด้านล่ างกึ่งกลางระหว่างรอยต่อของคอลัมภ์ ให้ทาสี.............................รอบคอลัมน์ แถบกว้าง
ประมาณ 40 เซนติเมตร

4) สัญลักษณ์ของจังหวัด ...........................................................ให้กัดกรดและทาสี โดย
ตราสัญลักษณ์จังหวัด ..........................................ให้ใช้สี..................................... บนแผ่นสแตนเลส ความหนา
ไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ขนาด Ø 80 เซนติเมตร ขึ้นรูปให้โค้งตามบริเวณส่วนโค้งกลมตอนบนของหอถังพร้อมยึด
ติดกับหอถังด้วยสกรูสแตนเลสและจะต้องไม่มีการรั่วซึมของน้าเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ รายละเอียดอื่นใดที่ไม่ได้
กล่าวถึงให้เป็นไปตามแบบ หมายเลข 1 แผ่นที่ 2
5) รายละเอียดอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวถึงให้เป็นไปตามแบบหมายเลข 1
หมายเหตุ
การทาสี ให้ ทาส าเร็จในโรงงาน ห้ามมิให้ทาในสนาม และต้องตกแต่งสี อย่างเรียบร้อย
บริเวณรอยเชื่อมหรือรอยขูดขีด อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและการติดตั้งหอถังต้องประกอบให้สมบูรณ์
แบบในโรงงาน ห้ามมิให้ไปประกอบหรือต่อเติมในสนาม ยกเว้นกรณีไม่สามารถขนย้ายเข้าไปยังสถานที่
ก่อสร้างได้ เพราะถนนแคบหรือคดโค้งมากจนรถบรรทุกไม่สามารถเข้าไปได้
ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของหอถังเก็บน้าให้
เป็นตามข้อกาหนดงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ก่อนทาการติดตั้งหอถังเก็บน้าทุกแห่ง
3. การก่อสร้างฐานของหอถังเหล็กเก็บน้า การติดตั้งหอถังต้องตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรง ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่หินแข็งอยู่ตื้น หรือผิวดินทรายเนื้อแน่นกับพื้นที่ที่หินแข็งอยู่
ลึกหรือพื้นดินอ่อน
3.1 พื้นที่ที่หินแข็งอยู่ตื้นหรือผิวพื้นดินทรายเนื้อแน่น ที่สามารถรับน้าหนักได้ไม่น้ อย
กว่า 4 ตันต่อตารางเมตร ให้ใช้ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2.75 เมตร x 2.75 เมตร ชนิด
ไม่ตอกเสาเข็ม (รายละเอียดของฐานรากให้เป็นไปตามแบบหมายเลข 1 แผ่นที่ 3) โดยที่ฐานรากทั้งหมดฝัง
อยู่ใต้ดิน การก่อสร้างฐานรากคอนกรีตจะต้องก่อสร้าง ณ จุดที่จะติดตั้งหอถังเท่านั้น
3.2 พื้นที่ที่หินแข็งอยู่ลึกหรือผิวพื้นดินอ่อน ซึ่งสามารถรับน้าหนักได้น้อยกว่า 4 ตัน
ต่อตารางเมตร ให้ใช้ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตอกเสาเข็ม โดยใช้เสาเข็มคอนกรีต หกเหลี่ยมกลวงหรือ
ตัวไอหรือสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 ม.X 6.00 เมตร หรือ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15 ม.x
0.15 ม.x 6.00 ม.จานวนไม่น้อยกว่า 13 ต้น โดยตอกกระจายทั่วฐานของคอนกรีต และให้เหล็กเสาเข็มผูกยึด
ติดกับเหล็กตะแกรงของฐานคอนกรีต ซึ่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x 2.40 เมตร (รายละเอียดของฐานราก
เป็นไปตามแบบหมายเลข 1 แผ่นที่ 3) โดยที่ฐานรากทั้งหมดฝังอยู่ใต้ดิน การก่อสร้างฐานรากทั้งหมดจะต้อง
ก่อสร้างที่สถานที่ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเท่านั้น
3.3 การทดสอบความสามารถรับน้าหนักของดินรองรับฐานรากให้ทาการทดสอบโดย
มี วิ ศ วกรผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาโยธา ไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ภาคี วิ ศ วกร
เป็นผู้ทาการทดสอบ และให้ส่งผลการทดสอบ รายการคานวณพร้อมทั้งลงนามรับรองถึงผู้ควบคุมงาน ก่อนเข้า
ดาเนินการก่อสร้างฐานราก รวมทั้งให้แนบรายงานผลการทดสอบในการส่งมอบงานด้วย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับ
ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ทั้งหมด
4. ส่วนประกอบอื่นๆ
4.1 ติดตั้งหัวล่อฟ้า 3 แฉก (Air terminals) บริเวณด้านบนสุดของหอถังเหล็กเก็บน้า
4.2 ด้านล่ างให้ทาระบบต่อลงดิน จะต้องมีค่าความต้านทานระบบต่อลงดินตาม
มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ระบบต่อลงดินจะต้องมีค่าความต้านทานไม่เกิน 5
โอห์ม ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือวัดค่าความต้านทาน และวัดความต้านทานระบบต่อลงดิน จัดทารายงานการ
ตรวจวัด โดยมีผู้ควบคุมงานของผู้ รับจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างลงนามรับรอง แนบการส่งมอบงานด้วย
ในวันส่งมอบงาน
4.3 เดินสายล่อฟ้าชนิดทองแดง ขนาด 25 ตร.มม. ภายนอกหอถังเหล็กเก็บน้า โดย
เดินสายร้อยในท่อพีวีซีแข็ง ประเภท 1 สีเหลืองและเชื่อมเหล็ก RB  6 มม. ยึดทุกระยะ 2 เมตร ด้านบน
เชื่อมต่อกับหัวล่อฟ้า ด้านล่างเชื่อมต่อระบบต่อลงดิน โดยใช้อุปกรณ์สายล่อฟ้าเป็นตัวเชื่อม

4.4 การต่อท่อจากท่อส่งน้าที่ปากบ่อน้าบาดาลไปยังหอถังเหล็กให้ใช้ท่อเหล็กอาบ
สังกะสี มอก.277-2532 ประเภท 2 ขนาด Ø 2 นิ้ว และท่อพี วีซี มอก.17-2532 ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด
Ø 2 นิ้ว การเดินท่อและติดตั้งระบบประตูน้าให้ดาเนินการตามแบบหมายเลข 2 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2
จบรายการที่ 1
6.2.2 รายการที่ 2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้าไฟฟ้า
1. สายไฟฟ้าชนิดกันน้า(VCT – 3C) สาหรับมอเตอร์ขนาด 1.0 และ 1.5 แรงม้า ขนาดไม่เล็ก
กว่า 3.0x1.5 มม.2 , สาหรับมอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า ขนาดไม่เล็กกว่า 3.0x2.5 มม.2 , สาหรับมอเตอร์ขนาด
3.0 แรงม้า ขนาดไม่เล็กกว่า 3.0x4.0 มม.2 , ผลิตตาม มอก. 11 เล่ม101- 2553 ตารางที่ 7 – 9 ความยาวของ
สายไฟฟ้ าเริ่ มจากกล่ อ งพัก สายถึง ตู้ ควบคุม เครื่องสู บน้ าไฟฟ้า ฯ โดยให้ เ ดินสายในท่ อพีวี ซีส าหรั บใช้ ร้อ ย
สายไฟฟ้าผลิตตามมาตรฐาน มอก. 216-2524
1.1 การติ ด ตั้ ง ตู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งสู บ น้ าไฟฟ้ า ให้ ผู้ รั บ จ้ า งน าตู้ ชุ ด ควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
(Control Box) จาก ....................................................... ที่มาพร้อมกับเครื่องสูบน้าแบบไฟฟ้าฯ ไปติดตั้ง โดย
ยึดติดกับโครงเหล็กฉาก L 40x40x4 มิลลิเมตร แล้วเชื่อมโครงยึดดังกล่าวไว้กับ หอถังเหล็กเก็บน้าที่ความสูง
นับจากแผ่นเหล็กฐานหอถังประมาณ 1.20 เมตร และให้ทาสีโครงยึดด้วยสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น และทาสี
น้ามันทับหน้าอีก 2 ชั้น และติดตั้งสายดินจากตู้สวิทช์ควบคุมไปยังหลักดิน (ห้ามต่อจากฐานหอถัง)
กรณี
ไม่สามารถติดตั้งตู้ควบคุมตามที่กาหนดไว้ และมีความจาเป็น ต้องเปลี่ยนแปลงตาแหน่งในการติดตั้ง ต้องแจ้ง
ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันที และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างในการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.2 เมื่อติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้าไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ ทาที่เก็บ สายไฟฟ้าชนิ ดกันน้ า(VCT – 3C) ส่ วนที่พ้นจากบ่อน้าบาดาลให้ เรียบร้อย โดยเดินสายภายใน
ท่อพีวีซีจนถึงตู้ควบคุมเครื่องสูบน้าไฟฟ้า
1.3 ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ควบคุม
การทางานของเครื่องสูบน้าต่างๆ ให้เป็นตามข้อกาหนดงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาลก่อนทาการติดตั้งทุก
แห่ง
2. อุปกรณ์อื่นๆ
2.1 Flow Switch จะต้องเป็นชนิดสาเร็จรูป ประกอบอยู่ในกล่องมิดชิด สามารถป้องกัน
แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ มีความแข็งแรง ทางานร่วมกับชุดควบคุมมอเตอร์ชุดกลไกควบคุมการตัดต่อวงจร
และ Paddle ทาด้วยเหล็กไร้สนิม มีสกรูปรับความไวการตัดต่อวงจร และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก ANSI, NEMA, JIS, IEC หรื อ UL สายไฟฟ้ า ที่ ต่ อ จาก Flow Switch ไปยั ง ตู้ ค วบคุ ม ให้ ใ ช้
สายไฟฟ้าขนาดไม่เล็กกว่า 2 x 1.0 มม.2 ผลิตตามมาตรฐาน มอก.11 – 2553 ตารางที่ 9 โดยเดินในท่อพีวีซี
แข็งสาหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าผลิตตามมาตรฐาน มอก. 216-2524
2.2 ผู้รับจ้างต้องต่อสายไฟฟ้าจาก Flow Switch ไปยังตู้ควบคุม โดยใช้สายไฟขนาดไม่เล็ก
2
กว่า 2 x 1.0 มม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก.11เล่ม 5 – 2553 ตารางที่ 9 โดยเดินในท่อพีวีซีแข็งสาหรับใช้ร้อย
สายไฟฟ้าผลิตตามมาตรฐาน มอก. 216-2524
2.3 มาตรวัดน้า ใช้มาตรวัดน้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ชนิดหน้า
แปลน มีสมรรถนะในการวัดที่เที่ยงตรง ทาจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ทนต่อการกัดกร่อน ชุดเครื่องบันทึกสามารถ
ถอดเปลี่ยนได้ง่าย ชุดเครื่องบันทึกผนึกด้วยระบบสุญญากาศ ติดตั้งตามแบบ
3. การทดลองเครื่องและอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้สวิทซ์ควบคุม เมื่อได้ทาการติดตั้งตู้ควบคุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะต้องทาการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบตู้ควบคุมให้ครบถ้วนทุกระบบว่าสามารถทางานได้
เป็นปกติ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ควบคุมการทดสอบและรับรองรายงาน ซึ่งจะต้อง
แจ้งผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้างทุกครั้ง ตามขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

3.1 ทาการทดสอบการทางานของอุปกรณ์ควบคุมโดยไม่ต่อวงจรมอเตอร์
3.2 ทาการทดสอบการทางานของอุปกรณ์ควบคุมโดยการต่อวงจรของมอเตอร์ทางานปกติ
จบรายการที่ 2
6.2.3 รายการที่ 3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของถังกรองสนิมเหล็ก
1. รายละเอียดทั่วไป
ถังกรองสนิมเหล็กระบบ Pressure Sand Filter มีอัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง หรือประมาณ 30 แกลลอน/นาที มีอุปกรณ์สาหรับล้าง (Back Wash) ได้ในตัว
1.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทาถังกรองสนิมเหล็กให้เป็นไปตามแบบหมายเลข 3 ท่อน้า ข้อต่อ
ข้องอ ข้อลด ปลั๊ ก ยู เนี่ ย น และนิ ป เปิ้ ล ที่นามาประกอบกับถัง กรองต้องเป็นผลิ ตภัณฑ์ ที่ได้รั บมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากกระทรวงอุตสาหกรรมเท่านั้น
1.2 การเชื่อมต่อชิ้นส่ว น ให้ ใช้วิธีเชื่อมด้วยไฟฟ้าให้แข็งแรงพร้อมทั้งแต่งแนวเชื่อมให้
เรียบร้อย
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถังกรองสนิมเหล็ก
2.1 เป็นถังกรองสนิมเหล็กระบบ Pressure Sand Filter รูปทรงกระบอก ขนาด  1.15
เมตร ความสูง 1.20 เมตร ใช้เหล็กแผ่นหนา 6 มม. วางในแนวตั้ง
2.2 ก้นถังเป็นรูปกระทะหงาย รัศมีความโค้ง 1.00 เมตร เหล็กหนา 6 มม. ประกอบกับ
ตัวถังโดยการเชื่อมทั้งด้านในและด้านนอก ส่ว นก้นถังภายในให้เทคอนกรีตและติดตั้งท่อน้าภายในตามที่
กาหนดไว้ในแบบหมายเลข 3
2.3 ฝาถังกรอง เป็นรูปกระทะคว่า รัศมีความโค้ง 1.00 เมตร เหล็กหนา 6 มม. เชื่อมปิด
กับตัวถังเฉพาะด้านนอก มีช่องสาหรับเปิด-ปิดเพื่อใส่สารกรอง โดยมีส่วนประกอบครบถ้วนตามแบบที่กาหนด
ประกอบติดเป็นชิ้นสาเร็จรูป (ตามแบบหมายเลข 3)
2.4 ช่องเติมสารกรองด้านบน ขนาด  50 ซม. ปิดด้วยแผ่นเหล็ก หนา 9 มม.กันรั่วด้วย
ปะเก็นยาง หนา 6 มม. และขันยึดด้วยสลักเกลียว  12 x 30 มม. (ตามแบบหมายเลข 3)
2.5 ขาถังกรอง ต้องสร้างตามขนาดที่กาหนดไว้ในแบบทุกประการและให้เชื่อมติดกับก้นถัง
จานวน 3 ขา พร้อมตกแต่งตะเข็บเรียบร้อย
2.6 มาตรวัดแรงดัน (Pressure gauge) ขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 50 มม. (2 นิ้ว) สามารถ
วัดความดัน ได้ระหว่าง 0 - 10 Kg/cm2 เป็นชนิดที่มีน้ามันกลีเซอรีน เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของเข็ม
จานวน 1 ตัว ติดตั้ง (ตามแบบหมายเลข 3)
2.7 วั ส ดุที่ ใ ช้ผ ลิ ตชุ ด กระจายน้า ท่อ รวมน้ าและชุ ด ท่อ กรองน้า จะต้ องผลิ ต จากวั ส ดุ
พลาสติก PP (Polypropylene) ฉีดขึ้นรูป โดยต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับแรงดันจากชั้นสาร
กรองได้ โดยต้องเป็นวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดสนิมและจะต้องไม่มีสารละลายที่เป็นพิษละลายปนไปกับน้าที่จะใช้
บริโภค
2.8 ท่อกรองน้าเป็นพลาสติก PP (Polypropylene) แบบฉีดขึ้นรูป ขนาด  32 มม. ปลาย
ด้านหนึ่งเป็นเกลียวสาหรับต่อเข้ากับท่อรวมน้า ปลายอีกด้านหนึ่งปิดเป็นลักษณะโค้ง ตามแบบหมายเลข 3
2.9 ท่อรวมน้ า เป็ นพลาสติ ก PP (Polypropylene) แบบฉี ดขึ้ นรู ป ขนาด  100 มม.
ปลายทั้งสองด้านเป็นเกลียวนอก สาหรับฝาปิดครอบแบบเกลียว อีกด้านหนึ่งสาหรับสวมเข้ากับ ท่อส่งน้า ที่
ด้านซ้าย - ขวาของท่อรวมน้ามีช่องน้าเข้ามีลักษณะเป็นเกลียวสาหรับต่อเข้ากับท่อกรองน้า ข้างละ 9 ช่อง ตาม
แบบหมายเลข 3
2.10 ท่อกระจายน้าเป็นพลาสติก PP (Polypropylene) แบบฉีดขึ้นรูป ขนาด  92 มม.
ความยาวแต่ละด้าน 300 มม. (ไม่รวมเกลียว) ปลายทั้งสองด้านเป็นเกลียว ด้านหนึ่งใส่ฝาครอบพลาสติกอีก
ด้านหนึ่งสวมเข้ากับสามทางเหล็ก มีช่องรับน้ารอบท่อขนาดร่องรับน้าไม่น้อยกว่า 0.4 มม.

2.11 ในการประสานท่อรวมน้ากับท่อกรองน้า เวลาหมุนเกลียวเข้าหากันจะต้องแน่น ไม่
หลวมหรือเคลื่อนตัวได้
2.12 ปลายท่อรวมน้าด้านที่ไม่ติดกับถังกรองสนิมเหล็กให้ปิดฝาครอบให้แน่น ไม่หลวมหรือ
เคลื่อนตัวได้โดยรูปแบบฝาปิดให้เป็นไปตามแบบแบบหมายเลข 3
2.13 อุปกรณ์ระบบท่อน้าภายนอกถัง ต้องติดตั้งให้ครบทุกประการตามแบบหมายเลข 3
2.14 การเคลือบกันสนิม ก่อนการทาสีถังกรองสนิมเหล็กต้องขัดทาความสะอาดที่ระดับ
Sa 2.5 เพื่อขัดสนิมออกทั้งภายนอกและภายใน องค์ประกอบทุกชิ้นของถังกรองสนิมเหล็ก (ยกเว้นอุปกรณ์ที่
เป็นทองเหลืองหรือเหล็กอาบสังกะสี) ภายในต้องทาด้วยอีพ็อกซี่สาหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้าบริโภคผลิต
ตามมาตรฐาน มอก.1048 - 2551 จานวน 3 ชั้น สีกันสนิมและสีจริงให้ใช้อีพ็อกซี่สาหรับเคลือบท่อเหล็กกล้า
ส่งน้าบริโภค ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1048 - 2551 สีจริงที่ทาทับภายนอกถังกรองสนิมเหล็กให้ใช้สีน้าเงิน
ตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้าบาดาลให้ใช้ลายเส้นสีเหลือง ขนาด  25 ซม. ตามแบบหมายเลข 3
2.15 สารกรองที่ใช้เป็นวัสดุกรองน้า ประกอบด้วยสารกรองแอนทราไซท์ สารกรองแมงกานีส
กรีนแซนด์ และกรวดทรายเรียงขนาดบรรจุไว้ในถังกรองสนิมเหล็ก จัดวางสารกรองตามที่แบบกาหนดไว้
2.16 รายละเอียดอื่นๆ ที่มิได้กล่าวถึง หรือหากรายการที่กาหนดนี้กับแบบขัดแย้งกัน ให้
ยึดถือตามแบบเป็นสาคัญ
3. การติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
3.1 ถังกรองสนิมเหล็กให้นาไปติดตั้งใกล้หอถัง เก็บน้า การติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ให้
ตั้งอยู่บนฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 150x150x15 ซม. ด้านล่างรองด้วยทรายหยาบอัดแน่น ความหนา 5
ซม. ตามแบบหมายเลข 3 (แบบไม่ตอกเข็ม)
3.2 การต่อท่อจากหอถังเหล็ กเก็บน้าถึงถังกรองสนิมเหล็ก ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี
มอก. 277-2532 ประเภท 2 ขนาดระบุ 65 มม. (2½ นิ้ว) และท่อพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ 8.5 มอก.17 - 2532
ขนาด  65 มม. (2½ นิ้ว) การเดินท่อและระบบประตูน้าให้ดาเนินการตามแบบหมายเลข 3
3.3 ติดสติกเกอร์แสดงรายละเอียดการทางานและวิธีดูแลรักษาเครื่องกรองสนิมเหล็กแบบ
ปิดที่ถังกรอง สนิมเหล็ก ขนาดและรูปแบบตามแบบรูปรายละเอียด
จบรายการที่ 3
6.2.4 รายการที่ 4 รายละเอียดการวางท่อประปา
1. ชนิดท่อ
ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ายาประสาน มอก.17-2532 ชั้นคุณภาพ 8.5
ขนาด 55 มม. (2 นิ้ว)
2. การวางท่อ
2.1 ท่ อที่ ต่ อจากระบบประปาไปยังจุดที่ ใช้ น้า ต้องฝั งให้ ลึ กจากผิ วดิ น ถึ งผิ ว ท่อด้ านบน
ประมาณ 30 ซม. การกลบดิน ให้ใช้ดินเดิมที่ขุดขึ้นมากลบกลั บลงไป ห้ ามใช้หิ นหรืออิฐ หรือวัส ดุอื่นใดที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน ก่อนทาการกลบดิน ให้ทดลองความดันน้าที่ 6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 นาที กรณีที่ไม่สามารถขุดฝังท่อได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
2.2 ความยาวท่อที่นามาต่อกันทั้งหมดรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร โดยวางตามแนว
ถนนในโครงการหรือตามแผนผังหรือจุดการใช้น้าของโครงการ
2.3 ท่อพีวีซีที่วางลอดถนนภายในโครงการให้ใช้ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี มอก. 277-2532
ประเภท 2 ขนาด Ø 3 นิ้ว (80 มม.) ครอบท่อพีวีซีที่ผ่านถนนนั้น

2.4 กรณีที่ต้องวางท่อลอดถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยราชการ การฝังท่อลอด
ถนนให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ขออนุญาตจากหน่วยราชการที่รับผิดชอบถนนนั้ น และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วให้ดาเนินการวางท่อตามรายละเอียดการวางท่อ ข้อ 2.3
3. การจ่ายน้า กาหนดให้มีจุดจ่ายน้าหรือจุดติดตั้งก๊อกน้า จานวนไม่น้อยกว่า 6 จุด แต่ละจุด
ให้ติดตั้ง ข้อต่อสามทางลด ขนาด 55 มม. X 18 มม. (2 นิ้ว × 1/2 นิ้ว) และต่อเข้าระบบให้สามารถจ่ายน้าได้
สาหรับระยะห่างระหว่างแต่ละข้อต่อสามทางลด ให้อยู่ในความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
4. การต่อท่อจ่ายน้า ท่อจ่ายน้าดังกล่าวจะเป็นท่อต่อจากถังกรองสนิมเหล็กไปยังจุดที่ใช้น้า
ภายในโครงการ
5. รายละเอียดอื่น ที่ไม่ได้กล่าวถึงให้เป็นไปตามแบบเลขหมายเลข 4
จบรายการที่ 4
7. การดาเนินงาน
7.1 ผู้รับ จ้า งจะต้อ งก่อ สร้า งระบบประปาบาดาล และจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์
เครื่องใช้ ตลอดจนแรงงานมาทาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ สาหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินการ
ก่อสร้างตามโครงสร้างและองค์ประกอบของตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร หมวดค่าอานวยการ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเห็นของผู้ควบคุม
งานของผู ้ว่า จ้างหรือ คณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ โดยให้ผู้รับ จ้า งทาข้อ ตกลงกับผู ้มีอานาจตัด สิน ใจของ
สถานที่ที่จะทาการก่อสร้างนั้นๆ ในการออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามแต่จะตกลงกัน
7.2 พื้นที่โครงการที่จะก่อสร้า งระบบประปาบาดาล ได้กาหนดไว้ตามตารางรายชื่อสถานที่ก่อสร้าง
(ภาคผนวก ก.) ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะก่อสร้าง จากสถานที่เดิมที่กาหนดไว้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือพิจารณายกเลิกการก่อสร้างในสถานที่นั้นก็ได้ โดยปรับลดค่างานตามแห่งและเบิ กจ่าย
ตามที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
7.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานและมีหน้าที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 176 ถึง ข้อ 178
7.4 ก่อนที่จะทาการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้า ถังกรอง ท่อเมน จะต้องแจ้งให้ ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
หรือทดสอบคุณสมบัติและรับรองความถูกต้องของอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้แนบพร้อมการ
ส่งมอบงานด้วย
7.5 การเดินท่อ PVC ระบบประปา (ท่อเมนจ่ายน้า) ให้เริ่มจากถังกรองสนิมเหล็กต่อไปยังจุดที่กาหนด
ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ และจะต้อ งวางตามแนวที่ผู้ควบคุมงานของ จังหวัด ............................................
กาหนดไว้ในแผนผังของพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน รูปแบบการวางท่อเมนตามรูปแบบหมายเลข 4 ความยาว
ของท่อเมนรวมประมาณ 1,000 เมตร การเปลี่ยนแปลงแนวการวางท่อต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุม
งานทีจ่ ังหวัด .................................................... แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและให้แนบพร้อมการส่งมอบงานด้วย
7.6 การติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้า เมื่อได้ทาการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ ว จะต้องทาการทดสอบ
อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบตู้ควบคุมให้ครบถ้วนทุกระบบว่าสามารถทางานได้เป็นปกติ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างเป็น ผู้ควบคุมการทดสอบและรับรองรายงาน ซึ่งจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจ รับ
พัสดุทุกครั้ง
7.7 งานที่ส่งมอบได้แต่ละแห่ง จะต้องติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ และต้องต่อเป็นระบบพร้อมทั้ง
สามารถสูบน้าขึ้นเก็บในหอถังเหล็กเก็บน้าได้เต็มหอถัง และปล่อยน้าไปสู่ท่อเมนจ่ายน้าได้ทุกจุดจ่ายน้า
7.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาคู่มือการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ประกอบด้วยแผนภาพแสดง
การทางานของระบบประปาบาดาล คุณลักษณะ หน้าที่ การทางาน อายุการใช้งาน ของแต่ละส่วน ขั้นตอนการ
ทางานทั้งระบบและวิธีการดูแลบารุงรักษา จานวน 3 เล่มต่อแห่ง นอกจากนี้ต้องมีการฝึกอบรมให้ผู้ดูแลระบบ
ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานและการบารุงรักษาเป็นอย่างดี

7.9 ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างระบบประปาบาดาล ได้ตามสถานที่กาหนดไว้ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุม
งานทราบทันทีที่ทราบ เพื่อดาเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
7.10 หากสิ่งใดไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปรายการหรือข้อกาหนด แต่จาเป็นต้องทาหรือจัดหาเพื่อให้งาน
เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักวิศวกรรม ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มทั้งสิ้น
และไม่สามารถอ้างระยะเวลาที่เสียไปจากการแก้ไขระบบฯ มาขอขยายอายุสัญญาหรืองดเว้นค่าปรับได้
8. สถานทีก่ ่อสร้างและส่งมอบงาน
รายละเอียดตามตารางรายชื่อสถานที่ก่อสร้าง (ตามเอกสารภาคผนวก ก.)
สถานที่ ติ ด ต่ อ ส่ ง มอบงาน : .....................................................................ที่ อ ยู่ ข องแต่ ล ะ
................................................................................................
9. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ให้ส ่ง มอบงานก่อ สร้า ง ทั้ง หมด ........ แห่ง โดยส่ง มอบงานก่อ สร้า งที ่แ ล้ว เสร็จ ตามจ านวนที่
กาหนดและเบิกจ่ายตามรายชื่อสถานที่ก่อสร้าง ตามเอกสารแนบ ภาคผนวก ก.
10. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร แห่งละ ......................... บาท จานวน ........ แห่ง
รวมเป็นเงิน ......................... บาท (................................)
ราคากลางงานก่อสร้าง จานวน ........ แห่ง รวมเป็นเงิน ......................... บาท (................................)
11. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้รับจ้างจะต้องประกันการชารุดเสียหาย ของวัสดุ และอุปกรณ์จากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา
2 ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบงาน และเป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องดูแล วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใช้งาน หากในระยะเวลาดังกล่าวเกิดการ
ชารุดเสียหายหรือขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องทาการแก้ไขให้เสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยมีหลักฐาน
การแจ้งด้วยวิธีใดๆ เช่น ทางหนังสือแจ้ง ทางโทรศัพท์ หรือ ทางสื่อออนไลน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งสิ้น และ
แจ้งผลการแก้ไขเป็น หนังสือ ให้สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต ............. ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันแก้ไข
แล้วเสร็จ หากไม่ดาเนินการซ่อมแซมความชารุดบกพร่องดังกล่าว สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต .............
จะดาเนินการซ่อมแซม แก้ไข โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจากเงินค้าประกันสัญญา และจะต้องถูก แจ้ง
ให้เป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ
12. การจ่ายเงิน
จังหวัด .................................................... โดย ............................................................. จะจ่ายเงิน
ให้กับผู้รับจ้างเป็นงวด เมื่อส่งงานครบตามจานวนแต่ละงวด ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ตามที่
จังหวัด .................................................... โดย ............................................................. กาหนดไว้ และ
คณะกรรมการตรวจการรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นหากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบตามจานวน
ในแต่ละงวดที่กาหนดไว้ ทางจังหวัด ................................................ โดย .............................................................
จะไม่จ่ายเงินให้
การจ่ายเงินล่วงหน้าผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงิน ล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคา
จ้างตามสัญญา แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสื อค้าประกัน
ของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยผู้รับจ้า งต้องทาหนังสือการขอรับเงินล่วงหน้าหลังจากลง
นามในสัญญาแล้ว

13. ค่าปรับ

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

รายการปรับลด

จังหวัด

1 3. 1 ผู้ รั บ จ้ า ง ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม สั ญ ญ า ห รื อ ผิ ด สั ญ ญ า ข้ อ ห นึ่ ง ข้ อ ใ ด แ ล ะ จั ง ห วั ด
.......................................... โดย ...................................................... ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องถูก
ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานจ้างทั้งหมด แต่ไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท นับแต่วันล่วงเลย
กาหนดวันเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จบริบูรณ์
13.2 การพิจารณาว่าพื้นที่โ ครงการใดสามารถสร้างฐานหอถังเก็ บน้าเป็นแบบไม่มีเสาเข็มได้
จะต้องทาการทดสอบความสามารถในการรับน้าหนักของดิน ตามเงื่อนไขที่กาหนดในรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของหอถังเหล็กเก็บน้า รายการที่ 1 ข้อ 3 เรื่อง การก่อสร้างฐานของหอถังเก็บน้า ถ้าสถานที่ใดฐานของ
ห อ ถั ง เ ก็ บ น้ า ไ ม่ มี เ ส า เ ข็ ม ท า ง จั ง ห วั ด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . โ ด ย
............................................................. จะปรับลดราคาลง
13.3 ค่ า ปรั บ ลดค่ า งานก่ อ สร้ า งระบบประปาบาดาลและก่ อ สร้ า งอาคารพร้ อ มติ ด ตั้ ง ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาล

1. ฐานรากหอถัง : ฐานรากแบบไม่มีเข็ม (บาท/เมตร)
2. งานเดินท่อพีวีซีแข็ง มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 (บาท/เมตร)
3. งานขุดดินและถม แนวเดินท่อ.(บาท/เมตร)
4. เดินสายไฟเมน THW-A ขนาด 10 ตร.มม. มอก.2932541 (บาท/เมตร)
5. เดินท่อร้อยสายไฟ PVC มอก.216-2524 ขนาด 3/4"
(บาท/เมตร)
6.สายไฟฟ้าชนิดกันน้า (VCT 3C) ผลิตตามมาตรฐาน มอก.
11-2553 (บาท/เมตร)
7. ท่อเหล็ กอาบสั งกะสี มอก.277-2532 ขนาดเส้ นผ่ าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว (บาท/เมตร)
ทั้งนี้ ค่างานปรับลด หรือ ค่างานก่อสร้าง ที่นอกเหนือจากตารางค่างานปรับลดค่างานก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาล(หอถังเหล็กเก็บน้า ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร) จะพิจารณาปรับลดค่างานตามราคาต่อ
หน่วยซึ่งรวมค่าดาเนินการทั้งปวงแล้วของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างที่ทาให้ทางราชการได้รับประโยชน์มากกว่า
โดยการทาสัญญาจะใช้สัญญาแบบปรับลดราคาได้ (ค่า K) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการ
คานวณ ตามเอกสารภาคผนวก ข
14. หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ
จังหวัด ..................................................... โดย .......................................................................

ภาคผนวก ก.
รายชื่อสถานที่ก่อสร้าง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

ภาคผนวก ข.
การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1. สั ญญาแบบปรั บ ราคาได้ นี้ ใ ช้กั บ งานก่ อ สร้ า งทุ กประเภท รวมถึ งงานปรับ ปรุ งและซ่อ มแซม
ซึ่งเบิกจ่ายงาน ในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามที่ได้กาหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนี
ราคาซึ่งจัดทาโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวด
ราคา สาหรับกรณีจัดจ้างโดยวิธีอื่นให้ใช้ในวันเปิดซองราคาแทน
3. การน าสัญญาแบบปรับ ราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้ รับจ้างทราบ เช่น
ในประกาศประกวดราคาฯ ต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
พร้อมกาหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคานวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้อย่างชัดเจน
ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภท
ให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กาหนดไว้
4. การขอเงินเพิ่มค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้อง
ภายในกาหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกาหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มี
สิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจาก
ผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หัก
เงินจากหลัดประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
5. พิจารณาคานวณเงินเพิ่มหรือลดและการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไข
และสัญญาแบบปรับราคาได้ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสานักงบประมาณและให้ถือการพิจารณา
วินิจฉัยของสานักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คานวณตามสูตร ดังนี้
P =
(Po) x (K)
กาหนดให้
P = ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง
ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน
หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
Escalation Factor K หาได้จากสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้
งานก่อสร้างอาคารระบบปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาล
ใช้สูตร
K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
งานวางท่อ PVC กลบทราย
ใช้สูตร
K = 0.25 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo

ดัชนีราคาที่ใช้คานวณราคา ตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์
K
It
Io
Ct
Co
Mt
Mo
St
So
PVCt
PVCo

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Escalation Factor
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวด
ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งมอบงาน แต่ละงวด
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ค. วิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
1. การคานวณค่า K ตามสูตรตามลั กษณะของงานนั้นๆ ให้ ใช้ตัว เลขดัช นีราคาวัส ดุก่อสร้างของ
กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคานวณ
2. การคานวณค่า K สาหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยก
ค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กาหนดไว้
3. การค านวณค่ า K ก าหนดให้ ใ ช้เ ลขทศนิ ย ม 3 ตาแหน่ ง ทุ กขั้ นตอนโดยไม่ มี การปั ด เศษและ
กาหนดให้ทาเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสาเร็จก่อนแล้วจึงนาผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลข
สัมพันธ์นั้น
4. ในการพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทาสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า
K ตามสูตรสาหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคา
มากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนาเฉพาะส่วนที่เกิน 4 % มาคานวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด
4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิด
ของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนามาใช้ในการคานวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายของอายุสัญญา
หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวด ให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทาได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างาน
เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคานวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนามาคานวณหาค่า K ของเดือน
ที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคานวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทาความตกลงเรื่องการเงินกับสานัก
งบประมาณ
……………………………………

ขอรั บ รองว่ า การก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ข้ า งต้ น เป็ น ไปตามข้ อ ก า หนดใน
มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ สร.0203/ว.157 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลของโครงการ .................................. ของจังหวัด .............................
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง จานวน ........ แห่ ง ตามคาสั่ ง ของจังหวัด
........................................ ที่................. /........ ลงวันที่ ......................................................
(ลงชื่อ).......................................................ผู้กาหนดคุณลักษณะ
(.......................................)
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).......................................................ผู้กาหนดคุณลักษณะ
(.......................................)
ตาแหน่ง
กรรมการ
(ลงชื่อ).......................................................ผู้กาหนดคุณลักษณะ
(.......................................)
ตาแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ

วิธีกาหนดราคากลาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 กาหนดว่า
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่ง
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น
คณะกรรมการ ก าหนดราคากลางตาม (1) ราคาที่ ไ ด้ ม าจากการค านวณตามหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด ดังนี้
ราคากลางรวม x,xxx,xxx บาท (...................)

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการ..................................................... ของจังหวัด .....................................งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง จานวน .......... แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................... จังหวัด .....................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร xx,xxx,xxx . xx บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็กพักน้า ติดตั้ง
หอถังเหล็กพักน้า ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบ Pressure Multimedia
Filter กรองน้าได้ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (117 ลิตร/นาที) หรือประมาณ 30 GPM
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ .......................................... เป็นเงิน xx,xxx,xxx.xx บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ง....................................
6.2 รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ง....................................
6.3 รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ง....................................

