รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ ง
ประกอบแบบแปลนการก่ อสร้ างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ่
ปี งบประมาณ 2561
บ้ าน ช่ อง
ตาบล ไผ่
จังหวัด สุ รินทร์

หมู่ที่ 12
อาเภอ รัตนบุรี

ออกแบบโดย

องค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
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ในการก่ อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นแห่ งนี้ หากเอกสารรายการรายละเอี ยด รู ปแบบหรื อแบบ
แปลน ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญา มีความขัดแย้งกันให้ผรู ้ ับจ้างถือปฏิบตั ิตามควรก่อนหลัง ดังนี้
1. รายการวันชี้สถานที่ก่อสร้าง
2. รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
3. รู ปแบบหรื อแบบแปลน
4. รายการรายละเอียดทัว่ ไปประกอบแบบแปลน
กรณี ดาเนินการดังกล่าวแล้วหาข้อยุติไม่ได้ ผูว้ ่าจ้างขอสงวนสิ ทธิ์ให้ผอู ้ อกแบบเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ น
ตามหลักวิชาช่าง และให้ผรู ้ ับจ้างปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูอ้ อกแบบอย่างเคร่ งครัด
สาหรั บรายการรายละเอีย ดเฉพาะแห่ งเล่ มนี้ ประกอบด้ วยรายละเอียดที่ผู้ รั บจ้ า งต้ อ ง
ดาเนินการเพื่อให้ งานก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ ถูกต้ องตามแบบแปลนทุกประการ ดังนี้
1. สรุ ปรายการก่อสร้างและแบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปา
2. รายละเอียดที่ผรู ้ ับจ้างต้องดาเนินการก่อสร้าง จัดหา จัดทา และติดตั้ง
3. เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย
3.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุ ภณั ฑ์ในงานระบบประปา ได้แก่ เครื่ องสู บน้ า
ตูค้ วบคุม เครื่ องจ่ายสารละลายคลอรี น เครื่ องมือตรวจวัดความเป็ นกรด-ด่างในน้ า เครื่ องมือตรวจวัด
สารละลายเหล็กในน้ า และเครื่ องมือประจาการประปา
3.2 การเขียนข้อความที่หอถังสูง
3.3 รายละเอียดข้อความป้ ายการประปา
3.4 แผ่นป้ ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
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1. สรุปรายการก่ อสร้ างและแบบแปลนที่ใช้ ในการก่อสร้ างระบบประปา
ก. ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการก่ อสร้ างระบบประปาหมู่บ้าน ช่ อง
หมู่ที่ 12 ตาบล ไผ่ อาเภอ รัตนบุรี
จังหวัด สุ รินทร์
จานวน 20 รายการ ดังนี้
ลาดับ
รายการก่ อสร้ าง
1 การทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุก
ของดิน 1 จุด
2 โรงสูบน้ าดี
3 ระบบกรองน้ าบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม.
4 ถังน้ าใสขนาดจุ 100 ม.3 (ตอกเข็ม)
5 หอถังสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)
6 ป้ ายบอกระดับถังน้ าใส
7 รั้ว, ประตูร้ วั , ป้ ายการประปา
8 ระบบท่อส่งน้ าดิบ
9 เครื่ องสูบน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด
10 เครื่ องสูบน้ าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 2 ชุด
11 การประสานท่อระหว่างระบบ
12 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล
13 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดี
14 การประสานระบบไฟฟ้ า
15 ระบบจ่ายสารละลายคลอรี น
16 เครื่ องมือประจาการประปา
17 เครื่ องมือตรวจวัดความเป็ นกรด-ด่างในน้ า
18 เครื่ องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ า
19 รางระบายน้ า
20 ระบบท่อจ่ายน้ าประปา

แบบเลขที่
รายการฯ เฉพาะแห่ ง
412003
1211010
2111100
3111030
991002
921001
…อบต.ไผ่ ., 911001
รายการฯ เฉพาะแห่ง
รายการฯ เฉพาะแห่ง
911005
911007
911006
รายการฯ เฉพาะแห่ง
รายการฯ เฉพาะแห่ง
รายการฯ เฉพาะแห่ง
รายการฯ เฉพาะแห่ง
รายการฯ เฉพาะแห่ง
911001,911005
…อบต.ไผ่ ..., 911001
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ข. ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการก่ อสร้ างระบบประปาหมู่บ้าน
2. แบบเลขที่
1. แบบเลขที่ …อบต.ไผ่ .….
3. แบบเลขที่ 1211010
4. แบบเลขที่
5. แบบเลขที่ 3111030
6. แบบเลขที่
7. แบบเลขที่ 911001
8. แบบเลขที่
9. แบบเลขที่ 911005
10. แบบเลขที่
11. แบบเลขที่ 911007

412003
2111100
921001
991002
911006

พร้อมด้วย - รายการรายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา จานวน 1 เล่ม
- รายการรายละเอียดทัว่ ไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา จานวน 1 เล่ม
2. รายละเอียดที่ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการก่ อสร้ าง จัดหา จัดทา และติดตั้ง
1. กาหนดให้ ผู้รับจ้ างก่ อสร้ างฐานรากของสิ่ งก่ อสร้ างเป็ นแบบตอกเสาเข็ม หรื อไม่ ตอก
เสาเข็มตามผลการทดสอบดิน โดยผู้รับจ้ างต้ องเสนอราคาสิ่ งก่ อสร้ างเป็ นแบบตอกเสาเข็ม และ
ให้ ดาเนินการทดสอบความสามารถในการรั บน้าหนักบรรทุกของดิน บริ เวณที่จะก่ อสร้ างระบบ
ประปา โดยวิธี Standard Penetration Test จานวนไม่ น้อยกว่ า 1 จุด ณ ตาแหน่ งที่จะก่ อสร้ างหอถัง
สู ง ซึ่ งรายละเอียดเครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรม และ ได้รับการ
ตรวจสอบเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่ อ นจึ งจะเริ่ มทาการทดสอบได้ ส าหรับ
รายละเอี ย ดการทดสอบ การควบคุ ม การทดสอบ การวินิ จ ฉัย และรับ รองผล ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในรายการรายละเอียดทัว่ ไป (ภาคผนวก ข) (เล่มสี ฟ้า) โดยในการวินิจฉัยและรั บรองผล
ต้ องมีวิศวกรที่ได้ รับใบอนุญาตให้ เป็ นผู้ ป ระกอบวิชาชี พ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็ นผู้รับรองผลการทดสอบ
ดินและสรุปผลการรับน้าหนักได้ โดยปลอดภัยของดิน ณ ระดับความลึกของฐานรากสิ่ งก่ อสร้ าง (หอ
ถังสู ง ถังน้าใส ถังกรองน้า) รวมทั้งกาหนดว่ าดินชนิดนี้สมควรใช้ ฐานรากชนิดใด ต้ องตอกเสาเข็ม
หรื อไม่ เสาเข็มที่จะใช้ มีขนาดและความยาวเท่ าไร ตามแบบฟอร์ มรายงานที่กาหนดไว้ ในรายการ
รายละเอียดทั่วไป (ภาคผนวก ค) (เล่ มสี ฟ้า) จากนั้นส่ งผลการวินิจฉัยและรับรองผลให้ผูว้ ่าจ้าง
พิจารณาให้ความเห็น ชอบก่อนลงมือก่อสร้าง โดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ น ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นทั้งหมด หากผลการทดสอบปรากฏว่า
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1. ดินสามารถรับน้ าหนักบรรทุกประลัยได้ ไม่ น้อยกว่ า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผูร้ ับจ้าง
ไม่ ต้องตอกเสาเข็มและต้องคืนเงินค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็มให้แก่ผวู ้ ่าจ้างตามประมาณราคาของ
องค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่
2. ดินรับน้ าหนักบรรทุกประลัยได้ น้ อยกว่ า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผูร้ ับจ้าง ต้ องตอกเสาเข็ม
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กรณี วิศวกรผูร้ ับรองผลได้กาหนดความยาวเสาเข็ม น้ อยกว่ าหรื อเท่ ากับ ที่
ระบุไว้ในแบบแปลน ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาเสาเข็มความยาวเท่ากับที่วิศวกรกาหนด และให้ผรู ้ ับจ้าง
ถือปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 ระบบกรองน้าบาดาลขนาด 10 ม.3 / ชม.
1.1.1 ความยาวเสาเข็ม เท่ า กับ 6 เมตร ผูร้ ับ จ้า ง ไม่ ต้ อ งคืน เงิน ค่า
เสาเข็ม/ค่าตอก เสาเข็ม ให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง
1.1.2 ความยาวเสาเข็ม น้ อยกว่ า 6 เมตร ผูร้ ับจ้าง ต้ องคืนเงิน ค่าเสาเข็ม/ค่า
ตอกเสาเข็มในส่ วนที่ไม่ถึง 6 เมตร ให้แก่ผวู ้ ่าจ้างตามประมาณราคา
ของ องค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่
1.2 ถังน้าใสขนาด 100 ม.3
1.2.1 ความยาวเสาเข็ม เท่ า กับ 6 เมตร ผูร้ ับ จ้า ง ไม่ ต้ อ งคืน เงิน ค่า
เสาเข็ม/ค่าตอก เสาเข็ม ให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง
1.2.2 ความยาวเสาเข็ม น้ อยกว่ า 6 เมตร ผูร้ ับจ้าง ต้ องคืนเงิน ค่าเสาเข็ม/ค่า
ตอกเสาเข็มในส่ วนที่ไม่ถึง 6 เมตร ให้แก่ผวู ้ ่าจ้างตามประมาณราคา
ของ องค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่
1.3 หอถังสู งขนาด 30 ม.3
1.3.1 ความยาวเสาเข็ม เท่ ากับ 20 เมตร ผูร้ ับจ้า ง ไม่ ต้ อ งคืน เงิน ค่า
เสาเข็ม/ค่าตอก เสาเข็ม ให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง
1.3.2 ความยาวเสาเข็ม น้ อยกว่ า 20 เมตร ผูร้ ับจ้าง ต้ องคืนเงิน ค่าเสาเข็ม/ค่า
ตอกเสาเข็มในส่ วนที่ไม่ถึง 20 เมตร ให้แก่ผวู ้ ่าจ้างตามประมาณราคา
ของ องค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่
2) กรณี วศิ วกรผูร้ ับรองผลกาหนดความยาวเสาเข็ม มากกว่ า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน
ผูร้ ับจ้างต้องระบุรายละเอียดเสาเข็ม ได้แก่ ขนาดพื้นที่หน้าตัด เส้นรอบรู ป และความยาวเสาเข็ม ที่
จะใช้ตามรายการคานวณของวิศวกรส่ งให้ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลไผ่ ที่รับผิดชอบซึ่ งเป็ น
ผูอ้ อกแบบพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือก่อสร้าง โดย
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ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ในส่ วนที่เพิ่มที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด ทั้งนี้ ผรู ้ ับจ้างจะ
เรี ยกร้องค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมไม่ได้
2. ก่ อสร้ างโรงสู บน้าดี ตามแบบเลขที่ 412003 จานวน 1 หลัง
ตาแหน่งที่จะก่อสร้างตามแบบเลขที่911005 และแบบเลขที่ อบต.ไผ่ .
3. ก่ อสร้ างระบบกรองน้าผิวบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. ตามแบบเลข ที่ 1211010 จานวน 1
ถัง
ตาแหน่งที่จะก่อสร้างตามแบบเลขที่911005 และแบบเลขที่ อบต.ไผ่ .
4. ก่ อสร้ างถังน้าใส ขนาดความจุ 100 ม.3 ตามแบบเลข ที่ 2111100 จานวน 1 ถัง
ตาแหน่งที่จะก่อสร้างตามแบบเลขที่911005 และแบบเลขที่ อบต.ไผ่ .
5. ก่ อสร้ างหอถังสู งขนาด 30 ม.3 ตามแบบเลขที่ 3111030 จานวน 1 ถัง
ตาแหน่งที่จะก่อสร้างตามแบบเลขที่911005 และแบบเลขที่ อบต.ไผ่ .และให้เขียน
ข้อความที่กลางถังน้ าของหอถังสูงว่า “ ประปาบ้าน ช่ อง ” โดยต้องมีขนาดความสู งของตัวอักษร
ไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม. กรณี พ้ืนที่ไม่ พอเขียนสามารถปรับขนาดตัวอักษรให้เ ล็ก ลงได้ตามความ
เหมาะสม
6. จัดทาและติดตั้งป้ ายบอกระดับน้าใสตามแบบเลขที่ 991002 จานวน 1 ชุ ด บนฝาถังน้ า
ใสตามตาแหน่งที่กาหนด
7. ก่ อ สร้ า งรั้ ว และประตู ร้ั ว ตามแบบเลขที่ 921001 ขนาดกว้า งยาวตามแบบการ
ประสานท่อระหว่างระบบแบบเลขที่ 911005
8. จัดทาและติดตั้งป้ ายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001 จานวน 1 ชุ ด บริ เวณระบบ
ประปา โดยมีรายละเอียดข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้ กรณี ใช้แหล่งน้ าจากบ่อ บาดาลให้เ พิ่ม
ข้อ ความที่ป้ ายว่า “ บ่อ บาดาลที่ใ ช้เ ป็ นแหล่ ง น้ า ระบบประปาหมู่ บ า้ นแห่ ง นี้ เจาะโดย
กรมทรัพยากรน้าบาดาล หรือ ผู้ได้ รับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ”
9. วางท่ อส่ งน้าดิบ ตามแบบเลขที่ อบต.ไผ่ . จากปากบ่อบาดาลถึงระบบกรองน้ าบาดาล
สาหรับรายละเอียดการประสานท่อและอุปกรณ์ประปา ให้เป็ นไปตามแบบเลขที่ 911001
10. จัดหาและติดตั้งเครื่ องสู บน้าบาดาลพร้ อมอุป กรณ์ ควบคุม จานวน 1 ชุ ด ที่บ่อ
บาดาลโดยแต่ละชุดประกอบด้วย
10.1 เครื่ องสูบน้ าแบบซับเมิสซิ เบิ้ลขนาด 3 แรงม้า 220โวลท์ 1 เฟส จานวน 1 ตัว
10.2 ตูค้ วบคุมการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ า จานวน…1.. ตู ้
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10.3 จัดหาและติดตั้งท่อลงบ่อบาดาลชนิดท่อเหล็กดามาตรฐาน ASTM. A120 หรื อ
API. 5L หรื อเทียบเท่า ขนาด  2 นิ้ ว ความยาวท่อนละ 10 ฟุต หรื อ 3
เมตร พร้อมข้อต่อ จานวน 20 ท่อน
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ ายนี้
11. จัดหาและติดตั้งเครื่องสู บน้าดีพร้ อมอุปกรณ์ ควบคุม จานวน 2 ชุ ด ที่โรงสู บน้ าดีโดยแต่
ละชุดประกอบด้วย
11.1 เครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส จานวน 1 ตัว
11.2 ตูค้ วบคุมการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ า จานวน…1... ตู ้
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ ายนี้
12. ประสานท่ อระหว่ างระบบ ตามแบบเลขที่ 911005
13. ประสานท่ อที่ปากบ่ อบาดาล ตามแบบเลขที่ 911007
14. ประสานท่ อภายในโรงสู บน้าดี ตามแบบเลขที่ 911006
15. ประสานระบบไฟฟ้าภายนอก ในส่ วนของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคดาเนินการ และ
ระบบไฟฟ้าภายใน (หลังมิเตอร์ ไฟฟ้า) ตามแบบเลขที่ อบต.ไผ่ . และต้อ งเป็ นไปตามข้อ ก าหนด
มาตรฐานของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ดังนี้
ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก ในส่ วนของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคดาเนินการ
15.1 ผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูป้ ระสานงานในการขออนุ ญาตใช้ไฟฟ้ า และการติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้ า รวมทั้งการขยายเขตการใช้ไฟฟ้ า การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าและการ
ดาเนิ นการอื่ นๆ ตามกฎข้อ บัง คับ มาตรฐานของการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าค
ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคทั้งหมด ดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 15.2 โดยหมู่บา้ นหรื อ
อบต.จะเป็ นผูข้ ออนุญาตใช้ ไฟฟ้ าดังกล่าว จากการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
15.2 ระบบไฟฟ้ าภายนอกของระบบประปาหมู่บา้ นแห่ งนี้ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ก. กรณี ขยายเขตไฟฟ้ าแรงสูง ประกอบด้วย
1. ปั กเสาคอนกรี ตอัดแรง ขนาด - เมตร จานวน - ต้น พาดสาย
อลูมิเนียมหุ ้มฉนวนขนาด - ตารางมิลลิเมตร พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด
- ตารางมิลลิเมตร ระยะทางอย่างละ - , - เมตร
2. ติดตั้งหม้อแปลงระบบ - โวลท์ ขนาด - เควีเอ จานวน 1 เครื่ อง พร้อม
อุปกรณ์ป้องกัน
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3. ติด ตั้ง คาปาซิ เ ตอร์ ร ะบบ - เฟส - โวลท์ ขนาด - กิ โ ลวาร์
จานวนอย่างละ 1 ชุด
4. ติดตั้งมิเตอร์พร้อมค่าประกันการใช้ไฟ ขนาด - เฟส - แอมป์
จานวน - ตัว
ข. กรณี ขยายเขตไฟฟ้ าแรงต่า ประกอบด้วย
1. ปั กเสาคอนกรี ตอัดแรง ขนาด - เมตร จานวน - ต้น พาดสาย
อลูมิเนี ยมหุ ้มฉนวนขนาด - ตารางมิลลิเมตร พาดสายเคเบิ้ลอากาศ
ขนาด - ตารางมิลลิเมตร ระยะทางอย่างละ ข , - เมตร
2. ติดตั้ง มิเตอร์พร้อมค่าประกันการใช้ไฟขนาด 1 เฟส 15 แอมป์
จานวน 1 ตัว
15.3 การดาเนินการตามข้อ 15.2 หากปรากฏว่า ไม่ได้ดาเนินการในส่วนใด อันเนื่องมาจาก
ความเห็นของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค หรื อเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็แล้วแต่
ผูร้ ับจ้างจะต้อ งคืนเงินค่าใช้จ่า ยของการดาเนิ นการในส่ วนนั้น ให้แก่ผูว้ ่าจ้าง
ตามประมาณราคาของ องค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่
15.4 การดาเนิ นการตามข้อ 15.2 หากปรากฏว่า การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคกาหนดว่ามี
การดาเนิ นการเพิ่มเติมนอกเหนื อจากรายการที่กาหนดไว้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ผูร้ ับจ้างสามารถเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่ดาเนินการเพิม่ เติมได้ โดยใช้ราคาที่
องค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่ กาหนด
15.5 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามข้อ 15.2 หากปรากฏว่าประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคสูงกว่าประมาณการของ องค์การบริหารส่ วน
ตาบลไผ่ อันเนื่องมาจากเหตุผลอื่นๆ อาทิเช่น การหมดระยะการยืนราคาเดิม
หรื อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเปลี่ยนแปลงอัตรา หรื อวิธีการคิดราคา ฯลฯ และมิใช่
เหตุตามข้อ 15.4 ผูร้ ับจ้างจะเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิม่ ขึ้นไม่ได้
ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (หลังมิเตอร์ ไฟฟ้า) ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการ
15.6 ปั กเสาไฟฟ้ า คอร.ความสูงไม่นอ้ ยกว่า 8 เมตร จานวน 1 ต้น สาหรับตาแหน่ ง
เสาไฟฟ้ าบริ เวณข้างโรงสูบน้ าที่แน่ นอนจะกาหนดให้ในวันชี้สถานที่หรื อขณะ
ก่อสร้าง
15.7 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่แผงสวิตซ์ในโรงสูบน้ า ดังนี้
 สะพานไฟฟ้ า (Cut out) 2 สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 โวลท์ ทนกระแสไฟฟ้ า
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 แอมป์ จานวน 1 ตัว (ควบคุมไฟฟ้ าทั้งวงจร)
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 สะพานไฟฟ้ า (Cut out) 2 สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 โวลท์ ทนกระแสไฟฟ้ า

ได้ไม่น้อยกว่า 20 แอมป์ จานวน 2 ตัว (ควบคุมเครื่ องจ่ายสารละลายคลอรี น
และไฟฟ้ าแสงสว่าง/ อุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ)
 อุปกรณ์ป้องกันฟ้ าผ่าจานวน 1 ชุด
สายไฟฟ้าและการเดินสายภายใน - ภายนอกอาคาร การต่ อลงดิน ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
ในรายการรายละเอียดทั่วไป
16. จัดหาและติดตั้งระบบจ่ ายสารละลายคลอรี น จานวน 1 ชุ ด ที่โรงสู บน้ าดี แต่ละชุ ด
ประกอบด้วย
16.1 เครื่ องจ่ายสารละลายคลอรี นชนิด Diaphram จานวน 1 เครื่ อง
16.2 ถังใส่สารละลายคลอรี นจานวน 1 ใบ
16.3 ชุดวิเคราะห์ปริ มาณคลอรี นหลงเหลือจานวน 1 ชุด
16.4 ผงปูนคลอรี นความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 60 % จานวนไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ ายนี้
17. จัดหาเครื่ องมือประจาการประปา จานวน 1 ชุ ด รวม 11 รายการ มีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ ายนี้
18. จัดหาเครื่ องมือตรวจวัดความเป็ นกรด-ด่ างในน้า จานวน 1 ชุ ด มีรายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ ายนี้
19. จัดหาเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้า จานวน 1 ชุด มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะตามเอกสารแนบท้ ายนี้
20. ก่ อสร้ างรางระบายน้า ตามแบบเลขที่ 911001 ความยาวตามแบบการประสานท่อ
ระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004
21. วางท่ อจ่ ายน้าประปา ตามแบบเลขที่ อบต.ไผ่ . ส าหรับ การประสานท่อ แล ะ
อุปกรณ์ประปาให้เป็ นไปตามแบบเลขที่ 911001
22. ในการจัดหาและติดตั้งครุ ภัณฑ์ ที่ใช้ ในงานก่ อสร้ างระบบประปาแห่ งนี้ ได้ แก่ เครื่ อง
สู บน้า ตู้ควบคุม เครื่ องจ่ ายสารละลายคลอรี น เครื่ องมือตรวจวัดความเป็ นกรด-ด่ างในน้า เครื่ องมือ
ตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้า และเครื่ องมือประจาการประปา ซึ่ งมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม
เอกสารแนบท้ ายนี้ ให้ผรู ้ ับจ้างดาเนิ นการจัดส่ งรายละเอียด Catalog เครื่ องสู บน้ า ตูค้ วบคุม เครื่ อง
จ่ายสารละลายคลอรี น โดยระบุยหี่ ้อและรุ่ นที่ตอ้ งการใช้งาน และ กราฟแสดงประสิ ทธิภาพการ
ทางาน (Performance Curve) ของเครื่ อ งสู บน้ า รวมทั้ง Catalog สี และสารกันซึ ม ตัวอย่างกรวด
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กรอง-ทรายกรอง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบแล้วเสร็ จ
ก่อนส่งมอบงานในงวดที่ 1
อนึ่ ง การลงกรวดกรอง-ทรายกรอง เครื่ องสู บน้ าแบบหอยโข่ง และเครื่ องสู บน้ าแบบ
ซับเมิสซิเบิล้ ต้องอยูใ่ นความควบคุมของผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง
23. ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการฉาบสารกันซึ มประเภทซี เมนต์ เบส ภายในถังกรอง ถังน้าใส
หอถังสู ง เพื่อป้ องกันการรั่ วซึ ม โดยไม่ตอ้ งฉาบปูนก่อนทา และเมื่อฉาบแล้วต้องยึดติดแน่ นไม่ละลาย
เจือปนในน้ า และไม่มีสารพิษที่เป็ นอันตรายต่อการอุปโภค บริ โภค
24. จัดทาและติดตั้งแผ่ นป้ ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่ อสร้ างไว้ ณ บริ เวณสถานที่
ก่ อสร้ าง โดยมีรายละเอียดในการประกาศตามเอกสารแนบท้ ายนี้
25. ปรับพืน้ ที่ให้ ได้ ระดับ เรียบร้ อยก่ อนส่ งมอบงานงวดสุ ดท้ าย
26. ผู้ รั บจ้ างต้ องด าเนิ นการทดสอบการท างานของระบบประปาทั้งระบบว่ าใช้ การได้ ดี มี
ประสิ ทธิภาพ และสามารถจ่ ายน้าได้ ตามความต้ องการ โดยไม่ เกิดการรั่วซึมตามจุดต่ างๆ
27. กรณีมีการแก้ ไข ปรั บปรุ ง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ งานก่ อสร้ า งนั้ นสาเร็ จลุล่วง และ
เกิดผลดีแก่ ทางราชการ ให้ ผู้ รับจ้ างปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้ ควบคุมงานก่ อสร้ าง โดยความ
เห็นชอบของผู้ว่าจ้ างหรือผู้แทน โดยผู้รับจ้ างจะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมไม่ ได้
28. ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด ทาแบบแปลนแสดงการก่ อ สร้ างจริ ง (Asbuilt Drawing) ของ
งานก่ อสร้ างที่ระบุในสั ญญาและส่ งต้ นฉบับพร้ อมสาเนาจานวน 5 ชุ ด โดยต้ องผ่ านการตรวจสอบ
ความ ถู ก ต้ อ งจากผู้ ค วบคุม งานก่ อ สร้ า งหรื อ คณะกรรมการตรวจการจ้ า ง ให้ ผู้ว่าจ้ างก่ อนส่ ง
งานงวดสุ ดท้ าย
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