
 

รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง 

ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา 

แบบบาดาลขนาดกลาง 

( หอถังสูง คสล.) 
 

ปีงบประมาณ 2563 

บ้าน      หนองหาร หมู่ที่   7 
ต าบล   หนองหาร อ าเภอ สันทราย 
จังหวัด เชียงใหม่ 

 
 
 
                     ออกแบบโดย 

เทศบาลต าบลหนองหาร  ส านักงานทรัพยากรน า้ภาค 1 
 กรมทรัพยากรน า้               กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

 



 

ในการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้่านแหง่นี ้ หากเอกสาร รายการรายละเอียด รูปแบบหรือแบบแปลน 
ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญา มีความขดัแย้งกนัให้ผู้ รับจ้างถือปฏิบตัิตามควรก่อนหลงั ดงันี ้

1.รายการวนัชีส้ถานท่ีก่อสร้าง 
2.รายการรายละเอียดเฉพาะแหง่ 
3.รูปแบบหรือแบบแปลน 

4.รายการรายละเอียดทัว่ไปประกอบแบบแปลน 

กรณีด าเนินการดงักลา่วแล้วหาข้อยตุไิมไ่ด้ ผู้วา่จ้างขอสงวนสิทธ์ิให้ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาตดัสินตามหลกัวิชา
ชา่ง และให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ออกแบบอยา่งเคร่งคดั 

ส าหรับรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งเล่มนี ้ ประกอบด้วยรายละเอียดท่ีผู้รับจ้างต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบแปลนทุกประการ ดังนี ้

1.สรุปรายการก่อสร้างและแบบแปลนท่ีใช้ในการก่อสร้างระบบประปา 
2.รายละเอียดท่ีผู้ รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้าง จดัหา จดัท า และติดตัง้ 
3.เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย 
3.1 รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ในงานระบบประปา ได้แก่ เคร่ืองสบูน า้     

ตู้ควบคมุ เคร่ืองจา่ยสารละลายคลอรีน เคร่ืองมือตรวจวดัความเป็นกรด-ดา่งในน า้ เคร่ืองมือ
ตรวจวดัสารละลายเหล็กในน า้ และเคร่ืองมือประจ าการประปา 

3.2 การเขียนข้อความท่ีหอถงัสงู 
3.3 รายละเอียดการหกัเงินคา่เสาเข็ม/คา่ตอกเสาเข็ม 
3.4 รายละเอียดวสัดอุปุกรณ์ท่ีผู้ รับจ้างต้องด าเนินการจดัหามาสง่มอบในการสง่มอบงานงวดท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

1. สรุปรายการก่อสร้างและแบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปา 
ก. ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  

หมู่ที่  ๑๓ ต าบล หนองหาร อ าเภอ สันทราย 
จังหวดั เชียงใหม่ จ านวน 21 รายการ ดังนี ้

ล าดับ รายการก่อสร้าง แบบเลขที่ 
1 การทดสอบความสามารถในการรับน า้หนกับรรทกุของดิน 1 จดุ รายการฯเฉพาะแหง่ 
2 โรงสบูน า้ด ี 412002 
3 รางระบายน า้ 911001,911004 
4 ปา้ยการประปา 921001 
5 ปา้ยบอกระดบัน า้ในถงัน า้ใส 991001 
6 รัว้-ประตรัูว้ 921001 
7 ระบบกรองน า้บาดาลขนาด 7 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม) 1211007 
8 ถงัน า้ใสขนาด 20 ม.3 (ตอกเข็ม) 2111020 
9 หอถงัสงูขนาด 15 ม.3 (ตอกเขม็) 3111015 
10 ระบบทอ่สง่น า้ดิบ รายการฯ เฉพาะแหง่ 
11 การประสานทอ่ระหวา่งระบบ  911004 
12 การประสานทอ่ภายในโรงสบูน า้ดี  911006 
13 การประสานทอ่ที่ปากบอ่บาดาล 911007 
14 เคร่ืองสบูน า้บาดาลพร้อมอปุกรณ์ควบคมุ 1 ชดุ รายการฯ เฉพาะแหง่ 
15 เคร่ืองสบูน า้บาดาลส ารอง                 จ านวน 1 เคร่ือง รายการฯ เฉพาะแหง่ 
16 เคร่ืองสบูน า้ดีพร้อมอปุกรณ์ควบคมุ     จ านวน 2 ชดุ รายการฯ เฉพาะแหง่ 
17 เคร่ืองสบูน า้ดีส ารอง                            จ านวน  2   เคร่ือง รายการฯ เฉพาะแหง่ 
18 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน รายการฯ เฉพาะแหง่ 
19 เคร่ืองมือประจ าการประปา รายการฯ เฉพาะแหง่ 
20 เคร่ืองมือตรวจวดัความเป็นกรด - ดา่ง รายการฯ เฉพาะแหง่ 
21 เคร่ืองมือตรวจวดัสารละลายเหลก็ในน า้ รายการฯ เฉพาะแหง่ 

ข. แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปาแห่งนี ้ ประกอบด้วย 
1. แบบเลขที ่ 412002  2. แบบเลขที ่ 911001 
3. แบบเลขที ่ 911004  4. แบบเลขที ่ 921001 
5. แบบเลขที ่ 991001  6. แบบเลขที ่ 1211007 
7. แบบเลขที ่ 2111020  8. แบบเลขที ่ 3111015 
9. แบบเลขที ่ 911006 10, แบบเลขที่    911007 
11, แบบเลขที ่     

พร้อมด้วย - รายการรายละเอียดเฉพาะแหง่ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา จ านวน 1 เลม่ 
                - รายการรายละเอียดทัว่ไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา จ านวน 1 เลม่ 
 
 
 
 



 

 

2. รายละเอียดที่ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้าง จัดหา จัดท า และติดตัง้                                                                            

1. ก าหนดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากของสิ่งก่อสร้างเป็นแบบตอกเสาเข็ม หรือไม่ตอกเสาเข็มตามผลการทดสอบดนิ 
โดยผู้รับจ้างต้องเสนอราคาสิ่งก่อสร้างเป็นแบบตอกเสาเข็ม และ     ให้ด าเนินการทดสอบความสามารถในการรับ
น า้หนักบรรทุกของดินบริเวณที่จะก่อสร้างระบบประปา โดยวิธี Standard Penetration Test จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
ณ ต าแหน่งที่จะก่อสร้างหอถงัสูง ซึง่รายละเอยีดเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ตา่งๆ ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรม และ ได้รับการ
ตรวจสอบเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนจงึจะเร่ิมท าการทดสอบได้ ส าหรับรายละเอียดการทดสอบ การควบคมุ
การทดสอบ การวินจิฉยัและรับรองผล ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในรายการรายละเอยีดทัว่ไป (ภาคผนวก ข) โดยในการ
วินิจฉัยและรับรองผลต้องมีวศิวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ประเภทวุฒวิิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญตัิวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นผู้รับรองผลการทดสอบดินและ
สรุปผลการรับน า้หนักได้โดยปลอดภยัของดิน ณ ระดับความลึกของฐานรากสิ่งก่อสร้าง (หอถงัสูง ถงัน า้ใส ถงักรอง
น า้)  รวมทัง้ก าหนดว่าดินชนิดนีส้มควรใช้ฐานรากชนิดใด ต้องตอกเสาเข็มหรือไม่ เสาเข็มที่จะใช้มขีนาดและความ
ยาวเท่าไร ตามแบบฟอร์มรายงานที่ก าหนดไว้ในรายการรายละเอียดทั่วไป (ภาคผนวก ค) จากนัน้สง่ผลการวินิจฉยั
และรับรองผลให้ผู้วา่จ้างพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงมือก่อสร้าง โดยผู้ รับจ้างต้องเป็น  ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่
เกิดขึน้ทัง้หมด หากผลการทดสอบปรากฏวา่ 
ก. ดินสามารถรับน า้หนกับรรทกุประลยัได้ ไม่น้อยกว่า ที่ระบไุว้ในแบบแปลน ผู้ รับจ้าง ไม่ต้องตอกเสาเข็ม และต้องถกูหกั

เงินคา่เสาเข็ม/คา่ตอกเสาเข็มให้แก่ผู้วา่จ้างตามประมาณราคาของเทศบาลต าบลหนองหาร  ซึง่ปรากฏอยูใ่นรายละเอียด
ท้ายเลม่นี ้

ข. ดินรับน า้หนกับรรทกุประลยัได้ น้อยกว่า ที่ระบไุว้ในแบบแปลน ผู้ รับจ้าง ต้องตอกเสาเข็ม     ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
1) กรณีวิศวกรผู้ รับรองผลได้ก าหนดความยาวเสาเข็ม น้อยกว่าหรือเท่ากบั ที่ระบไุว้ในแบบแปลน ผู้ รับจ้างจะต้อง

จดัหาเสาเข็มความยาวเทา่กบัท่ีวิศวกรก าหนด และให้ผู้ รับจ้างถือปฏิบตัิดงันี ้
1.1 ระบบกรองน า้บาดาลขนาด 7 ม.3/ชม. และถงัน า้ใสขนาด 20 ม.3 

1.1.1 ความยาวเสาเขม็ เท่ากับ 6 เมตร ผู้ รับจ้าง ไม่ต้องถกูหักเงนิ  คา่เสาเข็ม/คา่ตอก   เสาเข็ม ให้แกผู่้วา่จ้าง 
1.1.2 ความยาวเสาเขม็ น้อยกว่า 6 เมตร ผู้ รับจ้าง ต้องถกูหกัเงนิคา่เสาเข็ม/คา่ตอกเสาเข็มในสว่นท่ีไมถ่ึง 6 

เมตร ให้แก่ผู้วา่จ้างตามประมาณราคาของเทศบาลต าบลหนองหาร  ซึง่ปรากฏในรายละเอียดท้ายเลม่นี ้
1.2 หอถงัสูงขนาด 15 ม.3 

1.2.1 ความยาวเสาเข็ม เท่ากับ 20 เมตร ผู้ รับจ้าง ไม่ต้องถกูหกัเงนิ คา่เสาเข็ม/คา่ตอก   
        เสาเข็ม ให้แก่ผู้วา่จ้าง 
1.2.2 ความยาวเสาเขม็ น้อยกว่า 20 เมตร ผู้ รับจ้าง ต้องถกูหกัเงนิ คา่เสาเข็ม/คา่ตอก    เสาเขม็ ในสว่นท่ีไมถ่งึ 

20 เมตร ให้แก่ผู้วา่จ้างตามประมาณราคาของเทศบาลต าบลหนองหาร  ซึง่ปรากฏอยูใ่นรายละเอยีดท้าย
เลม่นี ้

2) กรณีวิศวกรผู้ รับรองผลก าหนดความยาวเสาเข็ม มากกว่า ที่ระบไุว้ในแบบแปลนผู้ รับจ้างต้องระบรุายละเอยีดเสาเขม็ 
ได้แก่ ขนาดพืน้ท่ีหน้าตดั เส้นรอบรูป และความยาวเสาเข็มทีจ่ะใช้ตามรายการค านวณของวศิวกร สง่ให้เทศบาล
ต าบลหนองหาร  ซึง่เป็นผู้ออกแบบพิจารณา โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือ
ก่อสร้าง   โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนที่เพิ่มที่เกดิขึน้เองทัง้หมด   ทัง้นีผู้้ รับจ้าง
จะเรียกร้องคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมไมไ่ด้ 

 



 

2. ก่อสร้างโรงสูบน า้ด ี ตามแบบเลขที่ 412002 (ไม่ตอกเข็ม) จ านวน 1 หลัง  
ต าแหนง่ทีจ่ะก่อสร้างตามแบบเลขที่    911004   

3. ก่อสร้างรางระบายน า้ ตามแบบเลขที่ 911001 ความยาวตามแบบการประสานทอ่ระหวา่งระบบ  
แบบเลขที่   911004 ถมดินปรับพืน้ท่ี และปลกูหญ้านวลน้อยหรือหญ้าญ่ีปุ่ นเต็มพืน้ท่ีพร้อมปแูผน่คอนกรีตทางเท้า 

4. จัดท าและติดตัง้ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001 จ านวน 1 ชุด 

 บริเวณระบบประปา โดยมีรายละเอียดข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี ้กรณีใช้แหลง่น า้จากบอ่บาดาลให้เพิ่มข้อความที่ปา้ยวา่   
“ บอ่บาดาลทีใ่ช้เป็นแหลง่น า้ระบบประปาหมูบ้่านแหง่นี ้เจาะโดย ….(ช่ือหนว่ยงาน) ” 

5. จัดท าและติดตัง้ป้ายบอกระดับน า้ในถงัน า้ใส ตามแบบเลขที่ 991001  จ านวน 1 ชุด  
บนฝาถงัน า้ใสตามต าแหนง่ทีก่ าหนด  

6. ก่อสร้างรัว้และประตูรัว้ ตามแบบเลขที่ 921001 ขนาดกว้างยาวตามแบบการประสานท่อระหว่างระบบ   

     แบบเลขที่         911004 

7. ก่อสร้างระบบกรองน า้บาดาลขนาด 7 ม.3/ชม. ตามแบบเลขที่ 1211007จ านวน 1 ถงั 
ต าแหนง่ทีจ่ะก่อสร้างตามแบบเลขที่    911004 

8. ก่อสร้างถงัน า้ใสขนาด 20 ม.3 ตามแบบเลขที่ 2111020 จ านวน 1 ถงั 
ต าแหนง่ทีจ่ะก่อสร้างตามแบบเลขที่    911004 

9. ก่อสร้างหอถงัสูงขนาด 15 ม.3 ตามแบบเลขที่ 3111015 จ านวน 1 ถงั 
ต าแหนง่ทีจ่ะก่อสร้างตามแบบเลขที่    911004 
และให้เขียนข้อความทีก่ลางถงัน า้ของหอถงัสงูวา่ “ ทต.หนองหาร ” โดยต้องมีขนาดความสงูของตวัอกัษรไมน้่อยกวา่ 50 ซ.ม. 
กรณีพืน้ท่ีไมพ่อเขียนสามารถปรับขนาดตวัอกัษรให้เลก็ลงได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี ้

10. ประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่  911004 

11. ประสานท่อภายในโรงสูบน า้ดีแบบ  ตามแบบ เลขที่ 911006 

12. ประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามแบบ เลขที่ 911007 

13. จัดหาและตดิตัง้เคร่ืองสบูน า้บาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จ านวน 1 ชุด ที่บอ่บาดาล 
โดยแตล่ะชดุประกอบด้วย 

            1 เคร่ืองสบูน า้แบบซบัเมสิซิเบิล้ขนาด 2 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส จ านวน 1 ตวั 
2 ตู้ควบคมุการท างานของมอเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 1 ตู้  

       3 จดัหาและติดตัง้ทอ่ลงบอ่บาดาลชนิดทอ่ PVC.ยาว 4 ม. ชัน้ 13. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อตอ่ 1 อนั จ านวน 10 ทอ่น 
14. จัดหาเคร่ืองสูบน า้บาดาลส ารอง จ านวน 1 ชุด โดยแตล่ะชดุประกอบด้วย 
 1. เคร่ืองสบูน า้บาดาล ขนาด 2 แรงม้า  380  โวล์ท  3  เฟส  จ านวน  1  เคร่ือง 

15. จัดหาและตดิตัง้เคร่ืองสบูน า้ดพีร้อมอุปกรณ์ควบคุม จ านวน 2 ชุด ที่โรงสบูน า้ด ี  
โดยแตล่ะชดุประกอบด้วย 

            1. เคร่ืองสบูน า้แบบหอยโขง่ขนาด 2 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส จ านวน 1 ตวั 
2. ตู้ควบคมุการท างานของมอเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 1 ตู้  มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบท้ายนี ้

 



 

16. จัดหาเคร่ืองสูบน า้ดีส ารอง จ านวน 2 ชุด โดยแตล่ะชดุประกอบด้วย 
 1. เคร่ืองสบูน า้ดีแบบหอยโขง่ ขนาด 2 แรงม้า  380  โวล์ท  3  เฟส    จ านวน  1  ตวั 
17. จัดหาและตดิตัง้ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน จ านวน 1 ชุด ที่โรงสบูน า้ดี แตล่ะชดุประกอบด้วย  

1. เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีนชนิด Diaphram จ านวน 1 เคร่ือง 
2. ถงัใสส่ารละลายคลอรีนจ านวน 1 ใบ 
3.ชดุวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลอืจ านวน 1 ชดุ 
4.ผงปนูคลอรีนความเข้มข้นไมน้่อยกวา่ 60 % จ านวนไมน้่อยกวา่ 50 กิโลกรัม หรือ ผงปนู       คลอรีนความเข้มข้นไมน้่อยกวา่   
   20 % จ านวนไมน้่อยกวา่ 150 กิโลกรัม มีรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายนี ้โดยผา่นการตรวจสอบและ  
    เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ก่อน 

18. จัดหาเคร่ืองมือประจ าการประปา จ านวน 1 ชุด รวม 11 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายนี ้   โดยผา่นการตรวจสอบและ 
       เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ก่อน 

19. จัดหาเคร่ืองมือตรวจวดัความเป็นกรด-ด่างในน า้ จ านวน 1 ชุด ซึง่มีรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย  
       นี ้โดยผา่นการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ก่อน 
20. จัดหาเคร่ืองมือตรวจวดัสารละลายเหล็กในน า้ จ านวน 1 ชุด ตามรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายนี ้ 
       โดยผา่นการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ก่อน 

21. วางท่อส่งน า้ดิบ  จากแหลง่น า้ดิบไปจนถึงระบบกรองน า้บาดาล 
ส าหรับรายละเอียดการประสานทอ่และอปุกรณ์ประปา ให้เป็นไปตามแบบเลขที่ 911001 

22.  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการฉาบสาร กันซึมประเภทซีเมนต์เบส  ภายใน ถงักรอง, ถงัน า้ใส,หอถงัสูง เพื่อป้องกันการ 
       ร่ัวซึม โดยไมต้่องฉาบปนูกอ่นทา และเมื่อฉาบแล้วต้องยดึตดิแนน่ไมล่ะลาย เจือปนในน า้และไมม่ีสารพิษทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ 
        การอปุโภค บริโภค  
23.  ผู้รับจ้างจะต้องท าการรือ้ถอนสิ่งกีดขวางและปรับปรุงสถานที่ก่อสร้าง ตามรายละเอียดบันทกึชีส้ถานที่  
24.  ในการจัดหาและติดตัง้ครุภณัฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างระบบประปาแห่งนี ้อันมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม   
       เอกสารแนบท้ายนี ้ให้ผู้รับจ้างหารายละเอียด Catalog น าส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ซ่ึงเป็นผู้ออกแบบ     
       ท าการพิจารณาตรวจสอบให้ความเหน็ชอบ  ให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงานในงวดที่ 1  ตามรายละเอียดดังนีค้ือ        

1. Catalog แสดงรายละเอียดเคร่ืองสบูน า้ PERFORMANCE CURVE , PUMP EFFICIENCY  
            CURVE , NET POSITIVE SUCTION HEAD CURVE 

2. CATALOG แสดงรายละเอยีดตู้ควบคมุระบบไฟฟา้ของเคร่ืองสบูดงันีค้ือ 
1.  No. Fuse Breaker 
2. Magnetic Contractor 
3.Thermal Overload relay 
4.Current Transformer 
5.Motor Protector 
6.Volt meter 
7.Amp meter 
8.Writing Diagram 

3. CATALOG แสดงรายละเอยีดเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน 
4. CATALOG แสดงรายละเอยีดเคร่ืองมือตรวจวดัปริมาณคลอรีนคงเหลือในน า้ 



 

5. CATALOG แสดงรายละเอยีดเคร่ืองมือตรวจวดัสารละลายเหลก็ในน า้ 
6. CATALOG แสดงรายละเอยีดเคร่ืองมือตรวจวดัความเป็นกรด - ดา่งในน า้ 
7. CATALOG แสดงรายละเอยีดมาตรวดัน า้ของทอ่เมนจ่ายน า้ 

    8 .    CATALOG แสดงรายละเอียดส ี
    9 .    CATALOG แสดงรายละเอียดสารกนัซมึ                                                                                    
    10.   CATALOG แสดงรายละเอียดประตนู า้เหลก็หลอ่บนดิน,ประตนู า้เหลก็หลอ่ลิน้ปีกผีเสือ้, ประตนู า้กนักลบัแบบมีระบาย  
            อปุกรณ์และข้อตอ่เหลก็หลอ่ส าหรับทอ่สง่น า้ ทัง้หมด 

    11    ตวัอยา่งกรวดกรอง – ทรายกรอง โดยน า้หนกัอยา่งละ 5 กิโลกรัม 
25.  ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประปาตามที่ระบุในเอกสารท้ายเล่มนี ้ส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง  

ท าการตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนส่งมอบงานงวดที่ 1 

26.  ปรับพืน้ที่ให้ได้ระดับ เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

27.  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการทดสอบการท างานของระบบประปาทัง้ระบบว่าใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพ และสามารถจ่าย 

      น า้ได้ตามความต้องการ โดยไม่เกดิการร่ัวซึมตามจุดต่างๆ  
28.   กรณีมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้งานก่อสร้างนัน้ส าเร็จลุล่วง และเกิดผลดีแก่  
         ทางราชการ ให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ควบคมุงานก่อสร้าง โดยความเห็นชอบของผู้วา่  จ้างหรือผู้ แทน โดยผู้ รับ 
         จ้างจะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิไมไ่ด้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ในงานระบบประปา 
 
 
 
 
 
 
 เคร่ืองสบูน า้บาดาลแบบซบัเมิสซิเบิล้ 1 ชดุ ประกอบด้วย 

1. เคร่ืองสบูน า้   1 ตวั 

2. ตู้ควบคมุการท างาน   1 ตวั 

3. ท่อ PVC สีฟ้าชัน้ 13.5 ปลายเรียบ ขนาด          2   นิว้  พร้อมข้อตอ่ จ านวน 10 ทอ่น 

 
 
 
 
 
 
รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะเคร่ืองสบูน า้แบบซบัเมิสซิเบิล้ ประกอบด้วย 

1. รายละเอียดคุณลักษณะท่ัวไป 
เคร่ืองสบูน า้แบบซบัเมิสซิเบิล้ ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องมีลกัษณะทัว่ไปดงันี  ้
1.1 เป็นของใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน 
1.2 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตและประกอบเป็นชดุส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตในทวีปยโุรป หรือทวีออสเตรเลีย 

หรือ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย หรือญ่ีปุ่ น หรือโรงงานสาขาของบริษัทฯ โดยผู้ผลิตเหลา่นีไ้ด้รับอนญุาตอยา่ง
เป็นทางการจากผู้ผลิตและมีการควบคมุดแูลการผลิตจากบริษัทฯแมภ่ายใต้มาตรฐานเดียวกนั โดยมีหนงัสือแตง่ตัง้
หรือรับรองจากบริษัทฯแม ่เป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบได้ 

1.3 มีผู้แทนจ าหนา่ยและให้บริการภายในประเทศซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ หรืออนญุาตจากบริษัทผู้ผลิต 
อยา่งเป็นทางการ โดยจะต้องแสดงหนงัสือแตง่ตัง้ตวัจริงพร้อมประทบัตราจากบริษัทผู้ผลิตในกรณีเป็นผลิตภณัฑ์
น าเข้าให้สง่ส าเนาเอกสารน าเข้า ( INVOICE ) มาให้ตรวจสอบด้วย 

1.4 มีการใช้งานอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย   และมีหลกัฐานการแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหน่ายในภมูิภาคท่ี 
ต้องใช้เคร่ืองสบูน า้  ซึง่ต้องมีอะไหลพ่ร้อมท่ีจะให้บริการได้ 

1.5 ก่อนท่ีจะจดัหาหรือตดิตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รูปแบบหรือแคตตาล็อค โดยให้ระบแุบบขนาดและ 

 รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
เคร่ืองสบูน ้าแบบซบัเมิสซิเบ้ิล ขนาด     2   แรงม้า    3    เฟส   380    โวลท ์

 

รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะเครื่องสบูน ้าบาดาลแบบ
ซบัเมิสซิเบ้ิล 



 

หมายเลขรุ่นของเคร่ืองสบูน า้และอปุกรณ์ท่ีจะใช้ท าการติดตัง้ และให้แสดงรายละเอียด MATERIAL OF 
CONSTRUCTION PERFORMANCE DATA ของเคร่ืองสบูน า้และมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทัง้ใบอนญุาตหรือแตง่ตัง้ให้เป็น
ผู้แทนจ าหนา่ย-บริการในประเทศไทย หนงัสือรับรองการผลิตตามมาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 1434-2540 หรือ
เอกสารแสดงการรับรองมาตรฐานการผลิตวา่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยประเทศผู้ผลิต  หรือ
มาตรฐานการผลิตท่ีเป็นมาตรฐานสากล เช่น   ISO ,DIN , JIS   เพ่ือให้ผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างตรวจสอบ 
 1.6  มีเอกสารการรับรองผลการตรวจสอบความสามารถในการใช้งาน ( PER FORMANCE CURVE ) ของ
เคร่ืองสบูน า้รุ่นท่ีระบจุะใช้งาน  จากหนว่ยงานราชการผู้ออกแบบหรือสถาบนัทางวิชาการท่ีเช่ือถือได้ เชน่ 
มหาวิทยาลยั 

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 สามารถสบูน า้ได้ปริมาณไมน้่อยกว่า (Q)     7   ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
2.2 ท่ีความสงูสง่รวม(TDH)             45        เมตร 
2.3 ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไมน้่อยกวา่     2     แรงม้า 
2.4 ใช้กบัระบบไฟฟ้า     3    เฟส      380       โวลท์      50      เฮิร์ท 
2.5 ท่ีความเร็วระบรุะหวา่ง 2,700-3,000 รอบ/นาที 
2.6 มีประสิทธิภาพการสบู ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 
2.7 เคร่ืองสบูน า้แบบซบัเมิสซิเบิล้ 1 เคร่ือง ประกอบด้วย 
 1. ตวัเคร่ืองสบูน า้แบบซบัเมิสซิเบิล้         จ านวน 1 ตวั 
 2. มอเตอร์ขบัเคล่ือนเคร่ืองสบูน า้            จ านวน 1 ตวั 
2.8 รายละเอียดสว่นประกอบท่ีส าคญัของตวัเคร่ืองสบูน า้ ต้องประกอบด้วย 
 1. ตวัเรือนสบู(CASING) ท าด้วย STAINLESS STEEL 
 2. ใบพดั(IMPELLER) ท าด้วย POLYPROPYLENE หรือวสัดท่ีุมีคณุภาพสงูกว่า 
 3. เพลา(SHAFT)  ท าด้วย STAINLESS STEEL 

 4. มี CHECK VALVE กนัน า้ไหลกลบัในตวัเรือน 
2.9 รายละเอียดมอเตอร์ขบัเคล่ือนเคร่ืองสบูน า้ มีดงันี  ้

1. เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใช้ตอ่กบัเคร่ืองสบูน า้ด้วยข้อตอ่เพลาท าด้วย STAINLESS STEEL โดย     
    ประกอบกนัมาเป็นชดุ 

 2. ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องเป็นชนิด 

 WATER LUBRICATED CARBON BEARING SYSTEM 
 HERMETICALLY SEALED STATOR 
 LIP TYPE SHAFT SEAL 
 DOWNWARD THRUST NOT LESS THAN    400  LBS 

3. เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีตอ่กบัสายไฟฟ้าชนิดตอ่แบบปลัก๊เสียบขนัเกลียวยึดแนน่ด้วยข้อตอ่เกลียว 



 

4. มีชดุส าหรับสตาร์ทมอเตอร์ ท่ีออกแบบมาจากบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์(ส าหรับไฟฟ้า 3 เฟส 380 
โวลท์) 

5. ฉนวนหุ้มขดลวดของมอเตอร์เป็นฉนวนแบบ Class B (Insulation Class B) ส าหรับบอ่บาดาล

ขนาด   ø    4”  และฉนวนหุ้มขดลวดของมอเตอร์เป็นฉนวนแบบ Class F (Insulation Class F)  
ส าหรับบอ่บาดาลขนาด   ø   6” ขึน้ไป ตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC และมีระบบปอ้งกนัไมต่ ่า
กวา่ IP58 

2.10 อปุกรณ์ประกอบเคร่ืองสบูน า้ จ านวน 1 ชดุ มีรายละเอียดดงันี  ้

1. มีฝาครอบปากบอ่บาดาลเป็นแผน่เหล็กหนาไมน้่อยกว่า 12 มิลลิเมตร  ø   20 เซนตเิมตรใช้  
    ท่อสัน้ ASTM.    หรือ API.  4 นิว้ ยาว 35 เซนตเิมตร ท าเกลียวหวัท้ายร้อยตรงกลางแล้ว 

    เช่ือมโดยรอบทัง้บนและลา่ง เจาะรู 2 รู ส าหรับร้อยสายไฟและวดัระดบัน า้ 

2. มีสายไฟฟ้าส าหรับตอ่ไฟฟ้าจากมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด VCT (เส้นลวดทองแดงฝอยอบ, ฉนวน 

    หุ้ม PVC) ขนาด 3 x 1.5   ตารางมิลลิเมตร ความยาวไมน้่อยกวา่ 50   เมตร  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ในงานระบบประปา 
เทศบาลต าบลหนองหาร   ส านักงานทรัพยากรน า้ภาค 1 ล าปาง 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้ควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า ( ซับเมิสซิเบิล้ ,หอยโข่ง )                        
ขนาด  2  แรงม้า   3  เฟส  380 โวลท์ ( แบบ DIRECT ON LINE ) 

รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะตู้ควบคมุการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าเคร่ืองสบูน า้ดี  ประกอบด้วย 

1. ตู้ เหลก็มีฝาปิด ขนาดไมเ่ลก็กวา่  20 x 44 x 60 ซม. พร้อมกญุแจลอ็ค  เจาะรูส าหรับร้อยสายไฟขนาด 1 นิว้ ที่ด้านบนและ

ด้านลา่ง ด้านละอยา่งน้อย 1 รู พร้อมยางหุ้มปอ้งกนัสายไฟ 
2. อปุกรณ์ภายในตู้  ประกอบเป็น วงจร  Direct on line 

2.1 No.Fuse Breaker ชนดิ 3 Poles มี Interrupting Capacity ไมน้่อยกวา่ 10 KA. ที่ AC.415 V.     
     ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก. มี Amp.Trip 10  A. จ านวน 1 ตวั 

2.2 Magnetic Contactor ใช้ Coil 220 V. มี Max. Rated Motor Capacity ไมน้่อยกวา่ 10 KW. 24 A.      
      ที่ AC. 440 V. มี Auxiliary Contact 2 NO,2 NC ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEM หรือ    
       IEC หรือ มอก. จ านวน 1 ตวั 
2.3 Thermal Overload Relay ชนิด 3 Elements มี Auxiliary Contact 1 No,1 NC และปุ่ ม Reset     

      มีตวัตัง้คา่ทนกระแสสามารถปรับได้ต ่าสดุไมม่ากกวา่  3  A.  และสงูสดุไมน้่อยกวา่  4  A.    
      ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEM หรือ   IEC หรือ มอก. จ านวน 1 ตวั 

2.4 Current Transformers มี Rated Burden ไมน้่อยกวา่ 5 VA. จ านวน 3 ตวั 

2.5 Motor Protector ใช้กบัไฟฟา้ 3 เฟส  380 V. สามารถปอ้งกนัมอเตอร์จากกรณีดงันี ้
  Unbalanced  Voltage 

 Over Voltage 

 Under Voltage 

  Phase Reverse 

2.6 Fuse Control  ชนดิ Cartridge fuse ขนาด 2 A.  จ านวน 3 ตวั 

3. อปุกรณ์ที่ฝาตู้ 

3.1 Voltmeter หน้าปัทม์สีเ่หลีย่มขนาดไมเ่ลก็กวา่ 80 x 80  มม. มีสเกลสามารถอา่นคา่ได้ตัง้แต ่      0 -  500 V. จ านวน 3 ตวั 

3.2 C/T Ammeter หน้าปัทม์สีเ่หลีย่ม ขนาดไมเ่ลก็กวา่ 80 x 80 มม. มีสเกลสามารถอา่นคา่ได้  ตัง้   0  A. ถึง 10  A.  จ านวน  3 
ตวั 

3.3 Hour Meter AC 220 V.  มีหน้าปัทม์เป็นเลขจ านวนเต็มไมน้่อยกวา่ 4 หลกั และทศนิยม 1 หลกั  จ านวน 1 ตวั 
3.4 Selector Switch ชนิดปิด-เปิดได้ 3 ต าแหนง่  มีอกัษร MANUAL-OFF-AUTO จ านวน 1 ตวั 
3.5 Pilot Lamp AC.220 V. 

 สแีดง     มีอกัษร STOP           จ านวน  1 ตวั 

 สเีขียว    มีอกัษร RUN            จ านวน  1 ตวั 

 สเีหลอืง  มีอกัษร OVERLOAD  จ านวน  1 ตวั 



 

4. สายไฟทัง้หมดใช้ตาม มอก. 11-2531 
4.1 วงจร Power ใช้สาย THW  ขนาด 6 ตารางมิลลเิมตร (7 เส้น) 
4.2 วงจร Control ใช้สาย VAF ขนาด 1.5 ตารางมิลลเิมตร 
4.3 การเดินสายไฟระหวา่งอปุกรณ์ภายในตู้ให้ใช้ Plastic Wiring Duct 
4.4 การเดินสายไฟระหวา่งอปุกรณ์ที่ฝาตู้ให้ใช้ Spiral Tube 
4.5 จดุตอ่ระหวา่งอปุกรณ์ภายในตู้กบัท่ีฝาตู้ให้ใช้ Terminal Blocks 
4.6 ปลายของสายไฟทัง้หมดให้ย า้ด้วยหวัเสยีบหรือหางปลาและท าเคร่ืองหมายด้วย Wire Marker 
4.7 ให้ตอ่วงจรตาม Wiring Diagram  ที่ก าหนดและถา่ยส าเนาตดิไว้ภายในตู้ ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ในงานระบบประปา 

เทศบาลต าบลหนองหาร   ส านักงานทรัพยากรน า้ภาค1 ล าปาง  
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองสบูน า้แบบหอยโขง่ 1 ชดุ ประกอบด้วย 
 1. เคร่ืองสบูน า้  1 ตวั 
 2. ตู้ควบคมุการท างาน 1 ตู้ 
รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะเคร่ืองสบูน า้แบบหอยโขง่ ประกอบด้วย 

1. รายละเอียดคุณลักษณะท่ัวไป 
เคร่ืองสบูน า้แบบหอยโขง่ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องมีลกัษณะทัว่ไปดงันี  ้
1.1 เป็นของใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน 
1.2 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตและประกอบเป็นชดุส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตในทวีปยโุรป หรือทวีออสเตรเลีย 

หรือ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย หรือญ่ีปุ่ น หรือโรงงานสาขาของบริษัทฯ โดยผู้ผลิตเหลา่นีไ้ด้รับอนญุาตอยา่ง
เป็นทางการจากผู้ผลิตและมีการควบคมุดแูลการผลิตจากบริษัทฯแมภ่ายใต้มาตรฐานเดียวกนั โดยมีหนงัสือแตง่ตัง้
หรือรับรองจากบริษัทฯแม ่เป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบได้ 
 1.3 มีผู้แทนจ าหนา่ยและให้บริการภายในประเทศซึง่ได้รับการแต่งตัง้ หรืออนญุาตจากบริษัทผู้ผลิต 

อยา่งเป็นทางการ โดยจะต้องแสดงหนงัสือแตง่ตัง้ตวัจริงพร้อมประทบัตราจากบริษัทผู้ผลิตในกรณีเป็นผลิตภณัฑ์
น าเข้าให้สง่ส าเนาเอกสารน าเข้า (INVOICE) มาให้ตรวจสอบด้วย 

1.4 มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย   และมีหลกัฐานการแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยในภมูิภาคท่ี 
ต้องใช้เคร่ืองสบูน า้  ซึง่ต้องมีอะไหลพ่ร้อมท่ีจะให้บริการได้ 

1.5 ก่อนท่ีจะจดัหาหรือติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รูปแบบหรือแคตตาล็อค โดยให้ระบแุบบขนาดและ 
หมายเลขรุ่นของเคร่ืองสบูน า้และอปุกรณ์ท่ีจะใช้ท าการติดตัง้ และให้แสดงรายละเอียด MATERIAL OF 
CONSTRUCTION PERFORMANCE DATA ของเคร่ืองสบูน า้และมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทัง้ใบอนญุาตหรือแตง่ตัง้ให้เป็น
ผู้แทนจ าหนา่ย-บริการในประเทศไทย หนงัสือรับรองการผลิตตามมาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 1434-2540 หรือ
เอกสารแสดงการรับรองมาตรฐานการผลิตวา่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยประเทศผู้ผลิต  หรือ
มาตรฐานการผลิตท่ีเป็นมาตรฐานสากล เช่น   ISO ,DIN , JIS  เพ่ือให้ผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบ

รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
เคร่ืองสบูน ้าแบบหอยโข่ง ขนาด    2     แรงม้า        3    เฟส     380     โวลท ์

 



 

คณุลกัษณะเฉพาะว่าถกูต้องตามท่ีก าหนดในรายการข้อก าหนดหรือไม ่เม่ือผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณา
อนญุาตให้น า้เคร่ืองสบูน า้ดงักลา่วไปใช้งานแล้วจงึสามารถท าการติดตัง้ในสนามได้ 
1.6  มีเอกสารการรับรองผลการตรวจสอบความสามารถในการใช้งาน ( PER FORMANCE CURVE ) ของเคร่ืองสบูน า้
รุ่นท่ีระบจุะใช้งาน  จากหนว่ยงานราชการผู้ออกแบบหรือสถาบนัทางวิชาการท่ีเช่ือถือได้ เชน่ มหาวิทยาลยั 
 

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

2.1 สามารถสบูน า้ได้ปริมาณไมน้่อยกว่า (Q)     8    ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง 

2.2 ท่ีความสงูสง่รวม(TDH)     30        เมตร 

2.3 ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไมน้่อยกวา่     2        แรงม้า 

2.4 ใช้กบัระบบไฟฟ้า    3      เฟส    380     โวลท์      50       เฮิร์ท 

 2.5 ท่ีความเร็วรอบระหวา่ง    2,700-3,000   รอบ/ นาที 

 2.6 มีประสิทธิภาพการสบู ไมน้่อยกวา่ร้อยละ  40 

 2.7 เคร่ืองสบูน า้แบบหอยโข่ง 1 เคร่ือง ประกอบด้วย 

  1. ตวัเคร่ืองสบูน า้หอยโขง่  จ านวน 1 ตวั 

  2. มอเตอร์ขบัเคล่ือนเคร่ืองสบูน า้ จ านวน 1 ตวั 

 2.8 รายละเอียดสว่นประกอบท่ีส าคญัของตวัเคร่ืองสบูน า้ ต้องประกอบด้วย 

  1. ตวัเรือนสบู(CASING)  ท าด้วย CAST IRON หรือวสัดท่ีุมีคณุภาพสงูกว่า 
  2. ใบพดั (IMPELLER) ท าด้วย ทองเหลือง  และเป็นแบบ CLOSED IMPELLER ซึง่มีความสมดลุ

ทาง Statically และ Dynamically Balance 

  3. เพลา (SHAFT)  ท าด้วย STAINLESS STEEL ไมเ่กิดความเสียหายขณะปฏิบตังิาน 

  4. SHAFT SEAL   แบบ MECHANICAL SEAL ซึง่หน้าสมัผสัท าด้วย 

     CARBON-CERAMIC หรือ CARBON-SILICON CARBIDE 

 2.9 รายละเอียดมอเตอร์ขบัเคล่ือนเคร่ืองสบูน า้ มีดงันี  ้

  1. มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้ต้องเป็นแบบ SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR โครงสร้างปิด 

    มิดชิดระบายความร้อนด้วยพดัลมระบายอากาศ Totally-Enclose FAN-COOLED 

2. ก าลงัของมอเตอร์ท่ีก าหนดต้องเป็นก าลงัท่ีการใช้งานตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน (Cotinuous Rating) 
และมอเตอร์จะต้องมีคณุสมบตัิต้านกระแสในการเร่ิมต้น (Starting Current) และก าลงับดิ (Torque) 
ได้ตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC 

3. มอเตอร์ไฟฟ้าตอ่กบัเคร่ืองสบูน า้แบบ CLOSE COUPLED 

4. ฉนวนหุ้มขดลวดของมอเตอร์เป็นฉนวนแบบ Class F (Insulation Class F) 
    ตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC และมีระบบปอ้งกนัไมต่ ่ากวา่ IP 44 

  2.10 ปา้ยบอกรายละเอียด (Name Plate) ของเคร่ืองสบูน า้ 

  2.10.1 ปา้ยบอกรายละเอียด (Name Plate) ของเคร่ืองสบูน า้ ติดตัง้ไว้กบัตวัเรือนเคร่ืองสบูน า้ 



 

          และข้อมลูต้องตอกลงใน (Name Plate) สามารถอา่นได้อยา่งชดัเจนในหน่วยระบบ  
          Metric โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ย่ีห้อ 

2. รุ่น 

3. หมายเลขเคร่ือง(อาจมีหรือไมมี่ก็ได้) 
4. แรงดนั 

5. อตัราการไหล 

6. ความเร็วรอบ 

2.10.2 กรณีท่ีแยกปา้ย (Name Plate) ของเคร่ืองสบูน า้ และมอเตอร์ ปา้ย (Name Plate) ของ 

          มอเตอร์ตดิตัง้ไว้กบัตวัเรือนเคร่ืองสบูน า้หรือมอเตอร์ และข้อมลูต้องตอกลงใน(Name  
          Plate) สามารถอ่านได้อยา่งชดัเจนในหนว่ยระบบ Metric โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ชนิดหรือแบบ 

2. ขนาดแรงม้าหรือกิโลวตัต์ 

3. แอมแปร์ 
4. แรงเคล่ือนไฟฟ้า 

5. จ านวนเฟส 

6. ความเร็วรอบ 

7. ชัน้ของฉนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน 

1. เคร่ืองจ่ายสารขบัเคลือ่นด้วย โซนีนอยด์ ชนิด Diaphargm ซึง่สามารถจ่ายสารละลายคลอรีนได้ไมน้่อยกวา่ 5 ลติร/ ชัว่โมง และ
สามารถจ่ายเข้าเส้นทอ่ที่มี ความดนัไมน้่อยกวา่ 7 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร สามารถปรับคา่ความยาวชว่งชกั 10-100 % และ
ปรับคา่ความถ่ีได้อยา่งน้อย 5 ระดบั คือ 0 % ,25%,50%,75%,100% ใช้กบัไฟฟา้ 1 เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท ต้องมี AIR BLEED 
VALVE  ที่หวัจ่ายของชดุจา่ยสารละลาย ซึง่ชดุ AIR BLEED VALVE  จะต้องได้รับการผลติเป็นชิน้สว่นเดียวกนักบัหวัจา่ย โดยหวั
จ่ายของชดุจา่ยต้องท าจากวสัดโุพลไีวนีลลดิีนฟลอูอไรด์( Polyvinylidene Fluoride ) และมชีดุอปุกรณ์ประกอบได้แก่ 
- ฟตุวาวล์ 1 ชดุ ท าจาก โพลไีวนีลลดิีนฟลอูอไรด์( Polyvinylidene Fluoride ) โดยมีประเก็น (โอริง)ท าจาก โพลทีีทร้าฟลอูอ เอทที
ลนี 
- อินเจคชัน่วาวล์ 1 ชดุ ท าจาก โพลไีวนีลลดิีนฟลอูอไรด์( Polyvinylidene Fluoride ) โดยมีประเก็น (โอริง)ท าจาก โพลทีีทร้าฟลอูอ 
เอททีลนี 
- ชดุคอนเน็กเตอร์ 1 ชดุ ท าจาก โพลไีวนีลลดิีนฟลอูอไรด์( Polyvinylidene Fluoride ) โดยมีประเก็น (โอริง) ท าจาก โพลทีีทร้าฟลอูอ 
เอททีลนี 
โดยที่ชดุดอปุกรณ์ประกอบข้างต้นต้องผลติจากโรงงานผู้ผลติเดยีวกันกบัเคร่ืองจ่ายสารและจะต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ผลติ 
2. สามารถรองรับสญัญาณภายนอกชนิด PULSE เพื่อก าหนดความถ่ีการสบูจา่ยได้อตัโนมตัิ สามารถรองรับสญัญาณจาก 
FLOATE SWITCH ได้ มีระดบัการปอ้งกนัละอองฝุ่ นและละอองน า้ ไมน้่อยกวา่ IP 65 
3. ต้องแสดงใบอนญุาตหรือแตง่ตัง้ให้เป็นผู้แทนจ าหนา่ย – บริการ ในประเทศไทย หนงัสอืรับรองการผลติตามมาตราฐานท่ีเป็น
มาตราฐานสากล เช่น มอก.,ISO,DIN,JIS เพื่อให้ผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างตรวจสอบ 
4. มีการใช้งานอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย และมีหลกัฐานการแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยในภมูิภาคที่ต้องใช้เคร่ืองจา่ยสารละลาย
คลอรีน ซึง่ต้องมีอะไหลพ่ร้อมที่จะให้บริการได้ 
5. ถงัใสส่ารละลายคลอรีนจะต้องเป็นถงัซึง่ท าด้วยสารพลาสติกทีม่ีช่ือวา่ POLY ETHYLENE หรือ POLYPOPYLENE ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 100 ลติร มีความหนาของผนงัถงัไมน้่อยกว่า 3 มม. มี  SCALE  บอกปริมาณความจขุองถงัที่ขนาดไมน้่อยกวา่ 100 ลติร 
และมีรูระบายที่ก้นถงัพร้อมฝาปิดถงั 
6. ชดุวเิคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลอืในน า้จ านวน 1 ชดุ มีรายละเอียดดงันี ้

6.1 ใช้หลกัการของการเทียบส ี

6.2 เคร่ืองมือเทยีบสที าด้วยวสัดทุี่ทนทานตอ่อณุหภมูิและแรงกระแทกมีฝาหรือครอบปิด(ไมเ่ป็นกระดาษ) 
6.3 หลอดหรือขวดทีใ่สต่วัอยา่งน า้ท าด้วยวสัดใุสซึง่สามารถมองเห็นการเปลีย่นสไีด้งา่ยไมห่ลอกตา     
      และสามารถท าความสะอาดได้ง่าย 

     6.4 มีค าอธิบายขัน้ตอนการทดลอง 
     6.5 สามารถหาปริมาณคา่คลอรีนอิสระได้ ช่วงของการวดัสามารถอา่นคา่ต า่สดุได้ตัง้แต ่0 มิลลกิรัม/ลติร   
          สงูสดุไมน้่อยกวา่ 2 มิลลกิรัม/ลติร และอา่นคา่ได้ละเอยีด 0.1 มิลลกิรัม/ลติร 
    6.6 มีสารละลายหรือสารเคมทีี่ใช้ในการทดสอบตวัอยา่งน า้ได้ไมน้่อยกวา่ 100 ตวัอยา่ง 
    6.7 สิง่ของทัง้หมดบรรจใุนภาชนะมิดชิด และทนทานตอ่การใช้งาน 

7.จดัหาผงปนูคลอรีนความเข้มข้นไมน้่อยกวา่ 60%จ านวน 50 กิโลกรัม หรือจดัหาผงปนูคลอรีนความเข้มข้นไมน้่อยกวา่ 20 % 
จ านวน 150 กิโลกรัม 

 



 

เคร่ืองมือตรวจวดัความเป็นกรด-ด่างในน า้ 

 
1.  ใช้หลกัการของการเทียบส ี
2.  เคร่ืองมือเทียบสที าด้วยวสัดทุี่ทนทานตอ่อณุหภมูิและแรงกระแทกมีฝาหรือครอบปิด (ไมเ่ป็นกระดาษ) 
3.  หลอดหรือขวดที่ใสต่วัอยา่งน า้ท าด้วยวสัดใุสซึง่สามารถมองเห็นการเปลีย่นสไีด้งา่ยไมห่ลอกตาและสามารถท า 
      ความสะอาดได้ง่าย 

4.  มีค าอธิบายขัน้ตอนการทดลอง 
5.  ช่วงของการวดัสามารถอา่นคา่ต า่สดุได้ไมม่ากกวา่ 4 สงูสดุไมน้่อยกวา่ 10 และอา่นคา่ได้ละเอียด 0.5 

6.  มีสารละลายหรือสารเคมีทีใ่ช้ในการทดสอบตวัอยา่งน า้ได้ไมน้่อยกวา่ 100 ตวัอยา่ง 
7.  สิง่ของทัง้หมดบรรจใุนภาชนะมิดชิด และทนทานตอ่การใช้งาน 

 

 

 

เคร่ืองมือตรวจวดัสารละลายเหล็กในน า้ 

 

1.  ใช้หลกัการของการเทียบส ี

2.  เคร่ืองมือเทียบสที าด้วยวสัดทุี่ทนทานตอ่อณุหภมูิและแรงกระแทกมีฝาหรือครอบปิด (ไมเ่ป็นกระดาษ) 
3.  หลอดหรือขวดที่ใสต่วัอยา่งน า้ท าด้วยวสัดใุสซึง่สามารถมองเห็นการเปลีย่นสไีด้งา่ยไมห่ลอกตาและสามารถท า 
      ความสะอาดได้ง่าย 

4.  มีค าอธิบายขัน้ตอนการทดลอง 
5.  ช่วงของการวดัสามารถอา่นคา่ต า่สดุได้ตัง้แต ่ 0 มิลลกิรัม/ลติร คา่สงูสดุไมน้่อยกวา่ 2.0 มิลลกิรัม/ลติร และอา่นคา่ได้ละเอยีด 

0.1 มิลลกิรัม/ลติร 

6.  มีสารละลายหรือสารเคมีทีใ่ช้ในการทดสอบตวัอยา่งน า้ได้ไมน้่อยกวา่ 100 ตวัอยา่ง 

7.  สิง่ของทัง้หมดบรรจใุนภาชนะมิดชิด และทนทานตอ่การใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เคร่ืองมือประจ าการประปา 

จ านวน  11 รายการ  ดงันี ้
1. ประแจคอม้าชนิดขาเดียว ขนาด 24 นิว้ จ านวน 2 ตวั 
2. ประแจเลือ่น ขนาด 10 นิว้ จ านวน 1 ตวั 
3. โครงเลือ่ยตดัเหลก็ 1 อนั พร้อมใบเลือ่ยขนาด 12 นิว้ จ านวน 1 โหล จ านวน 1 ชดุ 
4. คีมลอ็ก ขนาด 10 นิว้ จ านวน 1 ตวั 
5. ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิว้ จ านวน 1 ตวั 
6. ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิว้ จ านวน 1 ตวั 
7. ไขควงลองไฟ จ านวน 1 ตวั 
8. ตลบัเมตร 5 เมตร จ านวน 1 อนั 
9. ฆ้อนหวักลมพร้อมด้าม ขนาด 2 ปอนด์ จ านวน 1 อนั 
10 ตู้ เหลก็มีประต ู2 บาน ขนาดตู้  36 x 72 X 16 นิว้ จ านวน 1 ตู้ 
11 คลิป๊แอมป์วดักระแสสลบัได้สงูสดุไมน้่อยกวา่  600 แอมป์ วดัความต้านทาน,

กระแสไฟฟา้, วดัแรงดนัไฟฟา้ได้ ไมน้่อยกวา่ 600 โวลท์                   
จ านวน 1 ตวั 
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รายละเอียดรายการวัสดุอุปกรณ์ประปาที่ ผู้รับจ้างต้องจัดหามาส่งมอบในงวดงานที่ 1 โดยผ่านการตรวจสอบให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 

1 เคร่ืองสบูน า้ดิบ(บาดาล)  1 เคร่ือง 

2 ตู้ควบคมุการท างานของมอเตอร์ไฟฟา้เคร่ืองสบูน า้ดิบ 1 ตู้ 

3 เคร่ืองสบูน า้ดิบ(บาดาล) ส ารอง  1 เคร่ือง 

4 เคร่ืองสบูน า้ดี(หอยโข่ง)   2 เคร่ือง 

5 ตู้ควบคมุการท างานของมอเตอร์ไฟฟา้เคร่ืองสบูน า้ดี 2 ตู้ 

6 เคร่ืองสบูน า้ดี(หอยโข่ง) ส ารอง 2 เคร่ือง 

7 ระบบจา่ยสารละลายคลอรีน 1 ชดุ 

8 เคร่ืองมือวดัความเป็นกรด – ดา่ง ในน า้ 1 เคร่ือง 

9 เคร่ืองมือวดัปริมาณเหล็กในน า้ 1 เคร่ือง 

10 เคร่ืองมือประจ าการประปา  11  รายการ 1 ชดุ 

11 กรวดกรองน า้ประปา 1 ชดุ 

12 ทรายกรองน า้ประปา 1 ชดุ 

13 มาตรวดัน า้ประปา ขนาด 4  นิว้ 1 ตวั 

14 ประตนู า้เหล็กหลอ่บนดนิ ขนาด  4  นิว้  แบบพวงมาลยั 3 ตวั 

15 สารกนัซมึ(น า้ยากนัซมึ 1 แกลลอน , ผงปนู  20  กก.) 5 ชดุ 

16 บนัไดอลมิูเนียมถงัน า้ใส 1 ตวั 

17 บนัไดอลมิูเนียมหอถงัสงู 1 ตวั 

 

 

 

 


