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ตามรายละเอียดการก่อสร้าง  จ านวน 18 รายการ ที่ระบไุว้ข้างต้นดงัมีรายละเอียดดงันี ้

1 ให้ผู้ รับจ้างท าการทดสอบการรับน า้หนกับรรทกุของดิน   ที่ต าแหนง่ก่อสร้างระบบประปาตามที่ก าหนด

โดยวิธีเจาะส ารวจฐานรากของดิน โดยใช้วิธี Boring Test   หรือ วิธี Standard  Penetration  Test  (SPT) โดยอยู่ภายใต้

การควบคมุการด าเนินโดยวิศวกรโยธา ประเภทภาคี ขึน้ไป ผู้ ได้รับอนญุาต ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ตาม พ.ร.บ.

วิศวกรรม   พ.ศ. 2542   เทา่นัน้ โดยการวินิจฉัยรับรองผลต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนญุาติ ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ สาขาวิศวกรรมโยธา  ประเภทวฒิุวิศวกร  จากสภาวิศวกรตามพระราชบญัญัติวิศวกร  พ.ศ. 2542 เป็นผู้ รับรองผล

การทดสอบการรับน า้หนกับรรทกุของดินและสรุปผลการรับน า้หนกัได้โดยปลอดภยัของดิน ณ.ระดบัความลกึของฐานราก

สิ่งก่อสร้าง (ถังน า้ใส,ถังกรองน า้) รวมทัง้ก าหนดวา่ดินชนิดนีส้มควรใช้ฐานรากชนิดใด ต้องตอกเสาเข็มหรือไม่

เสาเข็มที่ใช้มีขนาดและความยาวเทา่ไร ตามแบบฟอร์มรายงานที่ก าหนดไว้ในรายการรายละเอียดทัว่ไป (ภาคผนวก ค)

และสง่ผลรายงานดงักลา่ว ให้ คณะกรรมการตรวจการตรวจรับพสัดพิุจารณาเหน็ชอบ ก่อนด าเนินการก่อสร้าง โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับ

ผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เกิดขึน้ทัง้หมด โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดงันีค้ือ

1.1  เตรียมเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ในการทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM D 1586 - 67  ได้แก่  กระบอกผ่า (Split Spoon)

ส าหรับเก็บตวัอย่างดิน , ลกูตุ้มหนกั 140 ปอนด์ , ก้านน าตุ้ม และแป้นรอง , สามขา ,และเคร่ืองยนต์  เป็นต้น

1.2  การทดสอบ

  1.2.1  ผู้ รับจ้างจะต้องทดสอบ ให้ได้ความลกึไมน้่อยกวา่  10.00  เมตร จากระดบัดินเดิม

  1.2.2  ให้เก็บตวัอย่างดิน เพ่ือจ าแนกชนิดของดิน ( Soil  Description )  หาเปอร์เซนต์ความชืน้ของดิน ( Moisture  Content )

นบัจ านวนครัง้ของการกระแทกของลกูตุ้ม ตอ่ ฟตุของความลกึ ( Blow  Count )  ทกุระยะ 0.50  เมตร จากระดบัเดิม และ

ให้บนัทกึข้อมลูสภาพสิ่งแวดล้อม ในวนัที่ทดสอบ และเวลาขณะที่ท าการทดสอบ  ได้แก่  สภาพภมิูอากาศ , อณุหภมิู  และ

ระดบัน า้ใต้ดิน  รวมทัง้สภาพอ่ืนๆที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาประกอบการสรุปผลการทดสอบ

  1.2.3  ในกรณี ที่พบชัน้ดินแข็งและมีการนบัจ านวนครัง้ของการตอกกระแทกของลกูตุ้มตอ่ฟตุ (Blow Count)  ดงันี ้

      -Cohesive  Soil  มากกวา่  35  ครัง้ตอ่ฟตุ

      -Cohesionless  Soil  มากกวา่  60  ครัง้ตอ่ฟตุ

ให้ยตุิการทดสอบและถือวา่ผลทดสอบนี ้ เพียงพอตอ่ความต้องการแล้ว

  1.2.4   ในกรณีที่พบชัน้ดินแข็ง มีจ านวนครัง้ของการตอกกระแทกของลกูตุ้ม ตามข้อ 1.2.3 ในการเจาะส ารวจได้ระดบัความ

      ลกึไมถ่ึงระดบัความลกึ 3.00 เมตร จากระดบัดินเดิม ให้ผู้ รับจ้างย้ายต าแหนง่ไปทดสอบที่ใหมอี่กครัง้หนึ่ง โดยหา่งจากจดุ

      เดิมไมน้่อยกวา่ 5.00 เมตร และหากผลการทดสอบเหมือนกับต าแหนง่แรก ก็ให้ยตุิการทดสอบและถือวา่ผลการ

      ทดสอบนี ้เพียงพอตอ่ความต้องการแล้ว ให้รายงานผลการทดสอบทัง้ 2 จดุ ด้วย

  1.2.5  หากการเจาะส ารวจไมพ่บชัน้ดินที่แข็ง จนถึงระดบั 10.00 เมตร และจ านวนตอกกระแทกของลกูตุ้มตอ่ฟตุ (Blow Count) 

     น้อยกวา่ข้อ 1.2.3  ให้เจาะส ารวจไปจนถึงชัน้ดินที่มีความแข็งพอเพียง  โดยจะต้องมีความลกึไมน้่อยกวา่  10.00  เมตร

1.3  รายงานผลการทดสอบการรับน า้ของดินให้จดัสง่รายงาน จ านวน  2 เลม่ โดยรายงานแตล่ะเลม่ประกอบด้วย

  1.3.1  ทฤษฎทีี่ใช้ในการทดสอบ

  1.3.2  รายละเอียดเคร่ืองมือ ที่ใช้ในการทดสอบ และรูปเคร่ืองมือ

  1.3.3  วิธีการทดสอบ จะทดสอบตัง้แตร่ะดบัดินเดิม ลงไป ไมต้่องทดสอบที่ดินถม แตร่ะบคุวามลกึของชัน้ดินถมมาด้วย

การก่อสร้างส่ิงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน 



  1.3.4 รายงานผลการทดสอบ การรับน า้หนกับรรทกุของดิน ทกุๆระยะความลกึ 1.00 เมตร ตัง้แตค่วามลกึ 0.70 เมตร 

      จากระดบัดินเดิมจนถึงระดบัดินแข็งที่พอเพียง  โดยสรุปผลการทดสอบเป็นตนัตอ่ตารางเมตร

  1.3.5 เอกสารอ้างอิง

  1.3.6 รูปถ่ายภาพสี ที่ถ่ายในขณะท าการทดสอบ ณ จดุทดสอบที่เลือกทดสอบในระบบประปา บริเวณ ก่อสร้างระบบประปา

1.4  ผลการทดสอบการรับน า้หนกับรรทกุของดิน จะพิจารณาดงันี ้คือ

    1.4.1 หากการทดสอบ  ปรากฏวา่ ดินสามารถรับน า้หนกับรรทกุปลอดภยั ได้น้อยกวา่ ที่ระบไุว้ในแบบแปลน ทัง้หมด

ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ระบบกรองน า้ผิวดินและถังน า้ใส แบบตอกเสาเข็ม  และไมต้่องคืนเงินคา่ตอก

เสาเข็ม แตอ่ย่างใด

    1.4.2 หากการทดสอบ  ปรากฏวา่ ดินสามารถรับน า้หนกับรรทกุปลอดภยั ได้มากกวา่ หรือเทา่กับ ที่ระบไุว้ในแบบแปลน

ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ดงักลา่ว แบบไมต่อกเข็ม และให้คืนเงินคา่ตอกเสาเข็มและคา่เสาเข็ม ให้แก่ผู้วา่จ้าง ในสว่น

ของสิ่งก่อสร้างที่ไมต่อกเสาเข็ม

   1.4.3 กรณีวิศวกรผู้ รับรองผลได้ก าหนดความยาวเสาเข็ม สัน้กว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ให้ผู้ รับจ้างคืนเงนิ ค่าเสาเข็ม

และค่าตอกเสาเข็ม/ เมตร  ให้ผู้วา่จ้าง

หมายเหตุ

-รายละเอียดการคืนเงินคา่ตอกเข็ม อาจระบไุว้ในประกาศประกวดราคา หรือ สอบราคา  โดยติดตอ่สอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้

 ที่เก่ียวข้องได้

-ในกรณีวิศวกรผู้ รับรองผลก าหนดความยาวของเสาเข็ม มากกว่า ที่ระบไุว้ในแบบแปลน ผู้ รับจ้างต้องระบรุายละเอียดของเสาเข็ม

ได้แก่ ขนาดพืน้ที่หน้าตดั เส้นรอบรูป และความยาวเสาเข็มที่จะใช้ตามรายการค านวณของวิศวกรพร้อมรายการค านวณ สง่ให้

 คณะกรรมการตรวจรับพสัด(ุผ่านช่างควบคมุงาน) พิจารณา โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดกุ่อนลงมือ

ก่อสร้าง

 -หากการก่อสร้างต้องก่อสร้างฐานรากแบบตอกเสาเข็ม ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายการค านวณและวิธีการตอกเสาเข็ม เช่น 

น า้หนกัตุ้ม,ระยะยก, ระยะเฉลี่ยจากการตอก 10 ครัง้สดุท้าย (โดยใช้สตูรค านวณการรับน า้หนกัของเสาเข็ม ของ HILEY)

เสนอตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผ่านความเหน็ชอบของช่างควบคมุงาน ก่อนด าเนินการตอกเสาเข็ม

 -การตอกเสาเข็ม ต้องอยู่ในการควบคมุของวิศวกรโยธา และผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายงานผลการตอกเสาเข็ม พร้อมทัง้มีวิศวกร

โยธา รับรองผลการตอกเสาเข็ม วา่เข็มสามารถรับน า้หนกัได้ไมน้่อยกวา่ รายการที่ผู้ รับจ้างเสนอขอด าเนินการ ให้แก่

คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุผ่านช่างควบคมุงาน

2 โรงสบูน า้ดิบ    แบบเลขที่  412003  จ านวน   1 โรง    ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้างโรงสบูน า้  ไว้ที่บริเวณแหลง่น า้

ตามที่จะหนดให้ในวนัน าชีส้ถานที่หรือขณะท าการก่อสร้าง เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จให้ท าการทาสีน า้มนัเฉพาะสว่นที่เป็นโลหะ

และไม้(ให้ทาน า้ยากันปลวกชนิดใสก่อน)  ทาสีน า้พลาสติกสว่นที่เป็นผนงัฉาบปนูและฝ้ากระเบือ้ง  ชนิดและวิธีการทาสีตาม

รายละเอียดที่ระบไุว้ในรายการรายละเอียดทัว่ไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา 

3 ระบบกรองน า้ผิวดิน  10 ลบ.ม./ชม.  ตามแบบเลขที่  1141010   จ านวน  1  ถัง  ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้าง ระบบกรองน า้

ผิวดิน  ลงในบริเวณก่อสร้างระบบประปาที่จะหนดให้ในวนัน าชีส้ถานที่หรือขณะท าการก่อสร้าง ระยะและต าแหนง่ตาม

 แบบการประสานทอ่ระหวา่งระบบ ตามแบบเลขที่  911002  และแบบเลขที่ 1-01/2564 โดยโครงสร้างคอนกรีต,คอนกรีตเสริมเหล็ก

ผนงัก่ออิฐทัง้หมด ให้ท าการฉาบปนูเรียบและขดัมนัเฉพาะสว่นที่สมัผสักับน า้ และให้ท าการทาสีน า้มนัเฉพาะสว่นที่เป็นโลหะและไม้

ทาสีน า้พลาสติกเฉพาะสว่นที่เป็นผนงัฉาบปนู หรือผนงัคอนกรีต และสว่นที่สมัผสัน า้ให้ด้วยสารกันซึม   ซีเมนต์เบส ชนิดและ วิธีการทาสี

ตามที่ระบไุว้ในรายการรายละเอียดทัว่ไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา

4 ถังน า้ใส  100  ลบ.ม.  ตามแบบเลขที่  2111100  จ านวน 1  ถัง ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้างถังน า้ใส  ลงในบริเวณก่อสร้าง



ก่อสร้างระบบประปาตามที่จะหนดให้ในวนัน าชีสถานที่หรือขณะท าการก่อสร้างระยะและต าแหนง่ตามแบบการประสานทอ่

ระหวา่งระบบ แบบเลขที่ 911002 และแบบเลขที่ 1-01/2564 โครงสร้างคอนกรีตภายนอกสว่นที่เหนือดินให้ท าการฉาบปนูเรียบ  ผนงัภายใน

ให้ ฉาบปนูขดัมนั ยกเว้นใต้ฝาถัง   เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ท าการทาสีน า้พลาสติกเฉพาะสว่นที่เป็นผนงัฉาบปนูหรือผนงัคอนกรีต  

และสว่นที่สมัผสัน า้ ให้ทาซเีมนต์เบส   ชนิดและวิธีการทาสีตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในรายการรายละเอียดทัว่ไปประกอบแบบแปลน

การก่อสร้างระบบประปา  

5 ป้ายบอกระดบัน า้ในถังน า้ใส    ตามแบบเลขที่ 991002  จ านวน  1  ป้าย โดยติดตัง้ป้ายลงบนฝาถังของถังน า้ใส ต าแหนง่การ

ติดตัง้จะก าหนดให้ขณะท าการก่อสร้าง  ตวัเลขที่เขียนบอกแสดงปริมาณน า้ในถังน า้ใส  ให้ดจูากตารางที่ก าหนดให้  สีที่ใช้

ทาป้ายเป็นสีน า้มนั

6 หอถังสงู 30  ลบ.ม.  ตามแบบเลขที่  3111030  ผู้ รับจ้างจะต้องทาสีหองถังสงูใหม ่ชนิดและวิธีการทาสีตามรายละเอียดที่ระบุ

ไว้ในรายการรายละเอียดทัว่ไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา, ติดตัง้ป้ายบอกระดบัน า้ และเสาลอ่ฟ้า ตามแบบเลขที่ 3111030

7 ป้ายการประปา

7.1 ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้างป้ายการประปา ณ บริเวณที่ตัง้ระบบประปา ตามแบบเลขที่  911002และ 921001  

7.2 ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการติดตัง้ป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้าง ณ บริเวณที่ตัง้ระบบประปา 

ขนาด 1.20x2.40 เมตร

8 รัว้ , ประตรัูว้ 1 รายการ ตามแบบเลขที่   921001

ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้างรัว้  , ประตรัูว้ ณ บริเวณก่อสร้างระบบประปา  ตามแบบเลขที่  911002  และแบบเลขที่ 1-01/2564

โดยใช้แบบก่อสร้าง เลขที่ 921001   เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ท าการทาสีพลาสติกเฉพาะเสาประตรัูว้และเสารัว้  

และทาสีน า้มนัในสว่นที่เป็นโลหะ ความยาวรัว้ลวดหนามทัง้สิน้ไมร่วมประประตรัูว้ ยาว 97.00 เมตร

9 ระบบทอ่ดดูน า้ดิบ ตามแบบเลขที่  1-2/2564,911001 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์และก่อสร้าง ระบบทอ่ดดูน า้ดิบ ลงในบริเวณ

แหลง่น า้  ตามที่จะก าหนดให้ในวนัน าชีสถานที่หรือขณะท าการก่อสร้าง โดยต าแหนง่ช่วงตอ่มอ่เสารับทอ่ดดู น า้ดิบและจ านวน

จะก าหนดให้ในวนัน าชีส้ถานที่ หรือ ขณะท าการก่อสร้าง 

10 เคร่ืองสบูน า้ดิบหอยโข่งพร้อมอปุกรณ์    จ านวน  2  ชดุ

ผู้ รับจ้างจะต้อง จดัหาและติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ดิบแบบหอยโข่ง พร้อมอปุกรณ์ควบคมุ  จ านวน  2  ชดุ   น ามาติดตัง้ใน

โรงสบูน า้ดิบ  แบบเลขที่ 412003 และประสานทอ่ภายในโรงสบู  ตามแบบเลขที่  911006 และแบบเลขที่ 1-01/2564

รายละเอียดคณุลกัษณะ ของเคร่ืองสบูน า้ แตล่ะชดุมีรายละเอียดดงันี ้ คือ

10.1   เคร่ืองสูบน า้หอยโข่ง    จ านวน   1   เคร่ือง  มีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี ้

    10.1.1  เป็นเคร่ืองสบูน า้ที่สามารถสบูน า้ได้ปริมาณน า้ไมน้่อยกวา่  20 ลกูบาศก์ก์เมตร/ชัว่โมง

                 ที่ความสงูสง่รวม  (TDH) 23 เมตร  ที่ความเร็วรอบระหวา่ง  2,700-3,000  รอบ/นาท ี

   10.1.2  ตวัเรือนเคร่ืองสบูน า้ท าด้วย เหล็กหลอ่ ( Cast  Iron)   หรือ  สแตนเลส (Stainless  Steel)      ใบพดัเป็นแบบ 

                Closed  Impeller     หรือ  Semi-0pened Impeller

             

                            องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชวีาน 
                            ต.ชวีาน  อ.พมิาย  จ.นครราชสมีา 
  โครงการ : ................................................................................................ 
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   10.1.3  มีประสิทธิภาพการสบูน า้สงูสดุ   ไมน้่อยกวา่  55  %  

   10.1.4  เป็นระบบ Mechanical  Seal หรือ Stainless  Steel  Shaft

10.1.5 เป็นของใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน

10.1.6 เป็นผลิตภณัฑ์ที่ผลิตและประกอบเป็นชดุส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย หรือในทวิปยโุรป หรือทวีปออส

             เตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา หรือญ่ีปนุ หรือโรงงานสาขาของบริษัทฯ โดยผู้ผลิตเหลา่นีไ้ด้รับอนญุาตอย่างเป็นทาง

             การจากผู้ผลิตและมีการควบคมุดแูลการผลิตจากบริษัทฯแมภ่ายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีหนงัสือแตง่ตัง้หรือ

             รับรองจากบริษัทแมเ่ป็นหลกัฐานสามารถตรวจสอบได้

10.1.7 มีผู้แทนจ าหนา่ยและให้บริการภายในประเทศซึ่งได้รับการแตง่ตัง้ หรืออนญุาตจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ

             โดยจะต้องแสดงหนงัสือแตง่ตัง้ตวัจริงพร้อมประทบัตราจากบริษัทผู้ผลิตในกรณีทเีป็นผลิตภณัฑ์น าเข้าให้สง่ส าเนา

             น าเข้า (INVOICE) มาให้ตรวจสอบด้วย

10.1.8 มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศ และตวัแทนจ าหนา่ยต้องมีอะไหลพ่ร้อมที่จะให้บริการได้

10.1.9 ก่อนที่จะจดัหาหรือติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รูปแบบหรือแคตตาล็อค โดนระบแุบบขนาดและหมายเลขรุ่นของ

             เคร่ืองสบูน า้และอปุกรณ์ที่ใช้ท าการติดตัง้ และให้แสดงรายละเอียด MATRAIAL OF CONSTRUCTION

             PERFORMANCE DATA ของเคร่ืองสบูน า้และมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทัง้ใบอนญุาติพร้อมใบแตง่ตัง้ผู้แทนจ าหนา่ย

             บริการในประเทศไทย หนงัสือรับรองผลิภณัฑืมาตรฐานอสุาหกรรม มอก. 1434-2540 (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้วา่จ้างหรือ

             ผู้แทนผู้วา่จ้างตรวจสอบคณุลกัษณะเฉพาะวา่ถกูต้องตามที่ก าหนอในรายการข้อก าหนดหรือไม ่เม่ือผู้ รับจ้าง

              หรือผู้แทนผู้วา่จ้างพิจารณาอนญุาต ให้น าเคร่ืองสบูน า้ดงักลา่วไปใช้ในงานแล้ว จึงสามารถน าไปติดตัง้ในสนามได้

10.2   มอเตอร์ขับเคล่ือนเคร่ืองสูบน า้    จ านวน  1  ตัว มีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี ้

   10.2.1  เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้า    220  โวลท์   1   เฟส    50  เฮิรท์   ให้ก าลงัไมน้่อยกวา่  3 แรงม้า

                ความเร็วรอบ   ระหวา่ง   2,700-3,000  รอบ/นาที

    10.2.2  มอเตอร์ไฟฟ้าต้องเป็นแบบ Squirrel-Cage Induction, Totally Enclosed Fan  Cooled}  Drip  Proof

    10.2.3  มอเตอร์ตอ่กับเคร่ืองสบูน า้แบบ  Close  Coupled

    10.2.4  มอเตอร์เป็นฉนวนแบบ Class  F  (Insulation  Class  F) ตามมาตาฐาน NEMA

10.3  จัดหาและติดตัง้ตู้ควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  2  ตู้   โดยติดตัง้ไว้ในโรงสูบน า้ดิบ เป็นตู้ควบคุม

          มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด  3 แรงม้า  ใช้กับไฟฟ้า   220  โวลท์     1   เฟส  แตล่ะตู้ มีรายละเอียด  ดงันี ้

  10.3.1   ตู้ เหล็กมีฝาปิดขนาดไมน้่อยกวา่  20 X 44 X 60 เซนติเมตร มีกุญแจล๊อค  เจาะรูร้อยสายไฟฟ้าขนาด 
   1  นิว้ ที่ด้านบน และ ด้านลา่งอยา่งน้อย ด้านละ  1  รู  พร้อมยางหุ้มป้องกนัสายไฟฟ้า

  10.3.2   อปุกรณ์ภายในตู้ควบคมุประกอบกันเป็นวงจรแบบ Direct  On  Line  ประกอบด้วยอปุกรณ์ตอ่ไปนี ้

10.3.2.1 No-Fuse  Breaker    ชนิด     2 Poles  มี  Interrupting  Capacity   ไมน้่อยกวา่ 22 KA.  ที่

AC220 V.  ตามมาตรฐาน NEMA.หรือJIS.หรือJEM.  มี Amp.Trip. 30 A.  จ านวน   1  ตวั

10.3.2.2 Magnetic  Contactor  ใช้  Coil  220  V.(AC. 3) มี Max.Rated  Motor  Capacity  ไมน้่อยกวา่ 5  KW.  26  A.

ที่  220  V.  มี  Auxiliary  Contact   1  NO , 1 NC  ตามมาตรฐาน  NEMA หรือ JIS  หรือ  JEM.  จ านวน  1  ตวั

10.3.2.3 Thermal Overload Relay  ชนิด  2  Elements  มี  Auxiliary  Contact   1 NO.  1  NC.  และปุ่ ม  Reset  มีตวัตัง้

คา่ทนกระแส  สามารถปรับได้ต ่าสดุไมม่ากกวา่  12  A.  และสงูสดุไมม่ากกวา่  18  A.  จ านวน  1  ตวั

10.3.2.4 Current  Transformer  มี  Rated  Burden  ไมน้่อยกวา่ 5 VA.   จ านวน  1  ตวั

10.3.2.5 Fuse  control  ชนิด Cartridge  Fuse  ขนาด  2  A.  จ านวน  1  ตวั

10.3.3   อปุกรณ์ฝาตู้   ประกอบด้วยอปุกรณ์ตอ่ไปนี ้



10.3.3.1 Voltmeter หน้าปัดขนาดไมเ่ล็กกวา่  80  X  80  มม. มีสเกลสามารถอ่านคา่ได้ตัง้แต ่ 0 - 300 V.  จ านวน  1  ตวั

10.3.3.2 C/T  Ammeter  หน้าปัดขนาดไมเ่ล็กกวา่  80  X  80 มม.  มีสเกลสามารถอ่านคา่ได้ตัง้แต ่0-20 A.จ านวน  1 ตวั

10.3.3.3 Hour  Meter AC 220 V. มีหน้าปัทม์ เป็นตวัเลขจ านวนเต็มไมน้่อยกวา่  4  หลกั และทศนิยม 1 หลกั   1 ตวั

10.3.3.4 Selector  Switch  ชนิดปิด-เปิด  ได้  3  แหนง่  มีอกัษร  เปิด,ปิด,อตัโนมตัิ   จ านวน  1  ตวั

10.3.3.5 Pilot  Lamp  AC.  220  V.

 - สีแดงมีอกัษร  ปิด  จ านวน  1  ตวั

 - สีเขียวมีอกัษร  ท างาน   จ านวน  1  ตวั

 - สีเหลืองมีอกัษร  ขดัข้อง   จ านวน  1  ตวั

10.3.4   สายไฟฟ้าทัง้หมดใช้ตามมาตรฐาน   มอก. 11-2518

10.3.4.1 วงจร  Power  ใช้สาย  THW.  ขนาด  6  ตารางมิลลิเมตร

10.3.4.2 วงจร  Control   ใช้สาย  VSF. ขนาด  1.5  ตารางมิลลิเมตร

10.3.4.3 การเดินสายไฟฟ้าระหวา่อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ ให้ใช้   Plastic  Wiring  Duct

10.3.4.4 การเดินสายไฟฟ้าระหวา่อปุกรณ์ที่ฝาตู้ ให้ใช้   Spiral  Tube

10.3.4.5 จดุตอ่สายระหวา่งอปุกรณ์ภายในตู้กับที่ฝาตู้ ให้ใช้  Terminal  Blocks

10.3.4.6 ปลายสายของสายไฟฟ้าทัง้หมดให้ย า้ด้วยหวัเสียบหรือหางปลา  และท าเคร่ืองหมายด้วย  Wire  Marker

10.3.4.7 ให้ตอ่วงจรตาม  Wiring  Diagram  ที่ก าหนด

หมายเหตุ  -หากมีการขอใช้เคร่ืองสบูน า้ขนาดแรงม้าเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้ รับจ้างต้องใช้ขนาดอปุกรณ์ ตาม

ข้อ  10.2 ใหม ่  โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จะก าหนดให้  และ  ผู้ รับจ้างจะขอคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมอีกไมไ่ด้

ให้น าเคร่ืองสบูน า้ดงักลา่วมาท าการติดตัง้ลงในต าแหนง่ ตามแบบเลขที่ 911006 พร้อมทัง้ท าการยึดเคร่ืองสบูน า้หอยโข่ง

ให้แนน่กับแทน่เคร่ือง ให้มั่นคงแข็งแรง และร้อยสายไฟฟ้าจากเคร่ืองสบูไปตู้ควบคมุด้วยทอ่ PVC เส้นผ่าศนูย์กลาง 3/4"

11 เคร่ืองสบูน า้ดีหอยโข่ง พร้อมอปุกรณ์    จ านวน  2  ชดุ

ผู้ รับจ้างจะต้อง จดัหาและติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ดีแบบหอยโข่ง พร้อมอปุกรณ์ควบคมุ  จ านวน  2  ชดุ   น ามาติดตัง้ใน

โรงสบูน า้ดีใต้ระบบกรองน า้ผิวดิน  แบบเลขที่ 1141010   และประสานทอ่ภายในโรงสบูน า้ดี  ตามแบบเลขที่  911006

รายละเอียดคณุลกัษณะ ของเคร่ืองสบูน า้ แตล่ะชดุมีรายละเอียดดงันี ้ คือ

11.1   เคร่ืองสูบน า้หอยโข่ง    จ านวน   1   เคร่ือง  มีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี ้

    11.1.1  เป็นเคร่ืองสบูน า้ที่สามารถสบูน า้ได้ปริมาณน า้ไมน้่อยกวา่  20 ลกูบาศก์ก์เมตร/ชัว่โมง

                 ที่ความสงูสง่รวม  (TDH) 23 เมตร  ที่ความเร็วรอบระหวา่ง  2,700-3,000  รอบ/นาท ี

   11.1.2  ตวัเรือนเคร่ืองสบูน า้ท าด้วย เหล็กหลอ่ ( Cast  Iron)   หรือ  สแตนเลส (Stainless  Steel)      ใบพดัเป็นแบบ 

               Closed  Impeeller     หรือ  Semi-0pened Impeller

   11.1.3  มีประสิทธิภาพการสบูน า้สงูสดุ   ไมน้่อยกวา่  55  %  

   11.1.4  เป็นระบบ Mechanical  Seal หรือ Stainless  Steel  Shaft

11.1.5 เป็นของใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน

11.1.6 เป็นผลิตภณัฑ์ที่ผลิตและประกอบเป็นชดุส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย หรือในทวิปยโุรป หรือทวีปออส

             เตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา หรือญ่ีปนุ หรือโรงงานสาขาของบริษัทฯ โดยผู้ผลิตเหลา่นีไ้ด้รับอนญุาตอย่างเป็นทาง

             การจากผู้ผลิตและมีการควบคมุดแูลการผลิตจากบริษัทฯแมภ่ายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีหนงัสือแตง่ตัง้หรือ

             รับรองจากบริษัทแมเ่ป็นหลกัฐานสามารถตรวจสอบได้

11.1.7 มีผู้แทนจ าหนา่ยและให้บริการภายในประเทศซึ่งได้รับการแตง่ตัง้ หรืออนญุาตจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ



             โดยจะต้องแสดงหนงัสือแตง่ตัง้ตวัจริงพร้อมประทบัตราจากบริษัทผู้ผลิตในกรณีทเีป็นผลิตภณัฑ์น าเข้าให้สง่ส าเนา

             น าเข้า (INVOICE) มาให้ตรวจสอบด้วย

11.1.8 มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศ และตวัแทนจ าหนา่ยต้องมีอะไหลพ่ร้อมที่จะให้บริการได้

11.1.9 ก่อนที่จะจดัหาหรือติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รูปแบบหรือแคตตาล็อค โดนระบแุบบขนาดและหมายเลขรุ่นของ

             เคร่ืองสบูน า้และอปุกรณ์ที่ใช้ท าการติดตัง้ และให้แสดงรายละเอียด MATRAIAL OF CONSTRUCTION

             PERFORMANCE DATA ของเคร่ืองสบูน า้และมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทัง้ใบอนญุาติพร้อมใบแตง่ตัง้ผู้แทนจ าหนา่ย

             บริการในประเทศไทย หนงัสือรับรองผลิภณัฑืมาตรฐานอสุาหกรรม มอก. 1434-2540 (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้วา่จ้างหรือ

             ผู้แทนผู้วา่จ้างตรวจสอบคณุลกัษณะเฉพาะวา่ถกูต้องตามที่ก าหนอในรายการข้อก าหนดหรือไม ่เม่ือผู้ รับจ้าง

              หรือผู้แทนผู้วา่จ้างพิจารณาอนญุาต ให้น าเคร่ืองสบูน า้ดงักลา่วไปใช้ในงานแล้ว จึงสามารถน าไปติดตัง้ในสนามได้

11.2   มอเตอร์ขับเคล่ือนเคร่ืองสูบน า้    จ านวน  1  ตัว มีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี ้

   11.2.1  เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้า    220  โวลท์   1   เฟส    50  เฮิรท์  ให้ก าลงัไมน้่อยกวา่  3 แรงม้า

                ความเร็วรอบ   ระหวา่ง   2,700-3,000  รอบ/นาที

    11.2.2  มอเตอร์ไฟฟ้าต้องเป็นแบบ Squirrel - Cage  Induction, Totally  Enclosed Fan  Cooled  Drip  Proof

    11.2.3  มอเตอร์ตอ่กับเคร่ืองสบูน า้แบบ  Close  Coupled

    11.2.4  มอเตอร์เป็นฉนวนแบบ Class  F  (Insulation  Class  F) ตามมาตาฐาน NEMA

11.3  จดัหาและติดตัง้ตู้ควบคมุการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  2  ตู้  โดยติดตัง้ไว้ในโรงสบูน า้ดีใต้ถังกรอง เป็นตู้ควบคมุ

         มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด  3 แรงม้า  ใช้กับไฟฟ้า   220  โวลท์     1   เฟส  แตล่ะตู้ มีรายละเอียด  ดงันี ้

  11.3.1   ตู้ เหล็กมีฝาปิดขนาดไมน้่อยกวา่  20 X 44 X 60 เซนติเมตร มีกุญแจล๊อค  เจาะรูร้อยสายไฟฟ้าขนาด 

   1  นิว้ ที่ด้านบน และ ด้านลา่งอย่างน้อย ด้านละ  1  รู  พร้อมยางหุ้มป้องกันสายไฟฟ้า

  11.3.2   อปุกรณ์ภายในตู้ควบคมุประกอบกันเป็นวงจรแบบ Direct  On  Line  ประกอบด้วยอปุกรณ์ตอ่ไปนี ้

11.3.2.1 No-Fuse  Breaker    ชนิด     2 Poles  มี    Interrupting   Capacity   ไมน้่อยกวา่ 22 KA.  ที่

AC 220V. ตามมาตรฐาน NEMA.หรือJIS.หรือJEM.  มี Amp.Trip. 30 A.  จ านวน   1  ตวั

11.3.2.2 Magnetic  Contactor  ใช้  Coil  220  V.(AC. 3) มี Max.Rated  Motor  Capacity  ไมน้่อยกวา่ 5  KW.  26  A.

ที่  220 V.  มี  Auxiliary  Contact   2  NO , 2 NC  ตามมาตรฐาน  NEMA หรือ JIS  หรือ  JEM. จ านวน  1  ตวั

11.3.2.3 Thermal  Overload  Relay  ชนิด  2 Elements  มี  Auxiliary  Contact   1 NO.  1  NC. และปุ่ ม  Reset  มีตวัตัง้

คา่ทนกระแส  สามารถปรับได้ต ่าสดุไมม่ากกวา่  12  A.  และสงูสดุไมม่ากกวา่  18  A.  จ านวน  1  ตวั

11.3.2.4 Current  Transformer  มี  Rated  Burden  ไมน้่อยกวา่ 5 VA.   จ านวน  1  ตวั

11.3.2.5 Fuse  control  ชนิด Cartridge  Fuse  ขนาด  2  A.  จ านวน  1  ตวั

 11.3.3   อปุกรณ์ฝาตู้   ประกอบด้วยอปุกรณ์ตอ่ไปนี ้

11.3.3.1 Voltmeter หน้าปัดขนาดไมเ่ล็กกวา่  80  X  80  มม.  มีสเกลสามารถอ่านคา่ได้ตัง้แต ่ 0 - 300  V. จ านวน  1  ตวั

11.3.3.2 C/T  Ammeter  หน้าปัดขนาดไมเ่ล็กกวา่  80  X  80  มม.  มีสเกลสามารถอ่านคา่ได้ตัง้แต ่0-20 A.จ านวน  1 ตวั

11.3.3.3 Hour  Meter AC 220 V. มีหน้าปัทม์ เป็นตวัเลขจ านวนเต็มไมน้่อยกวา่  4  หลกั และทศนิยม 1 หลกั   1 ตวั

11.3.3.4 Selector  Switch  ชนิดปิด-เปิด  ได้  3  แหนง่  มีอกัษร  เปิด,ปิด,อตัโนมตัิ   จ านวน  1  ตวั

11.3.3.5 Pilot  Lamp  AC.  220  V.

 - สีแดงมีอกัษร  ปิด  จ านวน  1  ตวั

 - สีเขียวมีอกัษร  ท างาน   จ านวน  1  ตวั

 - สีเหลืองมีอกัษร  ขดัข้อง   จ านวน  1  ตวั



 11.3.4   สายไฟฟ้าทัง้หมดใช้ตามมาตรฐาน   มอก. 11-2518

11.3.4.1 วงจร  Power  ใช้สาย  THW.  ขนาด  6  ตารางมิลลิเมตร

11.3.4.2 วงจร  Control   ใช้สาย  VSF. ขนาด  1.5  ตารางมิลลิเมตร

11.3.4.3 การเดินสายไฟฟ้าระหวา่อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ ให้ใช้   Plastic  Wiring  Duct

11.3.4.4 การเดินสายไฟฟ้าระหวา่อปุกรณ์ที่ฝาตู้ ให้ใช้   Spiral  Tube

11.3.4.5 จดุตอ่สายระหวา่งอปุกรณ์ภายในตู้กับที่ฝาตู้ ให้ใช้  Terminal  Blocks

11.3.4.6 ปลายสายของสายไฟฟ้าทัง้หมดให้ย า้ด้วยหวัเสียบหรือหางปลา  และท าเคร่ืองหมายด้วย  Wire  Marker

11.3.4.7 ให้ตอ่วงจรตาม  Wiring  Diagram  ที่ก าหนด

หมายเหตุ  -หากมีการขอใช้เคร่ืองสบูน า้ขนาดแรงม้าเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้ รับจ้างต้องใช้ขนาดอปุกรณ์ ตาม

ข้อ  11.2 ใหม ่  โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จะก าหนดให้  และ  ผู้ รับจ้างจะขอคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมอีกไมไ่ด้

ให้น าเคร่ืองสบูน า้ดงักลา่วมาท าการติดตัง้ลงในต าแหนง่ ตามแบบเลขที่ 911006 พร้อมทัง้ท าการยึดเคร่ืองสบูน า้หอยโข่ง

ให้แนน่กับแทน่เคร่ือง ให้มั่นคงแข็งแรง และร้อยสายไฟฟ้าจากเคร่ืองสบูไปตู้ควบคมุด้วยทอ่ PVC เส้นผ่าศนูย์กลาง 3/4"

12 การประสานทอ่ระหวา่งระบบ    ตามแบบเลขที่ 911002  และแบบเลขที่ 1-01/2564  ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการจดัหาทอ่และอปุกรณ์ประสานทอ่

โดยท าการขดุ วางทอ่ เช่ือมประสานทอ่กลบทอ่ ตามแบบการประสานทอ่ระหวา่งระบบ    ติดตัง้มาตรวดัน า้

ขนาด นิว้  ตามแบบก าหนด คณุสมบตัิตาม รายการรายละเอียดทัว่ไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา

13 การประสานทอ่ภายในโรงสบู (น า้ดิบ) ตามแบบเลขที่ 911006 ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการจดัหาทอ่และอปุกรณ์ ประสานทอ่

โดยท าการประสานเคร่ืองสบูน า้หอยโข่ง ที่ก าหนดคณุสมบตัิไว้ในรายการเคร่ืองสบูน า้ดิบ โดยติดตัง้ประสานทอ่

เคร่ืองสบูน า้ดิบไว้ที่โรงสบูน า้ดิบ  เม่ือก่อสร้างเสร็จให้ท าการทาสีน า้มนัเฉพาะสว่นที่เป็นทอ่ที่ไมฝั่งดิน

14 การประสานทอ่ภายในโรงสบู (น า้ด)ี ตามแบบเลขที่ 911006 ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการจดัหาทอ่และอปุกรณ์ ประสานทอ่

โดยท าการประสานเคร่ืองสบูน า้หอยโข่ง ที่ก าหนดคณุสมบตัิไว้ในรายการเคร่ืองสบูน า้ดิบ โดยติดตัง้ประสานทอ่

เคร่ืองสบูน า้ดีไว้ที่ใต้โรงกรองน า้  เม่ือก่อสร้างเสร็จให้ท าการทาสีน า้มนัเฉพาะสว่นที่เป็นทอ่ที่ไมฝั่งดิน

15 การประสานระบบไฟฟ้า 

ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการประสานระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอก ดงันี ้

15.1 ระบบไฟฟ้าภายนอกระบบประปา  ที่บริเวณก่อสร้างระบบผลิตน า้ประปาและโรงสบูน า้ดิบ องค์การบริหารสว่นต าบลฯ จะเป็น

ผู้ด าเนินการเม่ือได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม หรือสามารถจดัสรรงบประมาณได้ โดยผู้ รับจ้างไมต้่องด าเนินการ

15.2 ระบบไฟฟ้าภายในระบบผลิตประปา

15.2.1 ให้ท าการปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตอดัแรง  ความยาวไมน้่อยกวา่  8.00 เมตรจ านวน 1 ต้น และพาดสายไฟฟ้า 

 ไฟฟ้าฯก าหนด จ านวน  2 สาย   จากจดุที่คาดวา่จะติดตัง้มิเตอร์หรือโรงสบูมายงัโรงกรอง การปักเสาพาดสายให้เป็นไป

ขนาดตามการ ตามมาตรฐานการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค

15.2.2  ให้จดัหา,ติดตัง้ตู้   Square D (หรือเทยีบเทา่)ชนิด 4 ช่อง ติดตัง้ที่ผนงัด้านในโรงกรองโดยติดตัง้ Breaker Swith  ขนาด

30  A.จ านวน  2  ตวั (ควบคมุเคร่ืองสบูน า้ตวัละ 1 เคร่ือง)  ขนาด 10  A.  จ านวน  1  ตวั(ควบคมุไฟฟ้าแสงสวา่งและปลัก๊) 

และ ขนาดไมน้่อยกวา่ 60  A. (ควบคมุทัง้วงจร)

15.2.3 ให้ผู้ รับจ้างท าการติดตัง้ระบบ ลอ่ฟ้าแรงต ่า จ านวน 1 จดุ

15.3 ระบบไฟฟ้าภายในโรงสบูน า้ดิบ

15.3.1 ให้ท าการปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตอดัแรง ความยาวไมน้่อยกวา่ 8.00 เมตร จ านวน  -  ต้น และพาดสายไฟฟ้าเมนขนาดตาม

การไฟฟ้าฯก าหนด จ านวน 2 สาย จากจดุที่คาดวา่จะติตัง้มิเตอร์หรือโรงกรองมายงัโรงสบู การปักเสาพาดสายให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคหรือเป็นไปตามที่การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคก าหนดให้



15.3.2  ให้จดัหา,ติดตัง้ตู้   Square D(หรือเทยีบเทา่) ชนิด 4 ช่อง ติดตัง้ที่ผนงัด้านในโรงสบูน า้ โดยติดตัง้ Breaker Swith ขนาด

30 A จ านวน  2  ตวั (ควบคมุเคร่ืองสบูน า้ตวัละ  1  เคร่ือง)  ขนาด  10  A.  จ านวน  1  ตวั(ควบคมุไฟฟ้าแสงสวา่งและปลัก๊)  

และ ขนาด  60  A. (ควบคมุทัง้วงจร)

15.3.3 ให้ผู้ รับจ้างท าการติดตัง้ระบบ ลอ่ฟ้าแรงต ่า จ านวน 1 จดุ

 - ระบบลอ่ฟ้าแรงต ่า หากใช้ไฟฟ้าจากจดุเดียวกัน (มิเตอร์ไฟฟ้าเดียวกัน)ให้ติดตัง้ 1 จดุ

16 เคร่ืองจ่ายน า้ยาคลอรีน ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและติดตัง้เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีนจ านวน  1 ชดุ ไว้ในโรงกรอง พร้อมตอ่เช่ือม

ประสานทอ่จ่ายสารละลายคลอรีนเข้ากับ ถังน า้ใส และประสานระบบไฟฟ้าของเคร่ืองจ่ายน า้ยาคลอรีน  มีรายละเอียดดงันี ้

16.1  เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีนชนิด  Diaphragm  ซึ่งสามารถจ่ายสารละลายได้สงูสดุไมม่ากกวา่ 50  ซีซี/นาท ี

        และสามารถปรับปริมาณการสบูจ่ายสารละลายคลอรีน  33 ซีซี/นาที

        ปริมาณการสบูจ่ายสารละลายคลอรีนได้ตามความต้องการโดยวิธี  Injection  และสามารถจ่ายเข้าเส้นทอ่ที่มีความดนั

        ไมน้่อยกวา่  56.8  PSI.( 4 KSC) ใช้กับไฟฟ้า  1 เฟส  220 โวลท์  50 เฮิร์ท สว่นประกอบอปุกรณ์ตา่งๆ ที่สารละลาย

        คลอรีนผ่านจะต้องเป็นวสัดทุี่ไมมี่ปฏกิริยากับสารละลายคลอรีน

16.2  ถังสารละลายคลอรีนจะต้องเป็นถังทที าด้วยพลาสติกที่มีช่ือ Poly  Ethylene หรือ Poiy  Popylene ขนาดจไุมน้่อยกวา่

        100  ลิตร มีความหนาผนงัถังทกุสว่นไมน้่อยกวา่  3 มิลลิเมตร และมี Scale บอกปริมาณ 0 - 100 ลิตร  พร้อมฝาปิด

16.3  เคร่ืองมือวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนตกค้างในน า้ จ านวน  1  เคร่ือง ดงันี ้

16.3.1 ใช้หลกัการของการเที่ยบสี

16.3.2 เคื่องมือเทยีบสีท าด้วยวสัดทุนทานตอ่อณุหภมิูและแรงกระแทกมีฝาหรือครอบปิด (ไมเ่ป็นกระดาษ)

16.3.3 หลอดหรือขวดที่ใสต่วัอย่างน า้ท าด้วยวสัดใุสซึ่งสามารถมองเหน็การเปลี่ยนสีได้งา่ยไมห่ลอกตาและสามารถ

ท าความสะอาดได้งา่ย

16.3.4 สามารถหาปริมาณคา่คลอรีนรวมและคลอรีนอิสระได้ คา่ที่อ่านได้ต้องมีคา่ระหวา่ง  0- ไมน้่อยกวา่2 มิลลิกรัม/ลิตร 

และอ่านคา่ได้ละเอียดถึง  0.1  มิลลิกรัม/ลิตร  

16.3.5 มีค าอธิบายขัน้ตอนทดลองเป็นภาษาไทย

16.3.6 มีสารละลายหรือสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบตวัอย่างน า้ได้ไมน้่อยกวา่ 100 ตวัอย่าง

16.3.7 สิ่งของทัง้หมดบรรจอุยู่ในภาชนะมิดชิด และทนทานตอ่การใช้งาน

16.4  จดัหาผงปนูคลอรีนความเข้มข้นไมน้่อยกวา่  60 % จ านวน  1 ถัง (น า้หนกัสทุธิบรรจไุมน้่อยกวา่  50  กิโลกรัม)

และกรณี ที่จะจดัหาปนูคลอรีนที่มีความเข้มข้น น้อยกวา่ 60 % ก็ได้ แตต้่องจดัสง่ให้มากกวา่ เป็นสดัสว่นกัน

17 รางระบายน า้   ให้ผู้ รับจ้างท าการก่อสร้างรางระบายน า้ พร้อมฝาปิด  ตามแบบเลขที่ 911001 ลงตามแบบประสานทอ่

ระหวา่งระบบ แบบเลขที่ 911002 และแบบเลขที่ 1-01/2564  และให้ระบายน า้ลงสูส่ระพกัตะกอน  ตามที่ผู้วา่จ้างก าหนดให้

18 ก่อสร้างสระพกัตะกอน  ตามแบบเลขที่ 911002 และแบบเลขที่ 1-1/2564 หรือก าหนดที่ก าหนดให้ในวนัน าชีส้ถานที่หรือขณะก่อสร้าง


