รายการก่อสร้างเลขที่ กบน. 04/2558 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1)
รายการ

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้้าจิตมิตรมหาดไทย

วัตถุประสงค์ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะทาการปรับปรุงสถานีสูบนาจิตมิตรมหาดไทย
ตามรูปแบบและรายการ ดังนี
1. แบบเลขที่ กบน.04/255๘ จานวน 8 แผ่น ได้แก่ แผ่นที่ A-01, A-04, A-06, A-07, A-08,
A-09, A-11, A-12 และแบบเลขที่ กบน.04/255๘/1 จานวน 6 แผ่น ได้แก่ A-02/1, A-03/1, A-05/1,
A-05-1/1, A-10/1, A-13/1 รวมทังหมด 14 แผ่น
2. รายการมาตรฐานงานก่อสร้างระบบป้องกันนาท่วมและระบบระบายนา พ.ศ.2557
3. รายการทั่วไป
4. รายการสัญญาแบบปรับราคาได้
5. รายการก่อสร้างฉบับนี
ในกรณี ที่ รู ป แบบและรายการก่ อ สร้ างเฉพาะงานมีส่ ว นขัด แย้งกั น ให้ ถื อ ปฏิ บั ติต ามรายการก่ อ สร้าง
เฉพาะงาน ถ้ารูปแบบ และรายการมาตรฐานขัดแย้งกัน ให้ถือปฏิบัติตามรูปแบบ หากมีข้อขัดแย้ง นอกเหนือ
จากที่กล่าวมาแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของหน่วยงานผู้ออกแบบ
ปริมาณงาน
1. ก่อสร้างสถานีสูบนา ขนาดอัตราการสูบ 3 ลบ.ม./วินาที จานวน 1 แห่ง
2. ก่อสร้างอาคารที่ทาการ ขนาด 3.00 x 5.00 ม. จานวน 1 แห่ง
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จานวน 1 แห่ง
ข้อก้าหนดเฉพาะงาน
1. งานเตรียมงานก่อสร้าง
1.1 ให้ผู้รับจ้างทาแผนที่รายละเอียดบริเวณที่จะก่อสร้าง มาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 200 เพื่อกาหนด
แนวและระดับ ในการก่อสร้าง พร้อมส่ งแผนการก่อสร้างให้ ห น่ วยงานผู้ ออกแบบพิจารณาอนุ มัติ
ก่อนดาเนินการก่อสร้าง
1.2 ค่ า ระดั บ ตามแบบรายละเอี ย ดใช้ ผู้ รั บ จ้ า งใช้ ค่ า ระดั บ อ้ า งอิ ง จากหมุ ด หลั ก ฐานทางดิ่ ง ของ
กรุงเทพมหานคร บริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะกาหนดให้ระหว่างก่อสร้าง
1.3 ตาแหน่ง ระดับ และแบบรูป ที่ก่อสร้างให้ ดาเนินการตามกาหนดไว้ในผังบริเวณซึ่งอาจจะเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม หรื อ ตามอุ ป สรรคที่ กี ด ขวางการก่ อ สร้างและไม่ ท าให้ ก รุงเทพมหานครเสี ย
ประโยชน์ โดยตาแหน่งและระดับที่แน่นอนเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงานจะเป็น ผู้กาหนดให้ก่อนเริ่มลงมือ
ก่อสร้าง ทังนีไม่ถือว่าเป็ น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการสัญ ญาและค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่มขึน
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทังสิน
1.4 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ทาการรือ - ย้ายออกได้แก่ บานประตูระบายนา,ชุดขับเคลื่อน,ตู้ควบคุม,เครื่องสูบ
นาและโครงสร้างเหล็ก เป็นต้น ให้ผู้รับจ้างจัดทารายการบัญชีแยกประเภทวัสดุและขนย้ายไปเก็บไว้
ตามที่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานกาหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทังสิน
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1.5 การดาเนิ นการก่อสร้างใดๆ เพื่อการก่อสร้างให้ได้ตามรูปแบบหรือรายการประกอบแบบ ให้ ผู้รับจ้าง
ตรวจสอบอาคาร สิ่งสาธารณูปโภค หรือสิ่งก่อสร้างใดๆที่อยู่ในระยะที่อาจเกิดความเสียหายจากการ
ดาเนิน งาน เช่น การตอกเสาเข็ม การขุดดินเพื่อก่อสร้าง และหากเกิดความเสียหายเนื่องจากการ
ก่อสร้างดังกล่าวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
1.6 การประสานงานรือย้ายสาธารณูปโภค สานักการระบายนาจะมีหนังสือส่งถึงหน่วยงานนันๆ ขอความ
ร่วมมือในการรือย้ายและให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการประสานงานต่อไป หากมีค่าใช้จ่ายในรือย้าย
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
1.7 การก่อสร้างระบบโครงสร้างชั่วคราว เช่น ระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง,PLATFORM หรือระบบระบายนา
ชั่วคราวให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบและการคานวณให้หน่วยงานผู้ออกแบบพิจารณาก่อนดาเนินการ
1.8 หากมีการก่อสร้างทานบชั่วคราวให้จัดทาแบบรายละเอี ยดข้ออนุมัติและผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการใน
เรื่องการระบายนาเพื่อแก้ไขปัญหานาท่วมและปัญหานาเน่าเสียก่อนดาเนินการก่อสร้างและให้จัดทา
แบบรายละเอียดขออนุมัติตามรายละเอียด คือ ทานบกันนาให้มีช่องเปิดฉุกเฉิน และในบริเวณช่องเปิดฯ
ให้ใช้ไม้หรือแผ่นเหล็กและให้มีเสาโครงยกสาหรับชักรอกบานฯได้สะดวก
1.9 การเสนอขออนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างผู้รับจ้างจัดทาตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติกับ
แบบหรือรายการก่อสร้างของแต่ละรายการประกอบแบบ
1.10 งานคอนกรีตโครงสร้างกาหนดให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ(READY MIXED) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
และก่อนเทคอนกรีตทุกครังจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้า
อย่างน้อย 12 ชั่วโมง
1.11 ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดแบบและรายการคานวณมาให้หน่วยงานผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อน
ดาเนินการ จะต้องมีวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้องตังแต่สามัญวิศวกรลงนามรับรองมาด้วย
1.12 ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย (งานแล้วเสร็จ) ผู้รับจ้างจะต้องทาความสะอาดบริเวณงานก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยพร้อมถ่ายรูปเสนอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนส่งงาน
2. ก่อสร้างสถานีสูบน้้า ขนาดอัตราการสูบ 3 ลบ.ม./วินาที จ้านวน 1 แห่ง
2.1 ผู้รับจ้างจะต้องรือถอนโครงสร้างของประตูระบายนาเดิมตังแต่ระดับ -3.50 ม.รทก.ออกให้หมดโดย
ไม่ให้เป็นอุปสรรคและกีดขวางแนวการก่อสร้าง พร้อมขนทิง
2.2 เสาเข็มที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็ น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 6.00 ม.
Dowel Bar 4DB16 ยาว 1.50 ม.และ ขนาด 0.22 x 0.22 x 7.00 ม. Dowel Bar 4DB16 ยาว 1.50
ม. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตจากบริษัท บี พี ไอ จากัด หรือ บริษัท ที -คอน
จ ากั ด หรื อ SPC หรื อเที ยบเท่ า โดยผู้ รับจ้ างจะต้ องจั ดส่ งรู ปแบบและรายการค านวณให้ หน่ วยงาน
ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนจะนามาใช้งาน
2.3 เข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) ขนาดความยาวตามรูปแบบกาหนด ให้มีรายละเอียด ดังนี
(1) ให้ใช้เข็มพืดเหล็กที่ขนาดหน้ากว้าง 400 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 13 มม. นาหนักไม่น้อยกว่า
60 กก./ม. ให้ ผู้รับ จ้างจะต้องส่งรายละเอียดมาให้ ห น่วยงานผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อน
ดาเนินการ
(2) ให้ทา Coal Tar Epoxy จานวน 3 ชัน ทังสองด้าน
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2.4 ฐานรากสถานีสูบนา หากเกิดอุปสรรคหรือไม่สามารถดาเนินการตอกเสาเข็มได้ ตามตาแหน่งที่กาหนด
ไว้ในรูป แบบ อนุ ญ าตให้ เปลี่ ย นแปลงตาแหน่ งได้ โดยไม่ถือว่าเป็ น การเปลี่ ย นแปลงรูป แบบและ
รายการสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบและรายการคานวณให้หน่วยงานผู้ออกแบบพิจารณา
เห็นชอบก่อนที่จะดาเนินการและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทังสิน
2.5 งานแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป เป็นแบบคอนกรีตเปลือยชนิดผิวเรียบไม่บิดงอและอยู่ในสภาพ
เรียบร้อย
2.6 เหล็กเสริม เหล็กเดือย (Dowel) และสิ่งที่ต้องฝังในคอนกรีตอื่น ๆ จะต้องยึดอยู่กับที่ให้แน่นก่อนที่จะทาการ
เทคอนกรีต
2.7 แผ่น Geotextile ในการรองพืนดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัว อย่าง และเอกสาร
รั บ รองผลการทดสอบ (Test Certificate และ Statement of Quality) จากสถาบั น ที่ ได้ รับ การ
ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมใบรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 ของแผ่นใยสังเคราะห์ที่จะ
ใช้งานส่งผู้ควบคุมงานเพื่อการอนุมัติก่อนการใช้งานโดย Geotextile ที่ใช้ต้องมีรายละเอียด ดังนี
(1) แผ่น ใยสังเคราะห์ จะต้องมีลักษณะเป็น Non-Woven ที่ผลิ ตขึนด้วยเส้ นใย Polypropylene
100% ที่มีความยาวต่อเนื่อง (Staple Fiber)
(2) ค่าทดสอบคุณสมบัติจะต้องมีมาตรฐาน ดังนี
- คุณสมบัติทางกล : Confidence Range (P) = ±10% Confidence Levels = 95%
- คุ ณ สมบั ติ ท างกล : Hydraulic: Confidence Range (P) = ±30% Confidence Levels =
95%
- ค่ า ทดสอบที่ เป็ น ค่ า เฉลี่ ย Typical, Mean หรื อ Average Value ห้ า มน ามาใช้ ในการ
เปรียบเทียบ
2.8 งานโครงสร้างเหล็ก
(1) ใช้เหล็กรูปพรรณที่ได้มาตรฐาน ASTM หรือ JIS และต้องเป็นเหล็กใหม่รูปร่างไม่คดงอ ไม่เป็นสนิม
(2) งานทาสีเหล็กรูปพรรณให้ผู้รับจ้างทาสีกันสนิม จานวน 1 ชัน และทาทับด้วยสีนามันอีก 2 ชัน โดย
โทนสีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานจะกาหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง
(3) การประกอบโครงหลังคาให้ใช้วิธีเชื่อมด้วยไฟฟ้า
(4) ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรูปแบบและรายการคานวณให้หน่วยงานผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อน
ดาเนินการ
2.9 งานติดตังเครื่องสูบนา พร้อมอุปกรณ์ จานวน 3 ชุด รายละเอียดดังนี
2.9.1 ให้ผู้รับจ้างติดตังเครื่องสูบนา
(1) เครื่องสูบนาขนาด 0.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่ Head 4 ม. จานวน 2 ชุด
(2) เครื่องสูบนาขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่ Head 4 ม. จานวน 1 ชุด
2.9.2 แบบและเอกสาร ผู้รับจ้างจะต้องยื่นแบบและเอกสาร รายละเอียดเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน
ดาเนินการติดตัง ดังต่อไปนี
(1) หนังสือแต่งตังให้เป็นตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย
(2) PERFORMANCE CURVE ของเครื่ อ งสู บ น าและมอเตอร์ ข องรุ่ น ที่ จ ะใช้ ติ ด ตั งจาก
โรงงานผู้ผลิต ตามรายการกาหนด
(3) รูปตัดของเครื่องสูบนาและมอเตอร์
(4) TECHNICAL DATA ของเครื่องสูบนาและมอเตอร์

4
(5)

แสดงการติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น า กั บ COLUMN PIPE ตามแบบรายละเอี ย ดของ
COLUMN PIPE ส่วนประกอบพร้อมการติดตัง
(6) CATALOG และแบบแปลนตู้ควบคุมโดยสังเขป
2.9.3 รายละเอียดเครื่องสูบนาและอุปกรณ์
(1) บริ ษัทผู้ ผลิ ตเครื่องสู บน าและมอเตอร์จะต้ องมีคุ ณสมบั ติ ได้ตามมาตรฐานการผลิต ISO9001 หรือมีหนังสือรับรองคุณภาพการใช้งานของเครื่องสูบนาชนิดและขนาดเดียวกันจาก
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เคยใช้งานมาแล้วในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี
(2) เครื่ อ งสู บ น าเป็ น ชนิ ด Submersible Type In-Pipe Installation ใบพั ด เป็ น ชนิ ด
Axial Flow มี Overall Efficiency ไม่ต่ากว่า 75 % และให้ แสดง Efficiency อื่นๆ
ด้วย
(3) มอเตอร์ เป็ นชนิ ด Squirrel Cage, 3 Phase Induction Motor, มี กาลั งขาออกไม่ น้ อย
กว่า 115 % ของกาลังสูบที่จุดความสามารถในการสูบใช้กับไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส
50 Hz Insulation เป็ น ชนิ ด ไม่ ต่ ากว่า Class F มี Thermal Detector ที่ ติ ด ตั งใน
ขดลวดมอเตอร์ทุกเฟสป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินพิกัด
(4) Column Pipe, Discharge Pipe และประตูร ะบายนาชนิด กัน นาไหลย้อ นกลับ
(Flap Gate) ให้ผู ้รับ จ้า งเสนอแบบรายละเอีย ด (Shop Drawing) และรายการ
คานวณของประตูระบายนาชนิดกันนาไหลย้อนกลับ (Flap Gate) และ Head loss
ระบบมาให้หน่วยงานผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนดาเนินการ
(5) รายละเอี ย ดตู้ ค วบคุ ม เป็ น ตู้ ค วบคุ ม ชนิ ด ใช้ ภ ายนอกอาคารโดยตั งบนฐานรองรั บ
คอนกรีตให้ผู้รับ จ้างเสนอแบบรายละเอียดอุปกรณ์ (CATALOG) วงจรควบคุมต่างๆ
แบบแปลนตู้ควบคุมแสดงแนว ลักษณะการเดินสายไฟ ให้หน่วยงานออกแบบพิจารณา
อนุมัติก่อนดาเนินการ
(6) รายละเอียดอื่น ๆ ของเครื่องสู บนาและอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุให้ ดาเนินการตาม
รายการมาตรฐานงานก่อสร้างระบบป้องกันนาท่วมและระบบระบายนา พ.ศ.2557
เรื่อ ง “บทที่ 13 เครื่องสู บน าชนิด จุ่ม (Submersible Pump) พร้อมตู้ ควบคุ มและ
อุปกรณ์ ,บทที่ 14 ประตูนาชนิดกันนาไหลย้อนกลับ (FLAP GATE)”
2.10 งานติดตังเครนและรอกไฟฟ้า ขนาด 3 ตัน 4 ทิศทาง รายละเอียดดังนี
2.10.1 เครนเป็นชนิดใช้ไฟฟ้าแบบเฟืองเกียร์และมอเตอร์เบรก เป็นชนิด HEAVY DUTY สามารถ
ยกน าหนั ก ได้ ไม่ น้ อยกว่า 3 ตั น ระบบเป็ นชนิ ด เดิ นหน้ า – ถอยหลั ง และเป็ น AUTO
SPEED CHANGE วิ่งบนเหล็กรางรถไฟ
2.10.2 A-CRANE จะต้องเป็นระบบที่สามารถเคลื่อนที่บนรางเพื่อให้สามารถ และเคลื่อนย้าย FLAP
GATE และเครื่องสูบนาจากจุดที่ติดตังมายังจุดที่รองรับเพื่อเคลื่อนย้าย โดยให้ผู้รับจ้างเสนอ
รูปแบบและรายการคานวณให้หน่วยงานผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนดาเนินการ
2.10.3 ระบบกันชน เป็นลูกยางกันกระแทกทัง 2 ด้าน และให้มีระบบ LOCK CRANE กับราง
เหล็กเมื่อไม่ใช้และมีบันไดที่ด้านข้างเสาเครน
2.10.4 CRANE จะต้องมีความสูงและความกว้างเพีย งพอที่จะสามารถยกเครื่องสูบนา และ FLAP
GATE จากจุดติดตังมาวางบนพืนสถานี และยกได้ไม่น้อยกว่า 4.5 ม. จากระดับพืน
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2.10.5 เป็นแบบรอกสลิงไฟฟ้า พร้อมชุดแขวนรอกขับเคลื่อน แบบรางชนิดเกียร์ แบบเคลื่อนย้าย
ได้ขนาดยกนาหนักได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
จากประเทศยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่นไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน เป็นของ
ที่มีคุณภาพแข็งแรง เหมาะกับการใช้งานหนักได้ดีสามารถนารอกชักใช้งานได้ทันที เมื่อต่อ
ไฟฟ้าเข้าระบบ
2.10.6 เป็นรอกไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้ ทิศทางขึน – ลง ,ซ้าย – ขวา ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
2.10.7 รายละเอียดของรอกไฟฟ้า
(1) มีร ะบบเบรกทั ง DC BRAKE และ ELECTRIC BRAKE ใน HOIST และ DC DISK
BRAKE ใน TRAVERSER BLOCK
(2) เป็นรอกไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใช้กับไฟฟ้า 380 โวลท์ 3เฟส 4 สาย 50 Hz
(3) HOIST MOTOR ขนาดไม่น้ อยกว่า 3 กิ โลวัตต์ ความเร็ วของHOISTING SPEED ขึน –
ลง ไม่น้อยกว่า 2.3 – 2.8 เมตร/นาที และแนวซ้าย – ขวา ไม่น้อยกว่า 12 เมตร/นาที
เมื่อบรรทุกนาหนัก
(4) ขนาดของลวดสลิงต้องมีขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
(5) มีแมคเนติกสวิทซ์และอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมสายไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
(6) มีหนังสือคู่มือการใช้งาน การดูแลรักษาและคู่มือการสั่งอะไหล่ อย่างละเล่ม จานวน 1 ชุด
(7) ระบบควบคุมของรอกและเครนให้รวมอยู่ในกล่องเดียวกัน แยกเป็นทิศทาง สวิทซ์เป็น
ชนิดกันนา
(8) มี ร ะบบป้ อ งกั น OVERLOAD CUT-OFF,PHASE PROTECTION และ UPPER-LOWER
HOISTING
2.10.8 ให้ ผู้ จ้ างเสนอแบบรายละเอี ย ด (SHOP DRAWING) ,Catalogs ,Technical Data ของ
รอกไฟฟ้ า วิธีการติดตั งและอุปกรณ์ ให้ ห น่ วยงานผู้ ออกแบบพิ จารณาก่อนดาเนิ นการ
พร้อมให้ ผู้รับ จ้างทาการทดสอบเครน(125%ของนาหนักปลอดภัย) ภายหลังจากการ
ติดตัง
2.11 ติดตังประตูปิดนาสแตนเลส ขนาดประมาณ 1.20 x 1.20 ม.พร้อมตะแกรงดักขยะ ให้ดาเนินการดังนี
2.11.1 โครงสร้ างหรื อ ส่ ว นประกอบของประตูร ะบายน าโดยทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย กรอบประตู
(GATE SEAT) บานประตู (GATE) ประกั บ บานประตู (FRAME) เพลาชั ก บานประตู
(STEM) และระบบขับเคลื่อน
(1) กรอบของประตูรูปทรงเหลี่ยม ขนาดความกว้างภายในของกรอบบาน ไม่น้อยกว่า
ขนาดภายในของท่อระบายนา
(2) ระบบขับเคลื่อนแบบ MANUAL ใช้เครื่องกว้านและจานเฟืองทดรอบไม่น้อยกว่า 1:
4 ผ่ อ นแรงด้ ว ยจานเฟื อ งเหล็ ก เหนี ย ว พร้ อ มตลั บ ลู ก ปื น ที่ ห มุ น เพลาเป็ น แบบ
พวงมาลัย สวมที่ปลายเพลา
(3) เพลาชักบานประตู ทาด้วย STAINLESS STEEL
(4) กรอบประตูทาด้วยเหล็กหล่อติดยางกันซึมโดยรอบ หรือทาด้วย STAINLESS STEEL
พั บ ขึ นรู ป เชื่ อ มติ ด ประกอบเป็ น กรอบบาน การติ ด ตั งกรอบบานกั บ ผนั ง ค.ส.ล.
จะต้องติดตังพร้อมกับการเทคอนกรีตผนัง ค.ส.ล.
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2.11.2

2.11.3

2.11.4
2.11.5

(5) บานประตู ทาด้วย STAINLESS STEEL มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. เชื่อมเหล็ก
FLAT BAR เป็นโครงกระดูก และติดยางกันซึมทาด้วย NEOPRENE โดยรอบ
(6) ประกับบานประตู ทาด้วย STAINLESS STEEL พับขึนรูปยึดด้วยน๊อตสามารถถอด
ประกอบได้
(7) ระบบยางกันซึม NEOPRENE แนบกับกรอบบาน (GATE SEAT)
(8) น๊อตและโบลท์ต่าง ๆ ทาด้วย STAINLESS STEEL
(9) ติดตังระบบสาหรับวัดระดับการปิด -เปิดบานประตูที่ระดับการปิดบานประตู ต่าสุด
และเปิ ด บานประตู สู ง สุ ด โดยผู้ รั บ จ้ า งส่ ง รู ป แบบและวิ ธี ก ารติ ด ตั งให้ วิ ศ วกร
ผู้ออกแบบพิจารณาเห็นชอบก่อนดาเนินการ
(10) ประตูน าหรือประตูท่ อ จะต้องผลิ ตและประกอบโรงงาน ที่ได้ มาตรฐานโดย ผู้ รับจ้าง
จะต้ อ งส่ งรู ป แบบและรายละเอี ย ดต่ าง ๆ รวมทั งชื่ อ โรงงานหรื อ ห้ าง ร้ านหรื อ
บริษัทผู้ผลิตให้วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะนามาใช้งาน
ส่วนประกอบชินส่วนทุกชินของประตูนาหรือประตูท่อ จะต้องผลิตโดยใช้เครื่องจักรทันสมัย
ในโรงงานได้แนวตรง ฉาก มุม โค้ง ราบจริง ตามที่ได้แสดงไว้ในรูปแบบและสามารถประกอบ
เข้ากันได้ โดยไม่ต้องเสริมหรือขยายให้ใหญ่ขึน
(1) ส่วนประกอบแต่ละชิน จะต้องเป็นโลหะชินเดียวกัน ห้ามเชื่อมต่อกัน ยกเว้นแต่ได้
กาหนดไว้ในรูปแบบ หรือตามรายการหรือตามที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นชอบแล้ว
(2) ในกรณีที่จาเป็นต้องเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อให้ใช้วิธีเชื่อมไฟฟ้า โดยเชื่อมต่อตลอดแนว
รอยต่อด้วยวิธี BUTT WELDED JOINT จุดเชื่อมจะต้องมีความแข็งแรงสามารถรับ
นาหนักได้ไม่น้อยกว่าส่วนโลหะที่เล็กที่สุด เมื่อเชื่อมแล้วเสร็จชินส่วนโลหะจะต้องไม่
บิดงอหรือเสียรูปทรง และจะต้องไสหรือขัดจนเสมอกัน
(3) รอยเชื่อมจะต้องขัดให้เรียบเสมอผิวโลหะก่อนดาเนินการทาสีกันสนิม
ผิวโลหะของชินส่วนประกอบประตูระบายนาหรือประตูท่อ และระบบขับเคลื่อนทุกชินที่
จะเป็นสนิมได้ ให้เตรียมผิวโลหะนัน ๆ โดยการขัดให้ถึงผิวโลหะปราศจากนามันและสิ่ง
สกปรกอื่น ๆ แล้วทาหรือพ่นสี COAL TAR EPOXY 2 ชัน ในโรงงาน โดยการทาหรือพ่น
สี COAL TAR EPOXY สีดา ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง 100 ไมครอน 1 ชัน เมื่อสีชัน
แรกแห้งสนิทแล้วให้ทาหรือพ่นสี COAL TAR EPOXY สีนาตามเข้ม ความหนาของฟิล์มสี
เมื่ อ แห้ ง 100 ไมครอน 1 ชั น และหลั ง จากติ ด ตั งประตู น าหรื อ ประตู ท่ อ เข้ า กั บ
โครงสร้างคอนกรีต เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทาสี COAL TAR EPOXY ความหนาของฟิล์มสี
เมื่ อ แห้ ง 100 ไมครอน 1 ชั น บนส่ วนที่ จะจมอยู่ ในน า หรื อตามที่ วิ ศวกรผู้ ออกแบบ
เห็นชอบ
ประตูอุดกันนา เมื่อทาการติดตังแล้วเสร็จต้องสามารถเปิดและปิดได้โดยสะดวกและหากมี
ปริมาณงานที่เพิ่มขึน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการทันทีโดยค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทังสิน
รายละเอียดอื่นๆ ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุให้ดาเนินการตามรายการมาตรฐานงาน
ก่อสร้างระบบป้องกันนาท่วมและระบบระบายนา พ.ศ.2557 เรื่อง “ บทที่ 12 ประตู
ระบายนาชนิด Sliding Guide และ มาตรฐานระบบขับเคลื่อน Actuators)”
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2.12 งานตะแกรงดักขยะและฝาตะแกรงเหล็ก ให้ผู้รับจ้างดาเนินการดังนี
2.12.1 ตรวจสอบความกว้าง และความยาวของตะแกรงดักขยะและฝาตะแกรงเหล็กในสถานที่
ก่อสร้างจริงเป็นเกณฑ์ในการจัดทา ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้ในรูปแบบ
2.12.2 วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย เหล็กแบน (Flat Bar) เป็นเหล็กเหนียวตามมาตรฐาน ASTM A38
, JIS, G3101, SS400, AS3079 หรือเทียบเท่า
2.12.3 การเชื่อมระหว่างเหล็กแบน (Flat Bar) เป็นการเชื่อม Forged Weld โดยได้มาตรฐาน
2.12.4 การเคลื อ บผิ ว ของตะแกรงดั ก ขยะและตะแกรงเหล็ ก ใช้ วิ ธี ก ารชุ บ สั ง กะสี ( Hot Dip
Galvanizing )ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM P123, BS 729,AS 1650 หรือเทียบเท่า
2.13 ป้ายสถานีสูบนา ตามแบบจานวน 2 ชุด พร้อมติดตังไฟ Spot Light ส่องป้าย ขนาด 250 วัตต์ ที่มี
ความสว่างเพียงพอ จานวน 2 ชุด ต่อ 1 ป้าย รายละเอียดดังนี
2.13.1 ป้ายสถานีด้านหน้าบริเวณทางเข้า -ออก (อะคิลิคเคลือบ)ขนาดประมาณ 0.80 x 2.00
ม.ติดตังบนเสาเหล็กชุบซิงค์และ 0.30 x 1.00 ม.ติดตังกับอาคารที่ทาการ รายละเอียด
ตัวอักษรเจ้าหน้าที่ควบคุมงานจะกาหนดให้ในขณะก่อสร้าง
2.13.2 ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบรายละเอียดและลักษณะการติดตังให้หน่วยงานผู้ออกแบบพิจารณา
อนุมัติก่อนดาเนินการ
2.14 ให้ผู้รับจ้างติดตังไม้วัดค่าระดับ (STAFF GAGE) บริเวณภายในและภายนอกสถานีสูบนา จานวน 2 ชุด
ความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 3.50 ม. โดยต าแหน่ งและรู ป แบบที่ จ ะติ ด ตั งเจ้ าหน้ า ที่ ค วบคุ ม งานจะ
กาหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง
2.15 งานติดตังระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสถานีสูบนา รายละเอียดดังนี
2.15.1 การติดตังตู้เมนไฟฟ้า (MDB) มีรายการดังนี
(1) ติดตังตู้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 800x600x1800 มม. (ตู้ภายนอก) ชุบเหล็กกัลวาไนท์
ทาสีเทาอ่อน
(2) อุปกรณ์ภายในดาเนินการตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง
(3) AMPMETER , VOLTMETER , VOLT-AMP SELECTOR , PILOT LAMP , FUSE
และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ พร้อมเดินสายไฟหรือเดิน BUSBAR ภายในตู้ให้ใช้งานได้
และทาฐานรองรับตู้ด้วย
(4) การติดตังตู้เมนไฟฟ้า(MDB) ตู้ควบคุมเครื่องสูบนา ผู้รับจ้างต้องต่อสายลงดิน(Ground)
ทุกตู้
2.15.2 การติดตั งดวงโคมแบบกิ่งคู่ เสาสู ง 4 เมตร ใช้ ห ลอดขนาด 250 วัตต์ HPS Pressure
พร้ อ มอุ ป กรณ์ ตั ว โคมไฟผลิ ต จากอลู มิ เ นี ย มชนิ ด CORROSIOR RESISTANT DIEFORMED ALUMINIUM ชนิดสี ดา ฝาครอบแก้ว ทนความร้อนชนิด THERMAL SHOCK
RESISTANT SAFETY GLASS พ ร้ อ มกรอบที่ ผลิ ต จากอลู มิ เ นี ย มเชื่ อ มติ ด เสาไฟ
ประกอบด้วยเสาตามแนวยืนที่ผลิตจากเหล็กชินเดียวและกิ่งโคมที่สามารถถอดสาหรับ
ติดตังและบารุงรักษาให้โคมเสาไฟฟ้ามี SERVICE DOOR สาหรับติดตังอุปกรณ์ต่อสายและ
คาร์ทริตฟิวส์ เดินสายมายังตู้ควบคุมในอาคารที่พักเจ้าหน้าที่โดยแยกควบคุมแบบเสา 1 ต้น
กับสวิทซ์เปิด-ปิด 1 ตัว
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2.15.3 การติ ดตั งดวงโคมหลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ขนาด 1x18 วัตต์ ชนิ ด กัน น ากั น ฝุ่ น พร้อ ม
อุปกรณ์ ให้ติดตังบริเวณโครงหลังคาคลุมตู้ควบคุมเครื่องสูบนา
2.15.4 การเดินท่อเหล็กอาบสังกะสี (IMC) พร้อมร้อยสายไฟ THW ชุดดวงโคมแสงสว่างให้เดิ น
ท่อเหล็กอาบสังกะสี (IMC) พืนคอนกรีต และฐานรับเสาพืนคอนกรีต และเดินสายเข้าไป
ยังตู้ควบคุมภายในอาคารที่พักเจ้าหน้าที่
2.15.5 การติ ด ตั งรางเคเบิ ลเดิ น สายไฟเมนและสายไฟของเครื่อ งสู บ น า แต่ ล ะชุ ด เดิ น รางมา
ด้านหลังของตู้ควบคุมเครื่องสูบนา
2.15.6 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการประสานงานการไฟฟ้านครหลวง เรื่องการปลดและต่อสายไฟฟ้า
และผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทังสิน
2.15.7 หากมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ และดาเนินการติดตัง
งานไฟฟ้าทังหมดตามแบบ และรายละเอียดตามข้อกาหนดนีตลอดรวมทังงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งอาจไม่ ได้ แ สดงไว้ แ ต่ จ าเป็ น ต้ อ งท าเพื่ อ ให้ งานไฟฟ้ า เสร็ จ สมบู ร ณ์ ใช้ ก ารได้ ดี ต าม
วัตถุประสงค์ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรูปแบบ และ รายการคานวณระบบไฟฟ้าทังหมดให้
หน่วยงานผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนจะนามาใช้งาน
2.15.8 รายละเอียดอื่น ๆ ให้ดาเนินการตามรายการมาตรฐานงานก่อสร้างระบบป้องกันนาท่วม
และระบบระบายนา พ.ศ.2557“บทที่ 17 งานระบบไฟฟ้า”
3 ก่อสร้างอาคารที่ท้าการ ขนาดประมาณ 3.00 x 5.00 ม.จ้านวน 1 แห่ง
3.1 การก่อสร้างคาน ค.ส.ล. ส่วนที่ยึ ดติดกับโครงสร้าง ค.ส.ล. ของสถานีสูบนา และประตูระบายนา ให้
ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ และวิธีการดาเนินการให้หน่วยงานผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนดาเนินการ
3.2 แผ่นพืนสาเร็จรูปท้องเรียบ (Floor Planks) รับนาหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 150 กก./ตร.ม. ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตจากบริษัท ดีคอน, บริษัท บีพีไอ หรือ เอส พี ซี
หรือเทียบเท่า โดยผู้ รับจ้างจะต้องจัดส่งรูปแบบ และรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพิจารณา
เห็นชอบก่อนนามาใช้งาน
3.3 คาน ค.ส.ล. รองรับอาคารเจ้าหน้าที่ฯ หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถดาเนินการได้ตามตาแหน่งที่กาหนด
ไว้ในแบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงตาแหน่งได้ โดยไม่ถือว่าเป็น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และรายการ
สัญญา และผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบ และ รายการคานวณให้หน่วยงานผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติ
ก่อนที่ดาเนินการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทังสิน
3.4 การเทคอนกรีตทุกครังจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย
12 ชั่วโมง
3.5 เหล็กเสริมเดือย (Dowel) และสิ่งที่ต้องการฝังในคอนกรีตอื่นๆ จะต้องยึดอยู่กับที่ให้แน่นก่อนที่จะทาการ เท
คอนกรีต
3.6 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. อาคารที่พักเจ้าที่ฯ ตามที่กาหนดไว้ในแบบ โดยรายละเอียดอื่นๆ ให้ดาเนินการ
ตามรายการมาตรฐานงานก่อสร้างระบบป้องกันนาท่วมและระบบระบายนา พ.ศ.2557“บทที่ 7 งาน
คอนกรีตและงานคอนกรีตเสริมเหล็ก”
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3.7 งานโครงหลังคา
(1) ให้ ใช้ เหล็ ก รู ป พรรณที่ ได้ ม าตรฐาน ASTM หรื อ JIS และต้ อ งเป็ น เหล็ ก ใหม่ รู ป ร่ า งไม่ บิ ด
ไม่เป็นสนิม
(2) การประกอบโครงหลังคาให้ใช้วิธีเชื่อมโดยไฟฟ้ายาด้วยหมุด หรือยึดด้วย สลักเกลียวตามแบบ
(3) งานสีโครงเหล็กรูปพรรณให้ผู้รับจ้างทาสีกันสนิม จานวน 1 ชัน ทาทับด้วย สีนามันอีกชัน
(4) แปเหล็กให้ใช้แปสาเร็จรูปการติดตังแปเหล็กต้องได้ตามมาตรฐาน ของบริษัทผู้ผลิต
(5) กระเบืองมุงหลังคา ให้ใช้กระเบืองซีแพคโมเนีย สี เจ้าหน้าที่ควบคุมงานจะกาหนดให้ในระหว่าง
การก่อสร้าง
3.9 งานก่ออิฐฉาบปูน
3.9.1 ผนังก่ออิฐโดยทั่วไปใช้อิฐมวลเบา
3.9.2 ผู้รับจ้างจะต้องฝังท่อร้อยสายไฟ และท่อประปาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนฉาบปูน และบริเวณที่
ฉาบปูนปิดทับแนวท่อดังกล่าว
3.10 งานติดตังประตู – หน้าต่างที่เป็นอลูมิเนียมและกระเบืองให้ใช้คุณภาพเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติดังนี
3.10.1 วัสดุที่ใช้เนืออลูมิเนียมเป็น ALLOY ชนิดที่มีคุณภาพความแข็ง และสามารถทานแรงดึงสูง
ชุ บ เคลื อ บผิ ว อลู มิ เนี ย ม โดยมี ค วามหนาของการชุ บ ผิ ว ไม่ น้ อ ยกว่า 8 - 10 ไมครอน
ลักษณะของหน้าตัด และขนาดความหนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3.10.2 หน้าต่างติดตังมุ้งลวดและเหล็กดัด ทุกบาน
3.10.3 อุปกรณ์ประกอบ มีมาตรฐาน มอก. การติดตังตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต
3.10.4 พืนภายในห้องปูด้วยกระเบืองเซรามิกชนิดเคลือบ ขนาด 12” x 12” เกรด A
3.10.5 พืน และผนังภายในห้ องนาปูด้วยกระเบืองเซรามิกชนิดเคลื อบ ขนาด 8” x 8” และ 8” x
10” เกรด A
3.10.6 บัวเชิงผนังสาหรับพืนหินเซรามิค ปูด้วยกระเบืองเซรามิกชนิดเคลือบสูง 10 เซนติเมตร
3.10.7 สี ข องกระเบื อง และรู ป แบบในการปู เสนอเจ้ าหน้ าที่ ค วบคุ ม งานเห็ น ชอบก่ อ น จึ งจะ
ดาเนินการได้
3.11 งานฝ้าเพดาน
3.11.1 ฝ้าเพดานภายในห้องใช้แผ่นยิบซั่ม บอร์ด ความหนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็ก
ชุบสังกระสี @ 60x60 เซนติเมตร ชนิดซับเสียง
3.11.2 ฝ้าเพดานภายในห้องนาใช้แผ่นยิบซั่ม บอร์ด ความหนา 9 มม. (ชนิดกันชืน) ฉาบเรียบ ทาสี
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 60x60 เซนติเมตร
3.12 งานทาสี ผนังภายนอกและภายในโดยทั่วไปใช้สีนาอะคริลิค 100% ชนิดทาความสะอาดได้โดยทารอง
พื น 1 ชั น และทาทั บ หน้ า 2 ชั น คุ ณ ภาพเที ย บเท่ าสี น าอะคริ ลิ ค ของ JOTUN, TOA ,ICI หรื อ
เทียบเท่ารายละเอียดอื่นๆ ให้ดาเนิ นการตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต โดยส่งตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมงานเห็นชอบก่อนดาเนินการ
3.13 ให้ผู้รับจ้างติดตังระบบกาจัดสิ่งปฏิกูล จานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี
(1) วัสดุของถัง ทาด้วยไฟเบอร์กลาส หรือ พี วี ซี
(2) มีความสามารถกาจัดสิ่งปฏิกูลจากจานวนผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 4 คน
(3) ท่อนาเสียเข้า และออก มีขนาด 4” และท่ออากาศ ขนาด 2”
(4) การติดตังถังบาบัดนาเสียรวมให้ดาเนินติดตังตามรูปแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
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(5) ผู้รั บ จ้ างจะต้องเสนอรูป แบบ และรายละเอียดระบบกาจัดสิ่ งปฏิ กูล ให้ ห น่ว ยงานผู้ ออกแบบ
พิจารณาอนุมัติก่อนนามาใช้งาน
3.14 งานติดตังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ รายละเอียดดังนี
(1) การติดตังดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ ชนิดฝังฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ ให้
ติดตังภายในอาคารที่พักเจ้าหน้าที่
(2) การติดตังดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 วัตต์ ชนิดฝังฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ ให้
ติดตังภายในอาคารที่พักเจ้าหน้าที่
(3) การติดตังพัดลมโคจร ขนาด 16 นิว พร้อมอุปกรณ์ให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและได้ตาม
กฎข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวง
(4) การติดตังโคมไฟฉุกเฉิน ขนาด 2x35 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
(5) การติดตังเต้ารับพร้อมสายกราวน์(Ground) ขนาด 10 แอมป์ 250 โวลท์ ให้ได้ตามกฎข้อบังคับ
ของการไฟฟ้านครหลวง
(6) การติดตังเดินท่อเหล็กอาบสังกะสี (IMC) พร้อมร้อยสายไฟ THW
(7) การติดตังแผงวงจรย่อย (LP) ขนาด 1 เฟส 220 โวลท์ พร้อมเมนเบรกเกอร์ จานวน 8 ช่องให้
ได้ตามกฎข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวง
(8) รายละเอียดอื่นๆ ให้ดาเนินการตามรายการมาตรฐานงานก่อสร้างระบบป้องกันนาท่วมและระบบ
ระบายนา พ.ศ.2557“งานระบบไฟฟ้า”
4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จ้านวน 1 แห่ง
4.1 ก่อสร้างทางลาเลียง รายละเอียดการดาเนินการดังนี
4.9.1 ผู้รับจ้างจะต้องสกัดโครงสร้างคานทับหลังและทางเดิน ค.ส.ล เดิมให้ถึงเหล็ก เพื่อทาคาน ค.ส.ล.รับ
แผ่นพืนทางลาเลียง โดยไม่ให้เป็นอุปสรรคและกีดขวางแนวการก่อสร้าง พร้อมขนย้ายไปทิง
4.9.2 งานเสาเข็ ม ค.อ.ร. รู ป ตั ว ไอ ขนาด 0.35 x 0.35 เมตร ยาว 16.00 เมตร Dowel Bar
4DB20 ยาว 2.50 เมตร และแผ่นพืน Hollow Core HC200+Topping รับนาหนักปลอดภัย
ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กก./ตร.ม. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตจาก
BKK , SUDCO หรือ BPI หรือเทียบเท่า โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรูปแบบและรายการคานวณให้
หน่วยงานผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนจะนามาใช้งาน
4.9.3 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทางลาเลียงบริเวณที่ต่อกับโครงสร้างสถานีสูบนาและเขื่อนเดิมให้ผู้รับจ้าง
เสนอรูป แบบให้ ห น่ ว ยงานผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนดาเนินการ และรายละเอียดอื่น ให้
ดาเนินการตามแบบเลขที่ กบน. ๔/255๘
4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทางลาเลียง โดยจัดหาและติดตังกระทางต้นไม้ในลักษณะที่มีอยู่ในบริเวณ
ติ ด ตั งราวกั น ตกเดิ ม พร้ อ มไฟแสงสว่ า งให้ ป ระชาชนสามารถใช้ สั ญ จรได้ ต ามเดิ ม ผู้ รั บ จ้ า งเสนอ
รายละเอียด รูปแบบการจัดวางให้หน่วยงานผู้ออกแบบพิจารณาก่อนดาเนินการ
5 ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมส้านักงานชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อใช้ในการควบคุมงาน โดยมีอุปกรณ์
สานักงานที่พอเพียงในการปฏิบัติงานตลอดโครงการ รายละเอียด ดังนี
5.1 อุปกรณ์สานักงาน เช่น ตะแกรงใส่เอกสาร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ วัสดุ
สินเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาให้ตามจานวนเหมาะสม
ตามที่ผู้ควบคุมงานกาหนด
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5.2 เอกสารประกอบการควบคุมงาน ประกอบด้วย สัญญา รายการก่อสร้าง แบบก่อสร้าง บัญชีแสดง
กาหนดค่างานก่อสร้างฯ หนังสือขออนุมัติจ้างเหมา จานวน 15 เล่ม
5.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook i๕ จานวน 2 ชุด เครื่องฉาย
โปรเจ๊กเตอร์ แบบฉายทแยงได้ และสามารถนาเสนองานได้ในที่มีแสงสว่าง และสแกนเนอร์ A3
จานวน 1 ชุด
5.4 โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน จานวน 6 เครื่อง โดยต้องสามารถถ่ายรูปได้ด้วยความละเอียดไม่น้อยกว่า 5
ล้านพิเซล พร้อมแสดงพิกัด GPS พร้อมค่าบริการเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานและบันทึกภาพ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างออกค่าใช้จ่ายทังหมด
6. ผู้รับจ้างต้องดาเนินการส่ง AS BUILT DRAWING ครังสุดท้ายของการก่อสร้าง แสดงงานโครงสร้างและการ
ติดตังอุปกรณ์ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการส่งงานงวดสุดท้ายในรูปกระดาษไขและ CD-ROM
จานวน 2 ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นแนวทางในการจัดซ่อมและแก้ไขภายหลัง
7. รายละเอี ย ดต่ าง ๆ ที่ ไม่ ได้ กาหนดไว้ในรายการฉบั บ นี วิ ศ วกรผู้ อ อกแบบหรือ เจ้ าหน้ าที่ ควบคุ ม งานจะ
กาหนดให้ในระหว่างทาการก่อสร้าง และหากมีงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะต้องดาเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือถูกต้องตามหลักวิชาการช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ระยะเวลาก่อสร้าง กาหนดแล้วเสร็จภายใน 245 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผู้กาหนดรายการ

.....................................................
(นายคฑาโรจน์ บุญมาก)

วิศวกรโยธาชานาญการ

......................................................
(นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์)

หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

......................................................
(นายณทศพล จันทร์ลอย)

