
ขอบเขตของงานท่ีต้องดําเนนิการ 
 
ขอบเขตของงานเพื่อใหบ้รรลุเปา้หมายตามที่กําหนดในสัญญามีดังนี ้
 1.  ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินงานหรือจัดให้มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาทกุประการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดให้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็นที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นครั้ง
คราวตามสัญญาน้ี งานจะรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) งานดังต่อไปน้ี 

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงอาคารระบบผลิตนํ้าประปาเดิมขนาดกําลังการผลิต 100 ลบ.ม./
ช่ัวโมง ประกอบด้วย ระบบสูบนํ้าดิบ เปลี่ยนป๊ัมจ่ายสารเคมี ระบบจ่ายสารเคมี ซ่อมบํารุงป๊ัมสูบนํ้าแรงสูง               
ป๊ัมสูบนํ้าแรงตํ่า ปรับปรุงถังตกตะกอน ถังกรองทราย และเพ่ิมระบบผลิตนํ้าประปาใหม่ขนาดอัตราการผลิต   
50 ลบ.ม./ช่ัวโมง ตามแบบที่กําหนด งานจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ระบบผลิตนํ้าประปา รองรับค่าความขุ่นของ
นํ้าดิบไม่เกินกว่า 50 NTU จะต้องดําเนินการจัดหาเคร่ืองตรวจวัดค่าความขุ่น (Portable Turbidity Meter)  
จํานวน 1 ชุด และอุปกรณ์ประกอบ เพ่ือวัดค่าความขุ่นของนํ้าที่เข้าระบบและผ่านระบบผลิตนํ้าประปาใหม่  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารระบบผลิตนํ้าประปาจะต้องดําเนินการเดิมขนาดกําลังการ
ผลิต 100 ลบ.ม./ช่ัวโมง ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ส่วนประกอบอาคารหรือวัสดุประกอบอาคารเดิมน้ันสามารถใช้
งานได้ตามปกติ และมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม งานก่อสร้าง หรือตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิตช้ินส่วน วัสดุประกอบอาคาร น้ันๆ ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. งานปรับปรุงซ่อมทาสีอาคารระบบผลิตนํ้าประปา และ ถังเก็บนํ้า ทาสีภายใน 
ภายนอก ( ไมร่วมงานทาสีภายในถังเก็บนํ้าดี 500 ลบ.ม. ) 

2. งานปรับปรุงซ่อมทาสีบ่อรับนํ้า ทาสีภายนอก 
3. งานปรับปรุงซ่อมทาสีบ่อระบายนํ้าตะกอน ทาสีภายนอก 
4. งานทาสีผนัง ฝ้า เพดาน 
5. ดําเนินการรื้อฝ้าเพดานเดิมชํารุดภายใน จํานวน 75 ตร.ม. 
6. ดําเนินการปรับปรุงฝ้าเพดานใหม่ ขนาดยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2 x 

2.4 ม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 
7. ทําการซ่อมฝ้าเชิงชายด้านนอกที่มีการชํารุดเสียหาย 
8. ดําเนินการรื้อ เปลี่ยน กระเบ้ืองลอนคู่ ขนาด 0.5 x 1.2 ม. ทั้งหมด 
9. ทําการเปลี่ยนเป็นวัสดุเมทัลชีท ความหนา 0.4 มม. 
10. ดําเนินการรื้อ เปลี่ยนประตูเดิม ใช้วัสดุกระจกอลูมิเนียม ขนาด กว้าง 2.00 X 

ยาว 2.00 ม. จํานวน 1 ชุด พร้อมหน้าต่าง ขนาด กว้าง 1.10 X ยาว 1.2 ม. จํานวน 2 บาน 
1.1.2  ระบบท่อด้านดูดนํ้าดิบ จะต้องดําเนินรื้อถอนและเปลี่ยนท่อด้านดูดนํ้าดิบเดิม ขนาด 

8 น้ิว วัสดุทอ่กําหนดให้ใช้เป็นท่อเหล็กเหนียว ตามมาตรฐาน มอก.107-2553 ชุดอุปกรณ์ฟุตวาล์ว (Foot 
Valve) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 2 ชุด ณ.โรงสูบนํ้าดิบริมแม่นํ้าเจ้าพระยา  
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1.1.3  ระบบสูบนํ้าดิบ บริเวณริมแม่นํ้าเจ้าพระยา จะต้องดําเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม
ส่วนประกอบของปั๊มนํ้าดิบหรือวัสดุประกอบ มีการชํารุด ผุพัง จํานวน 2 ชุด ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการจัดหา 
ปรับปรุง เปลี่ยนใหม ่ ใหส้่วนประกอบป๊ัมนํ้าดิบหรือวัสดุประกอบป๊ัมนํ้าดิบเดิมน้ันสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
โดยอะไหล่และอุปกรณ์ ต้องเป็นของแท้ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ทันที มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค
หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตช้ินส่วนวัสดุประกอบอาคารน้ันๆ 

1.1.4   จัดหาและทําการรื้อถอนระบบจ่ายสารเคมีเดิม และติดต้ัง ป๊ัมจ่ายสารเคม ี ระบบ
จ่ายสารเคมีใหม่ จะประกอบด้วย สารส้ม โพลิเมอร์ และคลอรีนไดออกไซด์ ทั้งน้ีระบบจ่ายสารเคมีให้ดําเนินการ
ติดต้ังอุปกรณ์ ประกอบตามมาตรฐานงานระบบจ่ายเคมีและกําหนดให้มีรายละเอียดดังน้ี  
  คุณลักษณะทางเทคนิค ป๊ัมจา่ยสารเคมี ถังเตรียมและถังจา่ยสารเคมี 

  1.1.4.1 รายละเอียดเครื่องผลิตคลอรนีไดออกไซด์ 
 1. คุณสมบัติทั่วไป 
   1.1 เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ เพ่ือจ่ายให้กับระบบผลตินํ้าประปาทั้ง
ขนาดกําลังการผลิต 100 และ 50 ลบ.ม./ช่ัวโมง จํานวน 2 ชุด โดยมีตําแหน่งจ่ายคลอรีน อย่างล่ะ 2 จุดต่อชุด 
รวมเป็น จํานวน 4 จุด ได้แก่ จุดจ่ายคลอรนีไดออกไซด์เพ่ือฆ่าสาหร่ายก่อนเข้าระบบตกตะกอน (Pre-ClO2) จุด
จ่ายคลอรีนไดออกไซด์เพ่ือฆ่าเช้ือโรคหลังถังกรองทรายและระบบเส้นใยกรองก่อนเข้าระบบเก็บนํ้าใส (Post-
ClO2) โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้ 
    1.2 เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหมไ่ม่เคยใช้งานมาก่อน 
    1.3 ผลิตภัณฑ์ผลิตในทวีปยุโรปหรืออเมริกาได้รับมาตรฐาน  EC (EC 
Declaration of Conformity), ISO9001 หรือ DVGW (DVGW German Technical and Scientific 
Association for Gas and Water) หรือเทียบเท่า 
 2. คุณสมบัติเฉพาะ 

     2.1 สามารถผลิตคลอรีนไดออกไซด์ได้สูงสุด 200 กรัม/ช่ัวโมง/ชุด และน้อย
สุดที่ไม่ตํ่ากว่า 20 กรัม/ช่ัวโมง/ชุด ที่แรงดันสูงสุดไม่เกินหรือเท่ากับ 8  บาร์ จํานวน 2 ชุด 

                           2.2 เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์เป็นชนิดที่ใช้หลักการผสมแบบ 2 สาร 
ระหว่างกรดเกลือ (HCl) 9% และโซเดียมคลอไรท์ (NaClO2) 7.5% 

     2.3 ถังผสมคลอรีนไดออกไซด์ (Reactor) ใช้วัสดุ โพลีไวนิลลิดีนไดฟูลออไรด์ 
(PVDF)  
    2.4 ถังใส่สารเคมีต้ังต้นกรดเกลือ (HCl) 9% และโซเดียมคลอไรท์ (NaClO2) 
7.5% ขนาด 500 ลิตร จํานวน 2 ใบต่อชุด รวม 4 ใบ วัสดุถังทําจาก โพลีเอทธิลีน (PE) 

2.5 ถังจ่าย ขนาด 1000 ลิตร  สีดําทึบแสง จํานวน 1 ใบต่อชุด รวม 2 ใบ 
วัสดุถังทําจากโพลีเอทธิลีน (PE)  
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2.6 มีระบบควบคุมการทํางานอัตโนมัติ ระบบ เปิด/ปิด (On/Off)  
2.7 มีระบบป้องกันการทํางานของเคร่ืองเพ่ือความปลอดภัย 
2.8 ไฟ LED แสดงสถานการณ์ทํางานของเคร่ือง 
2.9 มีระบบตรวจสอบอัตราการไหลของน้ําประปา (by pass monitoring) 
2.10 สามารถทําการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องสูบจ่ายสารเคมีได้ 
2.11 ระดับการป้องกัน IP Protection: IP 54 หรือดีกว่า 
2.12 ระดับการป้องกัน IP Control box: IP 65 หรือดีกว่าอุปกรณ์ติดต้ังเพ่ือความ

ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน อันได้แก่ รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 มีภาชนะรองรับและกักเก็บสารเคมี ป้องกันสารเคมีหก รั่วไหล ออกจากสถานที่

เตรียมสาร วัสดุทําจากโพลีเอทิลีน (Polyethylene, PE)  ออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโดยสามารถ
ป้องกันสารเคมีรั่ว ซึมออกนอกบริเวณสถานที่เตรียมสารได้จริง 
   3. ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อก เพ่ือย่ืนประกอบการพิจารณาช่วงที่ทําการเสนอ
ราคา และหนังสือคู่มือการใช้และการบํารุงรักษาให้แก่ผู้ว่าจ้าง หลังจากเมื่อส่งมอบงาน 
 
  1.1.4.2 รายละเอียดปั๊มจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สาํหรับสูบจ่ายคลอรนี
ไดออกไซด์ Pre –Treatment 
      1.คุณสมบัติทั่วไป 
                   1.1 ป๊ัมสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สําหรับสูบจ่ายคลอรีนได
ออกไซด์เข้าในจุด Pre – Treatment สําหรับระบบผลิตประปา 100 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

1.2 เครื่องสูบจ่ายสารเคมีต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
1.3 ผลิตภัณฑ์ผลิตในทวีปยุโรป อเมริกาหรือเทียบเท่า            

      2. คุณสมบัติเฉพาะ 
2.1 สามารถสูบจ่ายสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า  1,000 ลิตร/ช่ัวโมง และไม่เกินหรือ

เท่ากับ 1,050 ลิตร/ช่ัวโมงที่แรงดันสูงสุดไม่เกินหรือเท่ากับ 4 บาร์ จํานวน 1 ชุด 
2.2 ได้รับมาตรฐาน EC (EC Declaration of Conformity) หรือ EN ISO 

12100:2010 
2.3 ระดับการป้องกัน (degree of protection): IP 55 เทียบเท่าหรือดีกว่า 
2.4 ปลอกหุ้มพลาสติกเหนียวเสริมด้วยไฟเบอร์กล๊าสเพ่ือทนการกัดกร่อนของ

สารเคมี 
2.5 มอเตอร์กระแสไฟแบบ สามเฟส  แหล่งจ่ายแรงดันไฟ:  230/400 โวลต์  
2.6 หัวจ่ายเป็นวัสดุโพลิไวนิลลิดีนไดฟลูออไรด์ (PVDF) เน่ืองจากทนต่อการกัด

กร่อนของสารเคมี  
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2.7 วัสดุป้องกันการร่ัวซึม (seal) เป็นวัสดุทนทานต่อการกัดกร่อน เพ่ือช่วยยับย้ัง
การร่ัวไหลเมื่อสื่อกลาง รั่วไหลออกในกรณีที่เย่ือเมมเบรนฉีกขาด เป็นชนิด พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) 
   3. ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อก พร้อมทั้งกราฟสมรรถนะ ( PERFORMANCE 
CURVE ) เพ่ือย่ืนประกอบการพิจารณาช่วงที่ทําการเสนอราคา และหนังสือคู่มือการใช้และการบํารุงรักษาให้แก่
ผู้ว่าจ้าง หลังจากเมื่อส่งมอบงาน 
 
  1.1.4.3 รายละเอียดปั๊มจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สาํหรับสูบจ่ายคลอรนี
ไดออกไซด์ Post –Treatment 
    1.คุณสมบัติทั่วไป 
                 1.1 ป๊ัมสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สําหรับสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์
เข้าในจุด Post – Treatment สําหรับระบบผลิตประปา 100 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

1.2 เครื่องสูบจ่ายสารเคมีต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
1.3 ผลิตภัณฑ์ผลิตในทวีปยุโรป อเมริกาหรือเทียบเท่า 

 2. คุณสมบัติเฉพาะ 
2.1 สามารถสูบจ่ายสารเคมีได้ไมน้่อยกว่า  250 ลิตร/ช่ัวโมง และไม่เกินหรือเท่ากับ 300 

ลิตร/ช่ัวโมง ที่แรงดันสูงสุดไม่เกินหรือเท่ากับ 10 บาร์ จาํนวน 1 ชุด 
2.2 ได้รับมาตรฐาน EC (EC Declaration of Conformity) หรือ EN ISO 12100:2010 
2.3 ระดับการป้องกัน (degree of protection): IP 55 เทียบเท่าหรือดีกว่า 
2.4 ปลอกหุ้มพลาสติกเหนียวเสริมด้วยไฟเบอร์กล๊าสเพ่ือทนการกัดกร่อนของสารเคมี 
2.5 มอเตอร์กระแสไฟแบบ สามเฟส  แหล่งจ่ายแรงดันไฟ:  230/400 โวลต์  
2.6 หัวจ่ายเป็นวัสดุโพลิไวนิลลิดีนไดฟลูออไรด์ (PVDF) เน่ืองจากทนต่อการกัดกร่อนของ

สารเคมี  
2.7 วัสดุป้องกันการรั่วซึม (seal) เป็นวัสดุทนทานต่อการกัดกร่อน เพ่ือช่วยยับย้ังการ

รั่วไหลเมื่อสื่อกลางรั่วไหลออกในกรณีที่เย่ือเมมเบรนฉกีขาด เป็นชนิด พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) 
  3. ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อก พร้อมทั้งกราฟสมรรถนะ ( PERFORMANCE CURVE ) 
เพ่ือย่ืนประกอบการพิจารณาช่วงที่ทําการเสนอราคา และหนังสือคู่มือการใช้และการบํารุงรักษาให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
หลังจากเมื่อส่งมอบงาน 
 
  1.1.4.4 รายละเอียดปั๊มจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สาํหรับสูบจ่ายคลอรนี
ไดออกไซด์ Pre –Treatment 
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  1.คุณสมบัติทั่วไป 
1.1 ป๊ัมสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สําหรับสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์

เข้าในจุด  Pre – Treatment สําหรับระบบผลิตประปา 50 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
1.2 เครื่องสูบจ่ายสารเคมีต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
1.3 ผลิตภัณฑ์ผลิตในทวีปยุโรป เมริกาหรือเทียบเท่า 

  2. คุณสมบัติเฉพาะ 
2.1 สามารถสบูจ่ายสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 520 ลิตร/ช่ัวโมง และไม่เกินหรือเท่ากับ 580 

ลิตร/ช่ัวโมง ที่แรงดันสูงสุดไม่เกินหรือเท่ากับ 7 บาร์ จํานวน 1 เครื่อง 
2.2 ได้รับมาตรฐาน EC (EC Declaration of Conformity) หรือ EN ISO 12100:2010 
2.3 ระดับการป้องกัน (degree of protection): IP 55 เทียบเท่าหรือดีกว่า 
2.4 ปลอกหุ้มพลาสติกเหนียวเสริมด้วยไฟเบอร์กล๊าสเพ่ือทนการกัดกร่อนของสารเคมี 
2.5 มอเตอร์กระแสไฟแบบ สามเฟส  แหลง่จ่ายแรงดันไฟ:  230/400 โวลต์            
2.6 หัวจ่ายเป็นวัสดุโพลไิวนิลลิดีนไดฟลูออไรด์ (PVDF) เน่ืองจากทนต่อการกัดกร่อนของ

สารเคมี  
2.7 วัสดุป้องกันการรั่วซึม (seal) เป็นวัสดุทนทานต่อการกัดกร่อน เพ่ือช่วยยับย้ังการ

รั่วไหลเมื่อสื่อกลางร่ัวไหลออกในกรณีที่เย่ือเมมเบรนฉีกขาด เป็นชนิด พอลิเททระฟลอูอโรเอทิลีน (PTFE) 
  3. ผู้รับจ้างจะต้องแนบแตตตาล็อก พร้อมทั้งกราฟสมรรถนะ ( PERFORMANCE CURVE ) 
เพ่ือย่ืนประกอบการพิจารณาช่วงที่ทําการเสนอราคา และหนังสือคู่มือการใช้และการบํารุงรักษาให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
หลังจากเมื่อส่งมอบงาน 
 
  1.1.4.5 รายละเอียดปั๊มจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สาํหรับสูบจ่ายคลอรนี
ไดออกไซด์ Post –Treatment 
  1.คุณสมบัติทั่วไป 
                       1.1 ป๊ัมสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สําหรับสูบจ่ายคลอรีนไดออกไซด์เข้า
ในจุด  Post – Treatment สําหรับระบบผลิตประปา 50 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
                       1.2 เครื่องสูบจ่ายสารเคมีต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
                       1.3 ผลิตภัณฑ์ผลิตในทวีปยุโรป อเมริกาหรือเทียบเท่า 
  2. คุณสมบัติเฉพาะ 

2.1 สามารถสูบจ่ายสารเคมีได้ไมน้่อยกว่า  120 ลิตร/ช่ัวโมง และไม่เกินหรือเท่ากับ 130 
ลิตร/ช่ัวโมง แรงดันสูงสุดไม่เกินหรือเท่ากับ 7 บาร์ จํานวน 1 เครื่อง 

2.2 ได้รับมาตรฐาน EC (EC Declaration of Conformity) หรือ EN ISO 12100:2010 
2.3 ระดับการป้องกัน (degree of protection): IP 55 เทียบเท่าหรือดีกว่า 
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2.4 ปลอกหุ้มพลาสติกเหนียวเสริมด้วยไฟเบอร์กล๊าสเพ่ือทนการกัดกร่อนของสารเคมี 
2.5 มอเตอร์กระแสไฟแบบ สามเฟส  แหล่งจ่ายแรงดันไฟ:  230/400 โวลต์  
2.6 หัวจ่ายเป็นวัสดุโพลิไวนิลลิดีนไดฟลูออไรด์ (PVDF) เน่ืองจากทนต่อการกัดกร่อนของ

สารเคมี  
2.7 วัสดุป้องกันการร่ัวซึม (seal) เป็นวัสดุทนทานต่อการกัดกร่อน เพ่ือช่วยยับย้ังการ

รั่วไหลเมื่อสื่อกลางไหลออกในกรณีที่เย่ือเมมเบรนฉีกขาด เป็นชนิด พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) 
  3. ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อก พร้อมทั้งกราฟสมรรถนะ ( PERFORMANCE CURVE ) 
เพ่ือย่ืนประกอบการพิจารณาช่วงที่ทําการเสนอราคา และหนังสือคู่มือการใช้และการบํารุงรักษาให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
หลังจากเมื่อส่งมอบงาน 
 
  1.1.4.6 รายละเอียดปั๊มจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ สําหรบัสบูจ่าย 
สารเคมี สารสม้ ในระบบผลติประปา 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  1.คุณสมบัติทั่วไป 
 1.1 ป๊ัมสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ สําหรับสูบจ่าย สารเคมี สารส้ม ใน
ระบบผลิตประปา 100 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

1.2 เครื่องสูบจ่ายสารเคมีต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
1.3 ผลิตภัณฑ์ผลิตในทวีปยุโรป อเมริกาหรือเทียบเท่า 

  2. คุณสมบัติเฉพาะ 
                  2.1 สามารถสูบจ่ายสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร/ช่ัวโมง และไม่เกินหรือเท่ากับ 220 
ลิตร/ช่ัวโมงที่แรงดันสูงสุดไม่เกินหรือเท่ากับ 7 บาร์ จํานวน 2 ชุด 

2.2  ได้รับมาตรฐาน EC (EC Declaration of Conformity) หรือ EN ISO 12100:2010 
2.3  ระดับการป้องกัน (degree of protection): IP 55 เทียบเท่าหรือดีกว่า 
2.4  ปลอกหุ้มพลาสติกเหนียวเสริมด้วยไฟเบอร์กล๊าสเพ่ือทนการกัดกร่อนของสารเคมี 
2.5  มอเตอร์กระแสไฟแบบ สามเฟส  แหล่งจ่ายแรงดันไฟ:  230/400 โวลต์ 
2.6  วัสดุป้องกันการรั่วซึม (seal) เป็นวัสดุทนทานต่อการกัดกร่อน เพ่ือช่วยยับย้ังการ

รั่วไหลเมื่อสื่อกลางรั่วไหลออกในกรณีที่เย่ือเมมเบรนฉีกขาด เป็นชนิด พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) 
2.7  หัวจ่ายเป็นวัสดุโพลิไวนิลลิดีนไดฟลูออไรด์ (PVDF) เน่ืองจากทนต่อการกัดกร่อนของ

สารเคมี  
  3. ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อก พร้อมทั้งกราฟสมรรถนะ ( PERFORMANCE CURVE ) 
เพ่ือย่ืนประกอบการพิจารณาช่วงที่ทําการเสนอราคา และหนังสือคู่มือการใช้และการบํารุงรักษาให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
หลังจากเมื่อส่งมอบงาน 
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  1.1.4.7 รายละเอียดปั๊มจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ สําหรบัสบูจ่าย 
สารเคมี สารสม้ ในระบบผลติประปา 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
   1.คุณสมบัติทั่วไป 
                  1.1 ป๊ัมสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ สําหรับสูบจ่าย สารเคมี (สารส้ม) ใน
ระบบผลิตประปา 50 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

1.2 เครื่องสูบจ่ายสารเคมีต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
1.3 ผลิตภัณฑ์ผลิตในทวีปยุโรป อเมริกาหรือเทียบเท่า 

  2. คุณสมบัติเฉพาะ 
                    2.1 สามารถสูบจ่ายสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/ช่ัวโมง และไม่เกินหรือเท่ากับ 120 
ลิตร/ช่ัวโมงที่แรงดันสูงสุดไม่เกินหรือเท่ากับ 4 บาร์ จํานวน 2 ชุด 

2.2 ได้รับมาตรฐาน EC (EC Declaration of Conformity) หรือ EN ISO 12100:2010 
2.3 ระดับการป้องกัน (degree of protection): IP 55 เทียบเทา่หรือดีกว่า 
2.4 ปลอกหุ้มพลาสติกเหนียวเสริมด้วยไฟเบอร์กล๊าสเพ่ือทนการกัดกร่อนของสารเคมี 
2.5 มอเตอร์กระแสไฟแบบ สามเฟส  แหล่งจ่ายแรงดันไฟ:  230/400 โวลต์ 
2.6 วัสดุป้องกันการรั่วซึม (seal) เป็นวัสดุทนทานต่อการกัดกร่อน เพ่ือช่วยยับย้ังการ

รั่วไหลเมื่อสื่อกลางรั่วไหลออกในกรณีที่เย่ือเมมเบรนฉีกขาด เป็นชนิด พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) 
2.7 หัวจ่ายเป็นวัสดุโพลิไวนิลลิดีนไดฟลูออไรด์ (PVDF) เน่ืองจากทนต่อการกัดกร่อนของ

สารเคมี  
    3. ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อก พร้อมทั้งกราฟสมรรถนะ ( PERFORMANCE CURVE ) 
เพ่ือย่ืนประกอบการพิจารณาช่วงที่ทําการเสนอราคา และหนังสือคู่มือการใช้และการบํารุงรักษาให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
หลังจากเมื่อส่งมอบงาน 
 
  1.1.4.8 รายละเอียดปั๊มจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ สําหรบัสบูจ่าย  
สารเคมี โพลิเมอร์ในระบบผลิตประปา 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  1.คุณสมบัติทั่วไป 
                 1.1 ป๊ัมสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ สําหรับสูบจ่าย สารเคมี โพลิเมอร์ ใน
ระบบผลิตประปา 50 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมงและ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

1.2 เครื่องสูบจ่ายสารเคมีต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
1.3 ผลิตภัณฑ์ผลิตในทวีปยุโรป อเมริกาหรือเทียบเท่า 
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  2. คุณสมบัติเฉพาะ 
                   2.1 สามารถสูบจ่ายสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/ช่ัวโมง และไม่เกินหรือเท่ากับ 120 ลิตร/
ช่ัวโมงที่แรงดันสูงสุดไม่เกินหรือเท่ากับ 4 บาร์ จํานวน 2 ชุด 

2.2 ได้รับมาตรฐาน EC (EC Declaration of Conformity) หรือ EN ISO 12100:2010 
2.3 ถังกวนผสมขนาด1,000ลิตร พร้อมเมอร์เตอร์กวนผสม 1 HP หรือใกล้เคยีง จํานวน 2 ใบ 
2.4 ถังจ่าย ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 2 ใบ วัสดุถังทําจากโพลิเอทธิลีน (PE) 
2.5 ระดับการป้องกัน (degree of protection): IP 55 เทียบเท่าหรือดีกว่า 
2.6 มอเตอร์กระแสไฟแบบ สามเฟส  แหล่งจ่ายแรงดันไฟ:  230/400 โวลต์ 
2.7 ปลอกหุ้มพลาสติกเหนียวเสริมด้วยไฟเบอร์กล๊าสเพ่ือทนการกัดกร่อนของสารเคมี 
2.8 วัสดุป้องกันการรั่วซึม (seal) เป็นวัสดุทนทานต่อการกัดกร่อน เพ่ือช่วยยับย้ังการรั่วไหล

เมื่อสื่อกลางรั่วไหลออกในกรณีที่เย่ือเมมเบรนฉีกขาด เป็นชนิด พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) 
2.9 หัวจ่ายเป็นวัสดุโพลิไวนิลลิดีนไดฟลูออไรด์ (PVDF) เน่ืองจากทนต่อการกัดกร่อนของ

สารเคมี 
  3. ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อก พร้อมทั้งกราฟสมรรถนะ ( PERFORMANCE CURVE ) 
เพ่ือย่ืนประกอบการพิจารณาช่วงที่ทําการเสนอราคา และหนังสือคู่มือการใช้และการบํารุงรักษาให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
หลังจากเมื่อส่งมอบงาน 
 

1.1.5 งานซ่อมบํารุงป๊ัมสูบนํ้าแรงสงู ป๊ัมสูบนํ้าแรงตํ่า จะต้องดําเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม
ส่วนประกอบของปั๊มนํ้าแรงสูง จํานวน 2 ชุด และแรงตํ่าจํานวน 2 ชุด ดําเนินการจัดหาปรับปรุง เปลีย่นใหม่ ให้
ส่วนประกอบป๊ัมนํ้าดิบหรือวัสดุประกอบป๊ัมนํ้าดิบเดิมน้ันสามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยอะไหล่และอุปกรณ์ 
ต้องเป็นของแท้ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที มคีวามมั่นคง
แข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม,มาตรฐานงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคหรือตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิตช้ินสว่น,วัสดุประกอบอาคารน้ันๆ ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. ทําการถอด ป๊ัมสูบจ่ายแรงสงู และปั๊มสูบจา่ยแรงตํ่า เพ่ือทําการเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยน
ลูกปืนมอเตอร์  แบร่ิงป๊ัม  ซลี  Mech seal งานเคลือบสีป๊ัม และท่อ 

2. เปลี่ยนวาล์ว Flexible , Pressure gauge 
 

1.1.6 งานซ่อมแซมระบบถังตกตะกอน ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการปรับปรุงถังตกตะกอนและ
ถังกรองทราย โดยการทําความสะอาดพ้ืนผิวถังตกตะกอนและถังกรองทรายด้วยวิธีการยิงทราย SA. 2.5 
จากน้ันให้พ่นสรีองพ้ืน และพ่นสีทับหน้าให้ได้ความหนาตามมาตรฐาน 
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1.1.6.1 การเคลือบภายในถังและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในของถังจะต้องเคลือบด้วย Liquid 

Epoxy Resin (ไม่มีส่วนผสมของ Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 เป็นสีที่เหมาะสมกับการเก็บนํ้าเพ่ือ
อุปโภคและบริโภค โดยความหนาของผิวเคลือบเมื่อแห้งต้องไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน โดยต้องส่งข้อมูลทาง
วิชาการของผู้ผลิตวัสดุป้องกันการซึมนํ้าและเอกสารย่ืนยันคุณสมบัติชนิดของ Epoxy ชนิด Food Grade ให้
ทางผู้ว่าจ้างพิจารณา และอนุมัติก่อนการดําเนินการ 

1.1.6.2 การเคลือบภายนอกถัง โครงสร้างเหล็กที่อยู่บนดินให้เคลอืบด้วย 
Polyurethane ที่มีความคงทนต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 
200 ไมครอน  การเคลือบต้องปฏิบัติตาม คําแนะนําของผู้ผลิตสารเคลือบโดยเคร่งครัด 

1.1.6.3 งานซ่อมแซมถังตกตะกอน ให้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมมอเตอร์กวาด
ตะกอน ที่ติดต้ังตรงกลางถังตกตะกอน ชนิดกวนช้า โดยการอบมอเตอร์ไล่ความช้ืน เปลี่ยนถ่ายนํ้ามัน อัดจารบี
ใหม่ และอ่ืนๆ ให้มอเตอร์กวนช้าสามารถกลับมาให้งานได้ตามปกติ 

1.1.6.4 งานซ่อมแซมถังกรองทราย ให้ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการซ่อมแซมถังกรอง
ทรายที่ชํารุดในส่วนของพ้ืนถังและแผ่นเพลทรองรับหัวกรอง ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงงาน
เปลี่ยนหัวกรอง ชนิดแหวนล็อก ช่องกว้างของซี่บนหัวกรองต้องกว้างไม่เกิน 0.2 มม. วัสดุที่ใช้ในการผลิตหัว
กรองเป็นโพลีโพรพิลีน (PP) โดยต้องแนบแคตตาล็อกแสดงอัตราการกรองและแบบแปลนโครงสร้างมาเพ่ือขอ
อนุมัติก่อนการติดต้ัง การเปลี่ยนทรายกรองใหม่ต้องให้ได้ความหนาช้ันกรองที่ 60 เซ็นติเมตร แยกเป็นทราย
กรองขนาด 1.0-2.0 มม. ที่ความหนาช้ันกรองที่ 30 เซ็นติเมตร และทรายกรองขนาด 0.5-0.8 มม. ทีค่วามหนา
ช้ันกรองที่ 30 เซ็นติเมตร โดยทรายกรองจะต้องเป็นทรายแม่นํ้าคัดเบอร์ที่ได้มาตรฐานตามที่การประปาส่วน
ภูมิภาคกําหนด  

1.1.7 งานปรับปรุงป๊ัมอัดลม ขัด  ทาสี  เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเคร่ืองใหม่ 
1.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังระบบผลิตน้าํประปาใหม่ขนาดกําลงัการผลิต 50 ลบ.ม/ชั่วโมง  

ตามแบบท่ีกําหนด 
1. ดําเนินการจัดหา ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าดิบเป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal pump) จํานวน  

2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ รวมทั้งก่อสร้างอาคารป๊ัมนํ้าดิบขนาด 5 x 5 เมตร ตามแบบที่กําหนด ติดต้ังป๊ัมสูบนํ้าดิบใน
อาคาร ณ.แหล่งนํ้าดิบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการทํางาน 1 ชุด กับสแตนด์บาย 1 ชุด พร้อมทั้ง
ติดต้ังระบบคอนโทล เพ่ือใช้เป็นป๊ัมสูบจ่ายนํ้าดิบไปยังระบบผลิตนํ้าประปาใหม่  
  คุณลักษณะทางเทคนิค ปั๊มสูบน้าํดิบ 

1. งานติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าดิบ จํานวน 2 ชุด 
2. ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 55 ลบ.ม ต่อช่ัวโมง 
3. จํานวนรอบหมุนไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที 
4. ส่งนํ้าสูงไม่น้อยกว่า 25 เมตร 
5. ขนาดท่อด้านดูดไม่น้อยกว่า 3 น้ิว ( 80 มลิลิเมตร ) 
6. ขนาดท่อด้านส่งไม่น้อยกว่า 2.5 น้ิว ( 65 มิลลิเมตร ) 
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7. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 แรงม้า พรอ้มตู้ควบคุม 
8. ติดต้ังตู้ควบคุมป๊ัมนํ้าดิบ ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส 50 เฮิร์ซ 380 โวลท ์

โดยกําหนดให้สามารถสลับการทํางานแบบ Automatic คอนโทลโดยระบบ Timer และระบบ Manual ได้  
9. ระบบส่งสัญญาณป๊ัมนํ้าดิบ กําหนดให้สามารถส่งสัญญาณ Interlock กับระบบ PLC 

ระบบผลิตนํ้าประปาขนาด 50 ลบ.มต่อช่ัวโมง   
10. ดําเนินการจัดหาท่อ เพ่ือเช่ือมต่อท่อกับป๊ัมนํ้าดิบ โดยกําหนดให้ท่อทางดูดเป็นท่อเหล็ก 

และท่อทางจ่ายเป็นท่อ HDPE PN 6.3 ขนาด 150 มม. หรือที่สามารถรองรับอัตราการจ่ายนํ้าดิบ ไม่ตํ่ากว่า 55 
ลบ.ม./ช่ัวโมง พร้อมทั้งติดต้ังอุปกรณ์ประกอบท่อ ความยาวตามแบบ (ใต้ดิน) ผู้รับจ้างจะต้องเสนอให้ทางผู้ว่า
จ้างให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ 

11. จะต้องดําเนินการติดต้ังเคร่ืองตรวจอัตราการไหล (Magnetic Flow meter online) 
ขนาด 150 มม. ของน้ําดิบ จํานวน 1 ชุด และอุปกรณ์วัดแรงดันนํ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ัง เพ่ือวัด
อัตราการไหลของน้ําดิบที่จะเข้าสู่ระบบผลตินํ้าประปาใหม่  

12. จะต้องดําเนินการจัดหาเคร่ืองตรวจวัดค่าความขุ่น (Portable Turbidity Meter)  
จํานวน 1 ชุด และอุปกรณ์ประกอบ เพ่ือวัดค่าความขุ่นของนํ้าที่เข้าระบบและผ่านระบบผลิตนํ้าประปาใหม่ 

13. ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ให้ระบบผลิตนํ้าประปาทํางานได้
อย่างดีและมีประสิทธิภาพตามอุปกรณ์ที่ได้นํามาติดต้ัง 

 
1.3 ก่อสร้าง จัดหา และติดต้ัง ระบบผลิตนํ้าประปาใหม่แบบมีถังตกตะกอนและถังกรอง พร้อม

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ขนาดกําลังการผลิตระบบนํ้าประปาแบบเส้นใยกรองไฟเบอร์ (Fiber Filter) ไม่น้อยกว่า 

50 ลบ.ม./ช่ัวโมงหรือ 1,200 ลบ.ม./วัน จํานวน 1 ชุด มีระยะเวลาการทํางาน 24 ช่ัวโมงต่อวัน (ไม่รวมปริมาณ
นํ้าที่สูญเสียในกระบวนการผลิต) เกณฑ์คุณภาพนํ้าที่ผ่านระบบผลิตนํ้าประปา จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
กปภ. 

2. กําหนดให้โครงสร้างถังสร้างตะกอนและถังตกตะกอน เป็นถังเดียวกัน ใช้พ้ืนที่ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 5.0 เมตรและด้านความสูงถังไม่เกิน 5.25 เมตร ไม่รวมชุดอุปกรณ์ด้านบนถัง ตาม
ข้อจํากัดของพ้ืนที่หน้างาน 

3. มีระบบการระบายตะกอนแบบอัตโนมัติเช่ือมต่อกับระบบต้ังเวลาสามารถระบายตะกอนสู่
บ่อเก็บตะกอนที่มีอยู่ในพ้ืนที่เดิม โดยผู้รับจ้างจะต้องออกแบบรูระบายตะกอนให้เพียงพอต่อการระบายตะกอน 

4. พ้ืนถังเหล็ก ใช้แผ่นเหล็กแผน่หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ผนังถังเหล็ก ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 6 มม. กําหนดให้มีบันไดเวียนทางเดินสําหรับเดินตรวจบนถังความกว้างไม่ตํ่ากว่า 0.60 เมตร พร้อม
ราวกันตก โดยวัสดุทางเดินบันไดใช้เป็นท่อเหล็กเช่ือมขึ้นรูปและแผ่นทางเดินบนถังใช้แผ่นลายกันลืน่ (Checker 
Plate) 
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5. การเคลือบภายในถังนํ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในถังจะต้อง เตรียมพ้ืนผวิเหล็กโดยการใช้
การเตรียมพ้ืนผิวเหล็กโดยการใช้แปรงลวดลูกถ้วยขัดด้วยเครื่องมือกล (Wire blast) พ่นสีรองพ้ืนกันสนิมและ
ทับหน้าโดยมีความหนารวม ไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน เคลือบด้วย Liquid Epoxy (Food grade) โดยต้องส่ง
ข้อมูลทางวิชาการของผู้ผลิตวัสดุป้องกันการซึมนํ้าและเอกสารย่ืนยันคณุสมบัติชนิดของ Epoxy ชนิด Food 
Grade ให้ทางผู้ว่าจ้างพิจารณา และอนุมัติก่อนการดําเนินการ 

6. การเคลือบภายนอกถังนํ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกถังจะต้องเตรียมพ้ืนผิวเหล็กโดยการ
เตรียมพ้ืนผิวเหล็กโดยการใช้แปรงลวดลูกถ้วยขัดด้วยเครื่องมือกล (Wire blast)พ่นสรีองพ้ืนกันสนิมและทับหน้า
โดยมีความหนารวม ไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน 

7. กําหนดให้ถังกรองที่ใช้กรองตะกอนที่ผ่านมากับนํ้าใส มีอัตราการกรองไม่เกิน 5 เมตรต่อ
ช่ัวโมง โดยมีลักษณะเป็นเส้นใยกรองน้ํา (Fiber Filter) วัสดุกรองทําด้วยพลาสติกโพลีพร็อพไพลีน 
(Polypropylene)  

8. โครงสร้างถังกรอง กําหนดให้เป็นสแตนเลสสตีลเกรด 304 ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการ
กัดกร่อน ก่อสร้างตามแบบที่กําหนด ระบบวาล์วเดรนตะกอนของถังกรอง กําหนดให้เป็นระบบ Pneumatic 
Control  

9. การล้างย้อนถังกรองกําหนดให้ใช้นํ้าใสจากถังตกตะกอน (ห้ามใช้นํ้าที่ผ่านกระบวนการ
กรองแล้วนํากลับมาล้างย้อน) โดยไม่ต้องติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าล้างย้อนเพ่ิม จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อวันตาม
ความเหมาะสมของระบบ โดยมีระยะเวลารวมการล้างย้อนและการล้างก่อนการกรอง (Rinse) รวมไม่เกินกว่า 5 
นาทีต่อรอบ 

1.4 จัดหาและติดต้ังท่อผสมนํ้าดิบ (Inline Static Mixer) สําหรับผสมสารเคมีเข้ากับ ท่อนํ้าดิบ 
ขนาด 150 มม. วัสดุทําด้วยเหล็กเคลือบกันสนิม 

1.5 กําหนดให้วัสดุกรองเป็นชนิดเส้นใยกรอง (Fiber Filter) และแนบแค็ตตาล็อค พร้อม
รับรองสําเนาเอกสารถูกต้อง 
        คุณลักษณะทางเทคนิค เส้นใยกรอง Fiber Filter 

1. เป็นเส้นใยกรองน้ํา (Fiber Filter) วัสดุกรองทําด้วยพลาสติกโพลีพร็อพไพลีน 
(Polypropylene) รายละเอียดตามแบบที่กําหนด 

1.6 จัดหาป๊ัมลม (Air Compressor) พร้อมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช้สําหรับการเปิด-ปิด
วาล์ว และอุปกรณ์ในระบบผลิตนํ้าประปา 
  คุณลักษณะทางเทคนิค Air Compressor 

1. ขนาดมอเตอร์ 3.7 กิโลวัตต์ หรือ 5 แรงม้า 
2. อัตราการผลิตลมไม่น้อยกว่า 890 ลิตรต่อนาที 
3. ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส 50 เฮิร์ซ 380 โวลท์ 
4. ปริมาณถังพักลมไม่น้อยกว่า 260 ลิตร 
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1.7 จัดหาเคร่ืองผลิตลม (Air Blower) พร้อมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช้สําหรับการล้างย้อน 
(Backwash)  
  คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องเป่าอากาศ 

1. เป็นเคร่ืองเป่าอากาศชนิด Roots Air Blower 
2. ขนาดมอเตอร์ 15 กิโลวัตต์ หรือ 20 แรงม้า 
3. อัตราการจ่ายอากาศไม่น้อยกว่า 9 ลบ.ม ต่อนาที 
4. ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส 50 เฮิร์ซ 380 โวลท์ 

 
1.8 จัดหาและติดต้ังระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม PLC และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จําเป็นเพ่ือให้ระบบ

จ่ายสารเคมีสามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ 
1.9 ระบบท่อภายในระบบผลิตนํ้าประปากําหนดให้ใช้ท่อเหลก็เหนียว และเลือกใช้ขนาดของ

ท่อให้เหมาะสมกับอัตราการไหลของท่อโดยผู้รับจ้างจะต้องเข้าสํารวจและออกแบบท่อจ่ายนํ้าประปาให้
สอดคล้องและเช่ือมต่อกับถังเก็บนํ้าใส 

1.10 ระบบควบคุมและระบบไฟฟ้า MDB โดยผู้รับจ้างจะต้องเข้าสํารวจพ้ืนที่เพ่ือติดต้ังตาม
แบบที่กําหนดให้   

1.11 รอยต่อโครงสร้างถังเหล็ก เช่น ถังตกตะกอน อนุญาตให้ต่อเช่ือมโดยวิธีเช่ือม (Welded) 
หรือ สลักเกลยีว (Bolted) ได้ และส่วนโครงสร้างผิวเหล็กที่สมัผสัพ้ืนต้องมีวัสดุป้องกันการซึมนํ้า การเคลือบ
ภายในถังนํ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในถังจะต้อง เตรียมพ้ืนผิว (Wire blast) เคลือบด้วย Liquid Epoxy (Food 
grade) โดยต้องส่งข้อมูลทางวิชาการของผู้ผลิตวัสดุป้องกันการซึมนํ้าและเอกสารย่ืนยันคุณสมบัติชนิดของ 
Epoxy ชนิด Food Grade ให้ทางผู้ว่าจ้างพิจารณา และอนุมัติก่อนการดําเนินการ 

1.12 รอยต่อโครงสร้างถังสแตนเลส เช่น ถังกรอง อนุญาตให้ต่อเช่ือมโดยวิธีเช่ือม (Welded) 
หรือ สลักเกลยีว (Bolted) ได้ และส่วนโครงสร้างผิวสแตนเลสท่ีสมัผัสพ้ืนต้องมีวัสดุป้องกันการซึมนํ้า โดยต้อง
ส่งข้อมูลทางวิชาการของผู้ผลิตวัสดุป้องกันการซึมนํ้าใหท้างผู้ว่าจ้างพิจารณา และอนุมติัก่อนการดําเนินการ 

1.13 ชุดควบคุมการเปิดปิดวาล์วแบบอัตโนมัติในระบบผลิตทั้งหมด กําหนดให้เป็น 
Pneumatic Control โดยติดต้ัง Air Compressor จํานวน 1 ตัว มีการทํางาน 1 ชุด รายละเอียด 
Specification ของอุปกรณ์หัวขับวาล์วให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนด 

1.14 ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังระบบวัดระดับนํ้าในแต่ละกระบวนการของระบบเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุการณ์นํ้าล้นถังหรือนํ้าขาดสําหรับเคร่ืองสูบนํ้าต่างๆ โดยกําหนดให้ส่งสัญญาณไปยังระบบควบคุมพร้อม
ทั้งระบบแจ้งเตือน (Alarm) 
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1.15 งานประสานท่อนํ้าดิบ งานท่อนํ้าใส ท่อนํ้าล้างย้อน ระบบท่อภายในระบบ และอุปกรณ์
ประกอบท่ออ่ืนๆ เช่น หน้าจานเหล็กเหนียว มาตรวัดนํ้า ประตูนํ้า อุปกรณ์ประปา เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้
ภายในระบบผลิตนํ้าประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต เกจวัดแรงดันต้องเลือกใช้ขนาด และช่วงการใช้งานที่
เหมาะสม ภายในเกจบรรจุนํ้ามันกลีเซอรีน 

1.16 จัดหาพร้อมติดต้ังระบบ PLC ควบคุม และตู้ควบคุมไฟฟ้า ในพ้ืนที่หน้างานออกแบบให้
สามารถใช้งานได้โดยการกดทํางานด้วยปุ่มเดียว แล้วทํางานอัตโนมัติทั้งระบบพร้อมทั้งมีระบบแบบ Manual ใช้
การควบคุมผ่านหน้าจอสัมผสั (Touch Screen) โดยต้องออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้แม้กรณีหน้าจอ
สัมผสัเสียหาย สามารถแสดงถึงข้อมูลและแสดงผลการเดินระบบผลิตนํ้าได้ 

1.17 งานจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลตินํ้าประปา เช่น ตู้ควบคุม ป๊ัมนํ้า ป๊ัมเคมี  
มาตรวัดนํ้า อุปกรณ์วัดแรงดัน อุปกรณ์ประกอบสําหรับระบบผลิตนํ้าประปาต่างๆ เป็นต้น 

1.18 งานก่อสร้างอาคารโรงสูบนํ้าดิบ จํานวน 1 อาคาร ให้ก่อสรา้งตามแบบที่กําหนดให้ 
1.19 งานก่อสร้างอาคารจ่ายสารเคมี จํานวน 1 อาคาร ให้ก่อสรา้งตามแบบที่กําหนดให้ 
1.20 งานก่อสร้างฐานรากระบบผลิตนํ้าประปาขนาด 50 ลบ.ม/ช่ัวโมง ให้ก่อสร้างตามแบบที่

กําหนด 
1.21 งานขุดสระดินด้วยเครื่องจักร และปรับแต่งขอบสระจํานวน 17,500 ลูกบาศก์เมตร 

รายละเอียดตามแบบที่กําหนดให้ 
1.22 งานตรวจสอบ ระบบผลิตนํ้าประปา จะต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
1) รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ประกอบด้วย ค่าความขุ่น (Turbidity) และปริมาณ ( 

Flow Rate ) ของน้ําที่ผลิตได้ 
2) รายงานผลการวิเคราะห์นํ้า ให้วิศวกรระดับสามัญ (สาขาสิง่แวดล้อม) เป็นผู้รับรองผล 
3) จัดทําคู่มือการใช้งานระบบผลิตนํ้าประปา 
1.23 งานสํารวจสาเหตุอ่ืนๆ ที่ไมอ่ยู่ในขอบเขตงาน และการควบคุมของผู้รับจา้ง แต่เป็น

สาเหตุทําให้เกิดความล่าช้า ให้รายงานข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่ผู้ว่าจ้าง 
1.24 งานจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในลักษณะ on the job training ให้แก่

พนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไม่เกิน 5 คน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ระบบผลิตนํ้าประปาได้ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนวิทยากร และอุปกรณ์การฝึกอบรมเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสถานที่ฝึกอบรมเท่าน้ัน 
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