
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (อ้างอิง)  
ซื้อระบบการผลิตน้้า Reverse  Osmosis  

สถาบันบ้าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
ต้าบลประชาธิปัตย์ อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทมุธาน ี1 เครื่อง 

  
1. ความเป็นมา 

 สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี . สามารถมีน้ าใช้ได้แต่ละกิจกรรม
ของโรงพยาบาล ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่ออุปกรณ์ใช้งาน สามารถใช้งานต่อเนื่องและคุณสมบัติของน้ ามีความ
เสถียร โดยเลือกใช้กรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ า แบบ Reverse Osmosis (RO) เพ่ือใช้เป็นน้ าอุปโภคบริโภค 
ส าหรับใช้งาน บริการน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย  บริการน้ าดื่มให้แก่ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาล และ หน่วยงานอ่ืน ๆ ในอนาคต รวมถึงผลิตน้ าปราศจากอิออน เพ่ือผลิตยาของกลุ่มงานเภสัช
กรรม รวมถึงหน่วยอื่นที่ต้องการ เช่น กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ 

 2. รายละเอียดคุณลักษณะ 

2.1 ระบบการผลิตน้ าเป็นระบบที่สามารถผลิตน้ าบริสุทธ์คุณภาพสูง โดยกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพ       
แบบ Reverse Osmosis (RO) ที่มีความสามารถท าความสะอาดตัวเองแบบอัตโนมัติของชุดปรับปรุงคุณภาพ
น้ าเบื้องต้น (Pre-treatment Unit) และการล้างไส้กรองเมนเบรนอัตโนมัติ (Forward Flushing) โดยอัตรา
การผลิตน้ าสะอาด โดยระบบ RO ไม่น้อยกว่า 24,000 ลิตรต่อวัน 

2.2 เป็นระบบที่สามารถผลิตน้ าปราศจากอิออน (DI) ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรต่อวัน  
2.3 ผู้ขายต้องด าเนินการติดตั้ งระบบผลิตน้ า Reverse Osmosis (RO) ให้ เชื่อมต่อกับระบบ 

Ultrafilteration (UF) เดิม โดยน้ าจากระบบ Ultrafilteration (UF) จะเป็นน้ าดิบส าหรับระบบ Reverse 
Osmosis (RO) โดยแบ่งน้ าเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

  (1) จ่ายเข้าระบบผลิตน้ าบรรจุขวด และ น้ าเพื่อการบริโภคของผู้ป่วย  
 (2) เข้าสู่ระบบ การผลิต น้ าปราศจากอิออน (DI) ที่มีก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรต่อวัน  

2.4 น้ า RO ที่ผลิตได้ต้องมีคุณภาพไม่น้อยกว่ามาตรฐานตามคู่มือมาตรฐานน้ าดื่มในประเทศไทย  
ปี พ.ศ. 2562 และน้ า DI ต้องมีคุณภาพไม่น้อยกว่ามาตรฐาน ASTM Standards for laboratory Type 2 

2.5 มีระบบที่สามารถก าหนดให้เครื่องท าความสะอาดได้ตามต้องการ (Manual) และมีระบบอัตโนมัติ
ในการท าความสะอาด Reverse Osmosis membrane (Automatic cleaning cycle)  

 2.6 น้ าปราศจากอิออน (DI) ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมีความต้านทานไม่น้อยกว่า 1 เมกกะโอห์ม  
มีค่าการน าไฟฟ้า ไม่มากกว่า 1 ไมโครซีเมนซ/์ตารางเซ็นติเมตร  

2.8 มีชุดวัดค่าการน าไฟฟ้า 1 ชุด เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ าในระบบ เพ่ือยืดอายุการใช้งานของไส้
กรอง 
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2.9 ควบคุมการท างานด้วย ระบบ Microprocessor และ มีจอภาพแสดงการท างานแบบ LCD  
หรือดีกว่า และสามารถปรับมุมมองของหน้าจอได้เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้งาน 
2.10 มีระบบแสดงความผิดพลาดในการท างานของเครื่องเป็นอักษรหรือภาพสัญลักษณ์  
เพ่ือให้ผู้ใช้งานแก้ไขได้เบื้องต้น 
2.11 มีระบบการตัดการท างานอัตโนมัติเมื่อน้ าเต็มถังและหน้าจอเครื่องแสดงระดับน้ าในถังส ารองน้ า 
2.12 ผู้ขายต้องด าเนินการติดตั้งระบบการผลิตน้ า Reverse Osmosis ที่จัดซื้อในครั้งนี้ให้สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบเดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอุปกรณ์ระบบผลิตน้ าของสถาบันฯ 
เดิมที่มีอยู่ประกอบด้วย 

1. ถังเก็บน้ าดิบ ขนาด 2,000 ลิตร     จ านวน 2 ถัง 
2. ปั้มน้ าดิบ (1 แรงม้า)               จ านวน 1 ชุด 
3. ถังกรองมัลติมีเดีย     จ านวน 1 ชุด 
4. ถังกรองคาร์บอน      จ านวน 1 ชุด 
5. เครื่องกรองระบบอัตตร้าฟิลเตอเรชั่น (2,000 ลิตร/ชม.)      จ านวน 1 ชุด 
6. ปั้มจ่ายน้ าเข้าระบบบรรจุน้ า (1 แรงม้า)            จ านวน 1 ชุด 
7. ชุดปรับค่าความเป็น กรด-ด่าง     จ านวน 1 ชุด 
8. ชุดฆ่าเชื้อโดยระบบโอโซน (แบบมิกซ์)   จ านวน 1 ชุด 
9. ชุดกรองสารแขวนลอย                                           จ านวน 1 ชุด 
10. ชุดฆ่าเชื้อโดยระบบยูวี                                            จ านวน 1 ชุด 
11. ถังเก็บน้ าอาร์โอ ขนาด 2,000 ลิตร                             จ านวน 2 ถัง 
12. ถังกรองระบบมิกซ์เบท                                              จ านวน 1 ชุด 
13.ปั้มจ่ายน้ าเข้าระบบมิกซ์เบท (0.5 แรงม้า)                       จ านวน 1 ชุด 
 

3. การจัดซื้อครั้งนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเครื่อง จ านวน 2 สถานที่ ดังนี้ 
 3.1 จุดติดตั้งที่ 1 โรงผลิตน้้า โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย 

1. ระบบกรองขั้นต้น (Pretreatment) โดยเชื่อมต่อ กับ ระบบ Ultrafilteration (UF) เดิม 
และ ปรับปรุงระบบผลิตน้ า (เดิม) 

2. ระบบการผลิตน้ า RO จ านวน 1 ระบบ  
3. ระบบการผลิตน้ า DI โดยใช้ระบบการกรอง แบบ Electro De-Ionization หรือระบบอ่ืน

ทีเ่ทียบเท่าหรือดีกว่า จ านวน 1 ระบบ   
4. ตู้ควบคุมระบบ  

   5. ระบบควบคุมต้องมีหน้าจอควบคุมด้วยระบบสัมผัส (Touch screen) โดยสามารถแสดง
สัญลักษณ์ ที่จ าลองภาพให้เห็นได้อย่างง่าย พร้อมสามารถปรับตั้งค่าในการควบคุมต่างๆ ได้แก่ เวลา 
ค่าสูงสุด conductivity และการสั่งการเดินระบบ/หยุดระบบ ผ่านหน้าจอระบบสัมผัส 
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6. ระบบต้องสามารถควบคุมระยะไกลจากภายนอกเพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถเข้ามาสั่งการและ

แก้ไขระบบได้อย่างทันท่วงที โดยผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไว้ให้ในพ้ืนที่ติดตั้ง  
7. ระบบต้องสามารถแจ้งเตือนปัญหา และหยุดเครื่องฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ของระบบ 

ได้ผ่านช่องทาง การติดต่อทางข้อความเตือน เช่น LINE หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบ
ปัญหา  

8. ภายในระยะเวลารับประกัน 2 ปี ผู้ขายจะต้องเข้ามาบ ารุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์
อะไหล่พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง เพ่ือให้ระบบพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอตามมาตรฐาน 
ในข้อ 2.4 ก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 8.1 ไส้กรองน้ าในชุดบ าบัดเบื้องต้น (Prefiler)  
8.2 ไส้กรองของ ชุด Pretreatment  
8.3 ไส้กรองน้ าที่ใช้ผลิตน้ าบริสุทธิ์คุณภาพสูง (DI)  
8.4  ชุดไส้กรอง RO 
8.5 ไส้กรอง resin 

9. ระบบ RO ใช้กับไฟฟ้า 220 ± 50 เฮิรตซ์ 
10. เป็นเครื่องใหม่และไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน 

3.2 จุดติดตั้งท่ี 2 ตามที่สถาบันฯ ก้าหนด โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย 
  1. ระบบ RO จากการรื้อถอน (เดิม) ให้น ามาติดตั้งให้สามารถใช้งานได้  

2. ระบบชุดบ าบัดเบื้องต้น (Prefiler) จ านวน 1 ระบบ 
3. ระบบกรองขั้นต้น (Pretreatment) จ านวน 1 ระบบ 

  4. ถังเก็บน้ าอาร์โอ ขนาด 500 ลิตร  จ านวน 2 ถัง 
 

4. เงื่อนไขเฉพาะ 
1. ผู้ยื่นข้อเสนอขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทน  
   จ าหน่ายในประเทศไทยโดยให้แสดงหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ  
2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเอกสารแสดงถึงบริษัทผู้ผลิตได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001  
3. ผู้ขายต้องส่งมอบมีคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย พร้อมไฟล์ PDF  
    อย่างน้อย 3 ชุด 
4. ผู้ขายต้องท าการอบรมการใช้งานและการซ่อมบ ารุงแก่ผู้ใช้งานและช่างผู้ดูแลระบบ รวมทั้งเสนอ 
    แบบการตรวจสอบคุณภาพหน้างานเบื้องต้น และสามารถอธิบายว่าสถานะการท างานของระบบ  
    เป็นอย่างด ี
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5. ในระยะเวลารับประกัน หากระบบปรับปรุงน้ ามีปัญหา ผู้ขายต้องรีบด าเนินการแก้ไขให้ได้ภายใน

24 ชั่วโมง นับแต่ที่ได้รับแจ้ง เมื่อด าเนินการแก้ไข 2 ครั้งแล้ว คุณภาพน้ ายังไม่ได้มาตรฐาน  
ผู้ขายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่เป็นปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น  
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

6. ผู้ขายต้องมาตรวจสอบระบบพร้อมกับผู้ดูแลระบบในระหว่างระยะเวลารับประกันทุก 3 เดือน  
พร้อมจัดส่งรายละเอียดการท างาน (Service Report) ไม่เกิน 7 วัน 

 7. ผู้ขายต้องมีวิศวกรหรือช่างเทคนิคที่มีความรู้ความช านาญ ให้การดูแลให้ค าปรึกษาและการ 
              บ ารุงรักษาระบบ 
          8. ผู้ขายต้องสามารถด าเนินการติดตั้งในสถานที่เดิมโดยจะต้องด าเนินการตามที่สถาบันฯ ก าหนด 

9. ผู้ขายต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้า เช่นระบบสายดิน อุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ เครื่อง 
    ส ารองไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการท าให้เกิดความปลอดภัยในการผลิตน้ าทั้งระบบ 
  

5. ระยะเวลาการส่งมอบ 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องท าการส่งมอบและติดตั้งระบบการผลิตน้ า Reverse  Osmosis สถาบันบ าบัดรักษา 

    และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  1 เครื่อง  
    ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 

6. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
   ระยะเวลารับประกัน 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วน             
หากเกิดความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจะต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน 
   ผู้ขายต้องเข้าตรวจสอบ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ โดยช่างผู้ช านาญงาน เพ่ือให้พร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอทุก 3 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 

 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 

8. วงเงินในการจัดหา 
 จัดซื้อระบบการผลิตน้ า Reverse  Osmosis สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช
ชนนีต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง จากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2566 
วงเงิน 922,000.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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9. ราคากลาง/(ราคาอ้างอิง) 
 ก าหนดราคากลางจัดซื้อระบบการผลิตน้ า Reverse  Osmosis สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง รวมเป็นจ านวน 
920,000.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 
 
 

(ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการ        (ลงชื่อ) .............................................. กรรมการ
 (นางสมพร  สุวรรณมาโจ)          (นางสาวบวรลักษณ์  บุญกรุงทอง) 

 

(ลงชื่อ) ......................................... .กรรมการ  (ลงชื่อ) ........................................ ...กรรมการ           
  (นางสาวสมจิตร์  พาเจริญ)       (นายเพชรายุธ  กระโพธิ์)  

 
(ลงชื่อ) ............................................ กรรมการและเลขานุการ 
         (นางวราทัศน์  เทียนส่องสกุล)   
 


