
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง 
โครงการจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้้าประปาจากแหล่งน้้าผิวดิน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

---------------------------- 
1. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง 

1. เครื่องสูบน้้าดิบ PM01, PM02 ประกอบด้วย  
1.1 เครื่องสูบน ้ำหอยโข่ง จ้ำนวน 2 เครื่อง ตั งอยู่บนโครงเหล็กพร้อมต่อท่อสูบ และ ท่อส่งตำมแบบ มี

คุณลักษณะดังนี  
(1) เป็นเครื่องสูบน ้ำหอยโข่งแนวนอนหลำยใบพัดชนิดดูดปลำย (Horizontal Multistage End 

Suction Pump) 
(2) มอเตอร์มีฉนวน Class F ระดับกำรป้องกัน IP 55 ก้ำลังไม่น้อยกว่ำ 1.2 kW ไฟฟ้ำ 3x380V 

50Hz.  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำโดยแกนเพลำของมอเตอร์และเพลำของปั๊มน ้ำจะต้องเป็นแกน
เดียวกัน ชุดปั๊มและมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นชุดส้ำเร็จจำกโรงงำนผู้ผลิต 

(3) ควำมสำมำรถในกำรสูบน ้ำไม่น้อยกว่ำ 13 ลบ.ม./ชม. ที่แรงดันด้ำนส่งไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร โดย
ประสิทธิภำพปั๊มไม่น้อยกว่ำ 50%  

(4) ห้องสูบของเครื่องสูบน ้ำ (Chamber) ใบพัด (Impeller) และเพลำ (Shaft) ท้ำด้วยเหล็กกล้ำไร้
สนิม (Stainless Steel) 

(5) ตัวเรือนปั๊มจะต้องทนแรงดันได้ไม่ต่้ำกว่ำ 1.5 เท่ำ ของแรงดันใช้งำนหรือสูงถึง 10 บำร์ 
(6) ซีลคอเพลำ(Shaft Seal) เป็นแบบแมคคำนิคอล 
(7) ปั๊มสำมำรถใช้งำนที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด (Ambient Temperature) ถึง 55 oC 
(8) เป็นผลิตภัณฑ์จำกทวีปยุโรป อเมริกำ ญี่ปุ่น หรือประเทศไทย 

1.2 ตู้ควบคุมระบบสูบน ้ำดิบ  จ้ำนวน 1 ชุด มีระบบสั่งกำรให้เครื่องสูบน ้ำสลับกำรท้ำงำนกันทีละ
เครื่องได้ มีระบบกำรท้ำงำนให้เลือกทั งแบบ Auto และ Manual 

2. เครื่องจ่ายสารเคมี DS01-DS03  ประกอบด้วย 
2.1 เครื่องจ่ำยสำรเคมี จ้ำนวน 3 เครื่อง  มีคุณลักษณะดังนี  

(1) เป็นแบบชนิด Concept plus ที่ออกแบบให้มีวำล์วไล่อำกำศด้วย 
(2) ต้องเป็นเครื่องสูบจ่ำยที่ ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยขดลวดโซลินอยด์  ที่มีควำมถี่ที่  180 

stroke/min และ 240 stroke/min  
(3) สำมำรถใช้แรงดันไฟฟ้ำขนำด 100 โวลต์ ถึง 230 โวลต์ แบบ 1 เฟส   
(4) เป็นอุปกรณ์ที่ตอบสนองกำรประหยัดพลังงำน ใช้พลังงำนไฟฟ้ำไม่เกิน 15 วัตต์ 
(5) มีฟิวส์ขนำด 0.2-0.5A เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยของวงจรไฟฟ้ำภำยในเครื่องสูบจ่ำยสำรเคมี  
(6) มีมำตรฐำนที่บอกถึงระดับกำรป้องฝุ่นและน ้ำของเครื่องสูบจ่ำย (IP) ที่ระดับ IP65  
(7) ต้องเป็นเครื่องสูบจ่ำยที่ผลิตขึ นในประเทศเยอรมนี ที่มี TUV NORD Certificate รองรับ

มำตรฐำนกำรผลิต 
(8) วัสดุที่ใช้ท้ำหัวปั๊ม (Dosing head) ผลิตจำกวัสดุ PVDF 
(9) วำล์วทำงด้ำนดูด (suction valve connector) และวำล์ว ทำงด้ำนจ่ำย (discharge valve 

connector) ผลิตจำกวัสดุ PVDF   
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(10) วำล์วบอล (valve ball) ผลิตจำกวัสดุ Ceramic   
(11) ชิ นส่วนที่เป็นซีล (seal) ต้องท้ำจำกวัสดุ PVDF  
(12) ใช้เทคโนโลยี Developan ในกำรผลิตแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragms) ที่มีควำมทนทำนต่อ

กำรกันกร่อนของสำรเคมีที่สูง  
(13) สำมำรถปรับระดับอัตรำกำรสูบจ่ำยได้ถึง 40:1  
(14) มีควำมเที่ยงตรงและแม่นย้ำในอัตรำไม่เกิน +2%  
(15) สำมำรถท้ำงำนในโหมดอัตโนมัติได้ โดยกำรรับสัญญำณแบบ contact หรือ pulse จำก

เครื่องควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์เพ่ือให้สำมำรถท้ำงำนในโหมดอัตโนมัติได้  โดยกำรติดตั ง
สำยสัญญำณเพ่ิมเติม 

(16) สำมำรถท้ำงำนในโหมดอัตโนมัติได้ โดยกำรติดตั งอุปกรณ์สวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้ำเพ่ิมเติม เพ่ือท้ำ
กำรสูบจ่ำย หรือไม่สูบจ่ำยสำรเคมีตำมระดับสำรเคมีท่ีคงเหลืออยู่ในถังฃ 

(17) มีเครื่องส้ำรอง จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 เครื่อง 
2.2 เครื่องจ่ำยสำรละลำยคลอรีน (Pre-Chlorine) จ้ำนวน 2 เครื่อง  มีคุณลักษณะดังนี  

(1) ต้องสำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี 
(2) อัตรำกำรจ่ำยสำรเคมีไม่น้อยกว่ำ 4.8 ลิตร/ชม.   
(3) แรงดันในกำรจ่ำยสำรเคมีสูงสุด 3 kg/cm2   
(4) วัสดุจ่ำยเป็น PP 
(5) Valve Ball เป็น Caramic 
(6) Seal เป็น Viton ใช้ไฟ 220V 

2.3 เครื่องจ่ำยสำรละลำยด่ำง (NaOH) จ้ำนวน 2 เครื่อง  มีคุณลักษณะดังนี  
(1) ต้องสำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี ชนิด Diaphragm Metering 

Pump 
(2) กำรขับเคลือนเป็นแบบ Motor Driving Pump Wit Wlectronic Control 
(3) อัตรำกำรจ่ำยสำรเคมีไม่น้อยกว่ำ 12 ลิตร/ชม. 
(4) แรงดันในกำรจ่ำยสำรเคมีสูงสุด 3 kg/cm2    
(5) วัสดุจ่ำยเป็น PP 
(6) Valve Ball เป็น Caramic 
(7) Seal เป็น Viton ใช้ไฟ 220V 

2.4 เครื่องจ่ำยสำรละลำยสำรส้ม (Alum) จ้ำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี  
(1) ต้องสำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี 
(2) ขับเคลือนเป็นแบบ Motor Driving Pump Wit Wlectronic Control   
(3) อัตรำกำรจ่ำยสำรเคมีไม่น้อยกว่ำ 18 ลิตร/ชม. 
(4) แรงดันในกำรจ่ำยสำรเคมีสูงสุด 3 kg/cm2   
(5) วัสดุจ่ำยเป็น PP 
(6) Valve Ball เป็น Caramic 
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(7) Seal เป็น Viton ใช้ไฟ 220V 

2.5 ถัง PE 200 ลิตร  จ้ำนวน 3 ถัง มีคุณลักษณะดังนี  
(1) ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 200 ลิตร 
(2) วัสดุผลิตจำกไฟเบอร์กล๊ำส ผลิตจำกพลำสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (Fiberglass Reinforced 

Plastic (FRP) สำมำรถรองรับแรงอัดได้เป็นอย่ำงด ี
(3) ผลิตจำกวัตถุดิบชนิดบรรจุอำหำร ปรำศจำกสนิม 
(4) โรงงำนผู้ผลิตต้องได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2008 
(5) ไดร้ับมำตรฐำน ISO 9000 : 2008  

 
3. ชุดถังประกอบและถังบรรจุน้้า  ประกอบด้วย 

3.1 ถังตกตะกอนแบบ Solid Contact Clarifier จ้ำนวน 1 ชุด 
(1) อัตรำ 12 ลบ./ชม. 
(2) ตัวถังตกตะกอนผลิตจำกเหล็กเหนียวมำตรฐำน SS400 
(3) ส่วนกรวยก้นถังต้องมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร 
(4) ตัวถังผลิตจำกเหล็กควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร   
(5) ตัวถังตกตะกอนต้องสำมำรถผลิตน ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 12 ลบ.ม./ชม. 
(6) สำมำรถผลิตน ้ำที่มีควำมขุ่นไม่เกิน 5 NTU ณ จุดเก็บตัวอย่ำงที่บริเวณรำงรับน ้ำใสในถัง

ตกตะกอน 
(7) ตัวถังมีควำมสูงรวมไม่น้อยกว่ำ7 เมตร ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของตัวถังไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร 
(8) ภำยในถัง ทำสี Epoxy ชนิดใช้กับงำนใต้น ้ำและทนทำนต่อกำรกัดกร่อนจำกสำรเคมีต่ำง ๆ 
(9) ภำยนอกถัง ทำสี Hard Top ทนทำนต่อสภำพอำกำศ ควำมชื น และสำรเคมี 
(10) มีระบบกวนช้ำเพ่ือสร้ำงตะกอนและรวบรวมตะกอนให้ตกตะกอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

มีระบบระบำยตะกอนอัตโนมัติ 
(11) สำมำรถตั งเวลำระบำยตะกอนได้ตำมควำมเหมำะสม 
(12) ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบเอกสำรรับรองเหล็กจำกโรงงำนผู้ผลิต ให้คณะกรรมกำรก่อนกำรส่ง

มอบงำนงวดสุดท้ำย 
3.2 ถังกรองแอนทรำไซท์ จ้ำนวน 1 ชุด 

(1) สำมำรถกรองได้ในอัตรำกรอง 12 ลบ.ม./ชม.  
(2) เป็นถังกรองขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.15 ม. สูงส่วนทรงกระบอกไม่น้อยกว่ำ 1.20 ม.  
(3) ตัวถังชนิดกรองน ้ำภำยใต้แรงดัน (Pressure Filter)  
(4) ภำยในบรรจุสำรกรองแอนทรำไซท์ ปริมำณ 650 ลิตร  
(5) ทำงน ้ำเข้ำถังกรองมีท่อกระจำยน ้ำด้ำนบน เป็นท่อหลักขนำด 3" และท่อก้ำงปลำขนำด 1 1/2" 

ชนิด PVC ชั น 13.5  
(6) ทำงน ้ำออกถังกรองมีท่อรับน ้ำด้ำนล่ำง เป็นท่อหลักขนำด 3" และท่อก้ำงปลำขนำด 1 1/2" 

ชนิด PVC ชั น 13.5  
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(7) ภำยในถัง ทำสี Epoxy ชนิดใช้กับงำนใต้น ้ำและทนทำนต่อกำรกัดกร่อนจำกสำรเคมีต่ำงๆ  
(8) ภำยนอกถัง ทำสี Hard Top ทนทำนต่อสภำพอำกำศ ควำมชื น และสำรเคมี  
(9) ระบบท่อภำยนอกตัวถังกรองเป็นท่อเหล็กขนำด 3"   
(10) วำล์วหน้ำเครื่องของถังกรองแบบ Butterfly Valve DN80  
(11) โรงงำนผู้ผลิตถังกรองต้องได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2015  
(12) ผู้รับจ้ำงต้องแนบส้ำเนำหนังสือจำกโรงงำนผู้ผลิต และ ส้ำเนำเอกสำรรับมำตรฐำน ISO 9000 

: 2015 ของโรงงำนผู้ผลิตมำประกอบกำรพิจำรณำพร้อมแนบใบประกอบกิจกำร (รง.4) 
3.3 ถังกรองคำร์บอน จ้ำนวน 1 ชุด 

(1) สำมำรถกรองได้ในอัตรำกรอง 12 ลบ.ม./ชม. 
(2) เป็นถังกรองขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.15 ม. สูงส่วนทรงกระบอกไม่น้อยกว่ำ 1.20 ม.  
(3) ตัวถังชนิดกรองน ้ำภำยใต้แรงดัน (Pressure Filter)  
(4) ภำยในบรรจุสำรกรองคำร์บอน ปริมำณ 650 ลิตร  
(5) ทำงน ้ำเข้ำถังกรองมีท่อกระจำยน ้ำด้ำนบน เป็นท่อหลักขนำด 3" และท่อก้ำงปลำขนำด 1 1/2" 

ชนิด PVC ชั น 13.5  
(6) ทำงน ้ำออกถังกรองมีท่อรับน ้ำด้ำนล่ำง เป็นท่อหลักขนำด 3" และท่อก้ำงปลำขนำด 1 1/2" 

ชนิด PVC ชั น 13.5  
(7) ภำยในถัง ทำสี Epoxy ชนิดใช้กับงำนใต้น ้ำและทนทำนต่อกำรกัดกร่อนจำกสำรเคมีต่ำงๆ  
(8) ภำยนอกถัง ทำสี Hard Top ทนทำนต่อสภำพอำกำศ ควำมชื น และสำรเคมี  
(9) ระบบท่อภำยนอกตัวถังกรองเป็นท่อเหล็กขนำด 3"   
(10) วำล์วหน้ำเครื่องของถังกรองแบบ Butterfly Valve DN80  
(11) โรงงำนผู้ผลิตถังกรองต้องได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 และ  
(12) ผู้รับจ้ำงต้องแนบส้ำเนำหนังสือจำกโรงงำนผู้ผลิต และ ส้ำเนำเอกสำรรับมำตรฐำน ISO 9000 

: 2015 ของโรงงำนผู้ผลิตมำประกอบกำรพิจำรณำพร้อมแนบใบประกอบกิจกำร (รง.4) 
3.4 ถังไฟเบอร์กลำส จ้ำนวน 16 ชุด 

(1) ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 4,000 ลิตร 
(2) วัสดุผลิตจำกไฟเบอร์กล๊ำส ผลิตจำกพลำสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (Fiberglass Reinforced 

Plastic (FRP) สำมำรถรองรับแรงอัดได้เป็นอย่ำงด ี
(3) ผลิตจำกวัตถุดิบชนิดบรรจุอำหำร ปรำศจำกสนิม 
(4) โรงงำนผู้ผลิตต้องได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2008 
(5) ไดร้ับมำตรฐำน ISO 9000 : 2008  

4. ระบบสูบจ่ายโอโซน-1 (OZ01, PM07, PM08) 
4.1 เครื่องก้ำเนิดก๊ำซโอโซน จ้ำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะดังนี  

(1) อัตรำกำรผลิตไม่น้อยกว่ำ 2 กรัม.โอโซน/ชั่วโมง 
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(2) เป็นเครื่องก้ำเนิดก๊ำซโอโซนชนิด Corona Hybrid Arc Tube ติดตั งร่วมกับอุปกรณ์ Venturi 

เพ่ือผสมโอโซนเข้ำในเส้นท่อประกอบด้วยหลอดผลิตโอโซนจ้ำนวน 4 หลอด (Four ozone 
generating cartridges)  

(3) ออกแบบให้ผลิต ก๊ำซโอโซน ด้วยกำรใช้รังสี VUV (Very Ultraviolet) ร่วมกับเทคโนโลยี 
Corona Discharge Ozone Generation Technologies  

4.2 เครื่องสูบน ้ำชนิดหอยโข่ง จ้ำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะดังนี  
(1) เครื่องสูบน ้ำส้ำหรับ Salt water แบบ Horizontal Centrifugal pump  
(2) เป็นผลิตภัณฑ์จำกทวีปยุโรป อเมริกำ  
(3) ควำมสำมำรถในกำรสูบน ้ำไม่น้อยกว่ำ 15 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมงที่แรงดันส่ง 10 เมตร ที่

ประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ 60 %     
(4) วัสดุโครงสร้ำงของเครื่องสูบน ้ำ 

-  ห้องสูบของเครื่องสูบน ้ำ (INTERMEDIATE CHAMBER) ท้ำด้วย Cast ironEN-JL1030 
 -   ใบพัด (IMPELLER) ท้ำด้วยเหล็กกล้ำไร้สนิม (STAINLESS STEEL) ซึ่งได้มำตรฐำน DIN W.-

Nr. 1.4301/AISI 304 
-   ตัวเรือนปั๊มจะต้องทนแรงดันสูงสุด 10 บำร์  
-   ใช้งำนได้ช่วงอุณหภูมิ -20o C ถึง 90o C  
-   ปั๊มสำมำรถใช้งำนที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด 55 o C   มอเตอร์ IP 55 Power-P2 ไม่เกิน 1.2 

kW ไฟฟ้ำ 3x380V 50Hz  
 

5. ระบบสูบจ่ายโอโซน-2 (OZ02, PM09, PM10) 
5.1 เครื่องก้ำเนิดก๊ำซโอโซน จ้ำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี  

(1) อัตรำกำรผลิตไม่น้อยกว่ำ 2 กรัม.โอโซน/ชั่วโมง 
(2) เป็นเครื่องก้ำเนิดก๊ำซโอโซนชนิด Corona Hybrid Arc Tube ติดตั งร่วมกับอุปกรณ์ 

Venturi เพ่ือผสมโอโซนเข้ำในเส้นท่อประกอบด้วยหลอดผลิตโอโซนจ้ำนวน 4 หลอด (Four 
ozone generating cartridges)  

(3) ออกแบบให้ผลิต ก๊ำซโอโซน ด้วยกำรใช้รังสี VUV (Very Ultraviolet) ร่วมกับเทคโนโลยี 
Corona Discharge Ozone Generation Technologies  

5.2 เครื่องสูบน ้ำชนิดหอยโข่ง จ้ำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี  
(1) เครื่องสูบน ้ำส้ำหรับ Salt water แบบ Horizontal Centrifugal pump  
(2) เป็นผลิตภัณฑ์จำกทวีปยุโรป อเมริกำ  
(3) ควำมสำมำรถในกำรสูบน ้ำไม่น้อยกว่ำ 15 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมงที่แรงดันส่ง 10 เมตร ที่

ประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ 60 %     
(4) วัสดุโครงสร้ำงของเครื่องสูบน ้ำ 

-  ห้องสูบของเครื่องสูบน ้ำ (INTERMEDIATE CHAMBER) ท้ำด้วย Cast ironEN-JL1030 
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-   ใบพัด (IMPELLER) ท้ำด้วยเหล็กกล้ำไร้สนิม (STAINLESS STEEL) ซึ่งได้มำตรฐำน DIN 

W.-Nr. 1.4301/AISI 304 
-   ตัวเรือนปั๊มจะต้องทนแรงดันสูงสุด 10 บำร์  
-  ใช้งำนได้ช่วงอุณหภูมิ -20o C ถึง 90o C  
-  ปั๊มสำมำรถใช้งำนที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด 55 o C   มอเตอร์ IP 55 Power-P2 ไม่เกิน 

1.2 kW ไฟฟ้ำ 3x380V 50Hz  
6. เครื่องสูบน้้าล้างกลับ (Back Wash) PM05, PM06 จ้านวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 

6.1 เป็นเครื่องสูบน ้ำหอยโขงชนิดแนวนอนใบพัดเดียวแบบ End Suction (Horizontal single stage 
end suction centrifugal pump) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ชุดปั๊มและมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นชุดส้ำเร็จมำจำก
โรงงำนผู้ผลิตตำมมำตรฐำน ISO2858 และชุดปั๊มต้องสำมำรถถอดจำกทำงด้ำนหลัง (Back-pull-out system) 

6.2 เป็นผลิตภัณฑ์จำกทวีปยุโรป อเมริกำ ญี่ปุ่น หรือประเทศไทย  
6.3 ชุดปั๊มและมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นชุดส้ำเร็จจำกโรงงำนผู้ผลิต ควำมสำมำรถในกำรสูบน ้ำไม่

น้อยกว่ำ 35 ลบ.ม./ชม. ที่แรงดันด้ำนส่งไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร โดยประสิทธิภำพปั๊มไม่น้อยกว่ำ 50 %  
6.4 เรือนของเครื่องสูบน ้ำ (Casing) ท้ำด้วยเหล็กกล้ำไร้สนิม (Stainless Steel) ได้มำตรฐำน AISI 

CD4MCuN 1.4517 ที่ใช้ส้ำหรับน ้ำทะเลหรือเทียบเท่ำ 
6.5 ใบพัด (Impeller)ท้ำด้วยเหล็กกล้ำไร้สนิม (Stainless Steel) ได้มำตรฐำน AISI CD4MCuN 

1.4517 ที่ใช้ส้ำหรับน ้ำทะเลหรือเทียบเท่ำ และ 
6.6 มีกำรสมดุลทำง Hydraulically Balanced ตำมมำตรฐำน ISO 1940 
6.7 เพลำ (Shaft) ท้ำด้วยเหล็กกล้ำไร้สนิม(Stainless Steel) ได้มำตรฐำน AISI 1.4462 
6.8 ตัวเรือนเครื่องสูบน ้ำต้องสำมำรถทนแรงดันได้ไม่ต่้ำกว่ำ 1.5 เท่ำของแรงดันใช้งำนหรือสูงถึง 16 

บำร์ที่อุณหภูมิน ้ำไม่เกิน 100 oC 
6.9 ชุดซีล ต้องเป็นแบบ Mechanical Shaft Seal ซึ่งหน้ำสัมผัสท้ำด้วย Carbon/Silicon Carbide  
6.10 เครื่องสูบน ้ำต้องสำมำรถใช้งำนได้ในช่วงอุณหภูมิ  -25oC ถึง +140oC  
6.11  เป็นมอเตอร์แบบ Totall-Endclosed,Fan-cooled squirrel-cage Induction Motor และ

สำมำรถใช้งำนได้ดีที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด +40 oC 
6.12 มอเตอร์ต้องมีค่ำฉนวนคลำส F(Insulation Class F) และมีระดับกำรป้องกันมอเตอร์(Degree of 

protection) IP 55  กิโลวัตต์ 
7. เครื่องสูบน้้าใส PM03, PM04  มีระบบตู้ควบคุมที่สั่งกำรให้เครื่องสูบน ้ำสลับกำรท้ำงำนกันทีละเครื่อง

ได้ มีระบบกำรท้ำงำนให้เลือกทั งแบบ Auto และ Manual และต้องมีระบบหยุดกำรท้ำงำนของเครื่องสูบน ้ำใน
กรณีท่อด้ำนส่งถูกปิด หรือแรงดันด้ำนส่งสูงเกินไปเนื่องจำกถังกรองเกิดกำรอุดตันจนท้ำให้น ้ำไหลออกจำกถังกรอง
ได้น้อยหรือไม่ได้เลย   

เครื่องสูบน ้ำใส 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องสูบน ้ำหอยโข่ง 2 เครื่อง ซ่ึงประกอบตั งอยู่บนโครงเหล็กพร้อม
ต่อท่อสูบ และ ท่อส่งตำมแบบ มีคุณลักษณะดังนี  

7.1 เป็นเครื่องสูบน ้ำหอยโข่งแนวนอนหลำยใบพัดชนิดดูดปลำย(Horizontal Multistage End 
Suction Pump)  
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7.2 ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำโดยแกนเพลำของมอเตอร์และเพลำของปั๊มน ้ำจะต้องเป็นแกนเดียวกัน  
7.3 เป็นผลิตภัณฑ์จำกทวีปยุโรป อเมริกำ ญี่ปุ่น หรือประเทศไทย  
7.4 ชุดปั๊มและมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นชุดส้ำเร็จจำกโรงงำนผู้ผลิต  
7.5 ควำมสำมำรถในกำรสูบน ้ำไม่น้อยกว่ำ 13 ลบ.ม./ชม. ที่แรงดันด้ำนส่งไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร โดย

ประสิทธิภำพปั๊มไม่น้อยกว่ำ 50 %  
7.6 ห้องสูบของเครื่องสูบน ้ำ (Chamber) ใบพัด (Impeller) และเพลำ (Shaft) ท้ำด้วยเหล็กกล้ำไร้

สนิม (Stainless Steel) 
7.7 ตัวเรือนปั๊มจะต้องทนแรงดันได้ไม่ต่้ำกว่ำ 1.5 เท่ำ ของแรงดันใช้งำนหรือสูงถึง 10 บำร์  
7.8 ซีลคอเพลำ (Shaft Seal) เป็นแบบแมคคำนิคอล  
7.9 ปั๊มสำมำรถใช้งำนที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด (Ambient Temperature) ถึง 55 oC 
7.10  มอเตอร์มีฉนวน Class F ระดับกำรป้องกัน IP 55 ก้ำลังไม่น้อยกว่ำ 1.2 kW ไฟฟ้ำ 3x380V 

50Hz.  
 
2. เงื่อนไขในการเสนอราคา 

2.1 ผู้รับจ้ำงต้องมีวิศวกรควบคุมงำน ซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุม สำขำ
วิศวกรรมโยธำ  

2.2 ผู้รับจ้ำงต้องมีวิศวกรสำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 


