
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

๑. ชื่อโครงการ..... การจัดหา Reverse Osmosis Plant (RO Plant) 

                       ส าหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง  

     กิจกรรม .........จัดหา Reverse Osmosis Plant (RO Plant) ส าหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง                   

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ล าที่ ๒  บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด     

   ๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%)   

  ๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

       เป็นเงิน ๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%)   

  ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

       จากการสืบราคาปัจจุบัน จากบริษัทผู้แทนจ าหน่าย ๑ ราย ดังนี้ 

       ๔.๑  บริษัท ร็อคเคมเซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด        

   ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

       ๕.๑  นางจันทร์ทิพย์  ซ าศิริพงษ์  หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ 

       ๕.๒  นายธนาพิพัฒน์  วุฒิวงศ์    พัสดุ ๑  
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รายละเอียด ข้อก าหนดและขอบเขตงาน 
Reverse Osmosis Plant (RO Plant) ส าหรับการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 

 
๑. วัตถุประสงค์ 
     บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรจัดซื้อ Reverse Osmosis Plant (RO Plant) จ ำนวน 
๒ ชุดเครื่อง เพ่ือส่งมอบให้กับกองทัพเรือ ส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง 

๒. ข้อก าหนดความต้องการ 
๒.๑ Reverse Osmosis Plant (RO Plant) ตรำอักษร Rochem รุ่น SWRO-175F PT02 10S จ ำนวน 

๒ ชุดเครื่อง พร้อมกำรให้ค ำแนะน ำกำรติดตั้ง กำรทดสอบ ทดลอง (Commissioning, HAT, SAT) กำร
ฝึกอบรม และอะไหล่ประจ ำเรือ 

๒.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปจำกบริษัทผู้ผลิตในสหพันธรัฐเยอรมัน ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ตำมผนวก ก ที่แนบ 

๒.๓ เป็นของใหม ่ไม่เก่ำเก็บ และไม่เคยใช้งำนมำก่อน 

๓. ข้อก าหนดในการเสนอราคา 
 ๓.๑ ผู้เสนอรำคำต้องระบุตรำอักษร รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิต ในใบเสนอรำคำ พร้อมทั้ง แนบ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอขำย ให้ตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ 
  ๓.๒ รำคำที่เสนอเป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดทั้งสิ้นทั้งปวง รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรทำงศุลกำกร ตลอดจนค่ำขนส่งถึง ณ อู่รำชนำวีมหิดลอดุลยเดช อ ำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี โดยยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกรส ำหรับรำยกำรพัสดุที่น ำเข้ำในรำชอำณำจักร 
  ๓.๓ ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำต่อหน่วยของแต่ละรำยกำร รำคำรวมแต่ละรำยกำร รำคำรวมทุกรำยกำร 
จ ำนวนภำษีมูลค่ำเพ่ิมของรำคำรวมทุกรำยกำร และรำคำรวมทั้งสิ้น 
  ๓.๔ ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำครบทุกรำยกำร ทำงบริษัทฯ จะไม่แยกซื้อ โดยพิจำรณำจัดซื้อจำกผู้ที่
เสนอรำคำรวมทั้งสิ้นต่ ำสุด ซึ่งด ำเนินกำรถูกต้องตำมท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
  ๓.๕ ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำใดรำคำหนึ่ง หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออำจยกเลิก
โดยไม่พิจำรณำจัดหำเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจำรณำ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของทำงบริษัทฯ  เป็นเด็ดขำด ผู้
เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ 

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่เสนอรำคำ 
๔.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
  ๔.๓ ผู้เสนอรำคำต้องมีคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 
   ๔.๓.๑  เป็นบริษัทผู้ผลิตหรือ 
   ๔.๓.๒ เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำก บริษัท R.T.S. Rochem 
Technical Services GmbH สหพันธรัฐเยอรมัน 
  ๔.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือ
แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
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  ๔.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

๔.๖ ผู้เสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องรับจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

๕. หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๕.๑ หลักฐำนทำงด้ำนคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 

 ๕.๑.๑ ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๒ ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๓ ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๔ ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๕ ส ำเนำหนังสือรับรองตรำประทับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๖ ส ำเนำบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุมและบัญชีรำยชื่อผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๗ หนังสือมอบอ ำนำจ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ มอบอ ำนำจให้บุคลอ่ืนยื่นข้อเสนอรำคำแทน หรือ
มอบอ ำนำจให้บุคลอ่ืนลงนำมในข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบอ ำนำจในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำม
กฎหมำย พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบ
อ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๕.๑.๘ ส ำเนำเอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ ตำมข้อ ๔.๓ โดยจะต้องเสนอเอกสำรแต่งตั้ง
กำรเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรทุกระดับชั้น ตั้งแต่ บริษัทผู้ผลิต จนถึงบริษัทของผู้เสนอรำคำ โดยผู้ที่
ท ำเอกสำรหรือลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรลงนำมในเอกสำรนั้นในนำมของ
หน่วยงำนหรือนิติบุคคล 

๕.๒ หลักฐำนทำงด้ำนคุณลักษณะทำงเทคนิค 
 ๕.๒.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ ที่เสนอขำยต้องตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ
 ๕.๒.๒ แค็ตตำล็อก และรำยละเอียดของพัสดุ จะต้องระบุ รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้
ชัดเจนทุกรำยกำร 
 ๕.๒.๓ หำกไม่มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมข้อ ๕.๒.๑ – ๕.๒.๒ ทำงบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจำรณำ 

 ๖. ข้อก าหนดในการส่งมอบ  
 ๖.๑ ผู้ขำยต้องส่งมอบ Reverse Osmosis Plant (RO Plant) ตรำอักษร Rochem รุ่น SWRO-175F 
PT02 10S จ ำนวน ๒ ชุดเครื่อง ซึ่งมีรำยละเอียด และคุณลักษณะเฉพำะตำมท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
 ๖.๒  ผู้ขำยต้องมีเอกสำรฉบับจริงรับรองว่ำ พัสดุที่ส่งมอบเป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่ำเก็บ ไม่เคยใช้งำน
มำก่อน อยู่ในสภำพใช้งำนได้ทันทีทุกรำยกำรของกำรจัดซื้อครั้งนี้ จำกบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจ ำหน่ำยที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกบริษัทผู้ผลิต  
 ๖.๓ ผู้ขำยต้องส่งมอบเอกสำรต่ำง ๆ ของ Reverse Osmosis Plant (RO Plant) ตรำอักษร Rochem 
รุ่น SWRO-175F PT02 10S ฉบับภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องสมบูรณ์และรับไว้ใช้งำน ในวันตรวจรับ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
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  ๖.๓.๑หนังสือคู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำ (Instruction Manual for Operating and 
Maintenance) 
  ๖.๓.๒ หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists) 
 ๖.๓.๓ เอกสำรระบบซ่อมบ ำรุงตำมแผน (Planned Maintenance System) 
 ๖.๓.๔ บันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลอง ตำมข้อ ๗.๑ 
  ๖.๓.๕ ผู้ขำยต้องส่งมอบผลกำรทดสอบ ทดลอง จำกโรงงำนผู้ผลิตของพัสดุที่ส่งมอบ ให้กับ
คณะกรรมกำรตรวจรับ ในวันตรวจรับพัสดุ 

๗ การตรวจรับ 
  ๗.๑ ถ้ำทำงบริษัทฯ พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำจ ำเป็นจะต้องทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนพัสดุ  (Factory 
Acceptance Test, FAT) ที่ส่งมอบให้กับทำงบริษัทฯ ผู้ขำยต้องทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนต่อหน้ำ
คณะกรรมกำรตรวจรับ พร้อมทั้ง ส่งมอบบันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลองให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ และ
ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรทดสอบ หรือทดลองนั้น 
 ๗.๒ กรณีที่มีกำรทดสอบ หรือทดลองพัสดุที่ส่งมอบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรของทำงบริษัทฯ ผู้ขำย
ต้องยอมรับผลกำรทดสอบ หรือทดลอง โดยผู้ขำยเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงในกำรทดสอบ หรือทดลองนั้น 
 ๗.๓ ถ้ำปรำกฏว่ำพัสดุที่ส่งมอบไม่ตรงตำมควำมข้อก ำหนดของเงื่อนไขตำมสัญญำ ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่ง
สิทธิ์ที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขำยจะต้องรีบน ำพัสดุที่ถูกต้องมำเปลี่ยนให้โดยเร็ว 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ส่งมอบให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๔ (ยี่สิบสี่ )  สัปดำห์ นับถัดจำกวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันลงนำมในสัญญำ 

๙. การรับประกันการช ารุดบกพร่อง 
 ๙.๑ ผู้ขำยต้องให้กำรรับประกันพัสดุตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ ๓๖๕  (สำมร้อย
หกสิบห้ำ) วัน นับถัดจำกวันที่ทำกองทัพเรือรับมอบเรือเรียบร้อยแล้ว หำกเกิดกำรช ำรุด และ/หรือเสียหำย
ระหว่ำงใช้งำนตำมปกติภำยในระยะเวลำรับประกัน ผู้ขำยต้องมำด ำเนินกำรภำยใน ๗ (เจ็ด) วัน หลังจำกที่
ได้รับแจ้งจำกทำงบริษัทฯ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในกำรซ่อมท ำหำกไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรแก้ไขให้สำมำรถใช้รำชกำรได้ภำยใน ๓๐ (สำมสิบ) วัน ผู้ขำยต้องน ำพัสดุมำให้ทำงบริษัทฯ ใช้
ทดแทนพัสดุที่ช ำรุด และ/หรือเสียหำย จนกว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จ และสำมำรถใช้งำนได้
ดังเดิมโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ขำยต้องจัดส่งพัสดุใหม่ทดแทนของเก่ำที่ช ำรุด และ/
หรือเสียหำยให้แก่ทำงบริษัทฯ ให้ส่งพัสดุภำยใน ๓๐ (สำมสิบ) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรช ำรุด และ/
หรือเสียหำยจำกทำงบริษัทฯ  โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๙.๒ ภำยในระยะเวลำรับประกัน เมื่อผู้ขำยได้รับแจ้งจำกทำงรำชกำรว่ำพัสดุนั้นเกิดกำรช ำรุด และ/หรือ
เสียหำยระหว่ำงใช้งำนตำมปกติ และผู้ขำยไม่มำด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ทำงบริษัทฯ ก ำหนดไว้ตำมข้อ 
๙.๑ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้ำงบริษัท/ห้ำง/ร้ำน หรือบุคคลอ่ืนมำท ำกำรแก้ไข โดยผู้ขำยต้องเป็นผู้
ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 
๑๐. บทปรับ 
 หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งสิ่งของได้ทันตำมที่ทำงบริษัทฯก ำหนด ผู้ขำยต้องช ำระค่ำปรับให้ผู้ซื้อเป็นรำยวัน 
ในอัตรำร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของรำคำของที่ยังไม่ส่งมอบ นับแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนดส่งมอบตำม
สัญญำที่ได้ท ำไว้กับทำงบริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้ขำยได้น ำสิ่งของมำส่งมอบให้จนถูกต้องครบถ้วน หำกค่ำปรับมี
มูลค่ำเกินร้อยละสิบ (๑๐) ของมูลค่ำสัญญำ บริษัทฯคงสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญำ 
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๑๑. หลักประกันสัญญา 
  ผู้ขำยจะต้องน ำหลักประกันสัญญำมูลค่ำร้อยละ ๕ (ห้ำ) ของมูลค่ำสัญญำมำมอบไว้เป็นหลักประกันแก่
บริษัทฯ ในวันท ำสัญญำ 

๑๒. เงื่อนไขการช าระเงิน 
การช าระเงินเป็นงวด ดังนี้ 
งวดที่ ๑ เงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำ จ ำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ จะช ำระเมื่อผู้ขำยได้วำง

หลักประกันกำรช ำระเงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำเป็นที่เรียบร้อย 
งวดที่ ๒ จ ำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบ Drawing หนังสือคู่มือการใช้

งานและบ ารุงรักษา และเอกสารระบบซ่อมบ ารุงตามแผน ให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ ๓ จ ำนวนร้อยละ ๓๕ (สำมสิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ท ำกำรทดสอบ ทดลอง 

(Factory Acceptance Test, FAT) และส่งมอบเอกสำรกำรทดสอบ ทดลอง ให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว  
งวดที่ ๔ จ ำนวนร้อยละ ๓๕ (สำมสิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบสินค้ำให้กับผู้ซื้อ ณ 

สถำนที่ก ำหนดเรียบร้อยแล้ว  
งวดที่ ๕ จ ำนวนร้อยละ ๕ (ห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ หลังจำกส่งมอบเรือให้แก่กองทัพเรือเรียบร้อยแล้ว 

๑๓. ระยะเวลายืนราคา 
 รำคำที่เสนอ ต้องยืนรำคำ ๓๐ (สำมสิบ) วัน นับถัดจำกวันที่เสนอรำคำ 

 

.............................................................................. 

  



-๕- 

 

RO plant OPV2 

 

ผนวก ก 
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Requirement Specification)  

Reverse Osmosis Plant (RO Plant)  
 
๑. สิ่งที่ต้องการ Reverse Osmosis Plant (RO. Plant) ตรำอักษร Rochem รุ่น SWRO-175F PT02 
10S จ ำนวน ๒ ชุดเครื่อง  

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค (TECHNICAL DATA) 
 ๒.๑ คุณลักษณะเฉพำะ (SPECIFICATION) 
   ๒.๑.๑ Unit Type : SWRO-175F PT02 10S 
   ๒.๑.๒ Number of PT Modules : ๒ 
   ๒.๑.๓ Raw Water 
    ๒.๑.๓.๑ Raw water flow : ๑,๕๐๐ l/h (Approx.) 
    ๒.๑.๓.๒ Raw water input pressure : ๐.๕-๒ bar 
    ๒.๑.๓.๓ Operation pressure : ๖๐-๗๐ bar 
    ๒.๑.๓.๔ Raw water temperature, design : ๒๕ OC 
    ๒.๑.๓.๕ Raw water temperature operation range : ๕OC - +๓๕OC 
    ๒.๑.๓.๖ Raw water : Sea water 
    ๒.๑.๓.๗ Salinity, design : ๔๘,๐๐๐ ppm. TDS/MAX 
    ๒.๑.๓.๘ pH, nominal : ๗.๐ - ๗.๘ 
    ๒.๑.๓.๙ pH, cleaning : ๒ - ๑๒  
    ๒.๑.๓.๑๐  SDI : ๒๐% min 
    ๒.๑.๓.๑๑  Turbidity : ๑ -๓ NTU 
    ๒.๑.๓.๑๒  Free chlorine : ๐ ppm. 
   ๒.๑.๔ Permeate 
    ๒.๑.๔.๑ Permeate quantity, nominal : Minimum ๑๐ m๓/d 
    ๒.๑.๔.๒ Permeate salinity, nominal : between ๓๐๐ & ๕๐๐ ppm  
        TDS 
    ๒.๑.๔.๓ pH, nominal : ๗.๐ - ๗.๒ 
    ๒.๑.๔.๔ Calculated recovery, nominal : ๒๕ - ๓๐ % (Approx.) 
   ๒.๑.๕ Dimension 
    ๒.๑.๕.๑ Dimension in mm (Approx.) : ๑,๑๙๐ x ๗๐๕ x ๑,๕๐๐ 
       (W x L x H) 
   ๒.๑.๖ Pressure Stage 
    ๒.๑.๖.๑ Raw water : ๐.๕ - ๒ bar 
    ๒.๑.๖.๒ concentrate : ๐ - ๓ bar 
    ๒.๑.๖.๓ Permeate : ๐ - ๒ bar 
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   ๒.๑.๗ Electrical specification 
    ๒.๑.๗.๑ Power supply : ๓๘๐V / ๕๐ Hz. /๓ phase 
    ๒.๑.๗.๒ Control voltage : ๒๔ VDC 
    ๒.๑.๗.๓ Connected power : ๗.๕ kW. (Approx.) 
   ๒.๑.๘ Weight 
    ๒.๑.๘.๑ Estimated dry weight : ๗๑๐ kg. 
    ๒.๑.๘.๒ Estimated operation weight : ๘๕๕ kg. 
   ๒.๑.๙ Piping / Valve material 
    ๒.๑.๙.๑ Low pressure part : PVC PN๑๐ 
    ๒.๑.๙.๒ High pressure part : ๓๑๖L (or Higher) 
   ๒.๑.๑๐ Local control panel 
    Contain all electric and electronic equipment to control the RO plant 

๓. เอกสารทางเทคนิค (Documentation) 
 ๓.๑ หนังสือคู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำ (Instruction Manual for Operating and Maintenance) 
 ๓.๒ หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists) 
 ๓.๓ เอกสำรระบบซ่อมบ ำรุงตำมแผน Planned Maintenance System) 
 ๓.๔ บันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลอง 

๔. รายการอะไหล่และพัสดุสิ้นเปลือง 
 รำยกำรอะไหล่และพัสดุสิ้นเปลือง เพียงพอส ำหรับใช้งำนของ ๒ ชุดเครื่องเป็นเวลำ ๔๕ วัน 
(Consumable and Spare part list ๔๕ days operation) ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 

๕.  การทดสอบขั้นโรงงาน (Factory Acceptance Test) 
 ๕.๑ กำรทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนพัสดุ (Factory Acceptance Test, FAT) ที่ส่งมอบให้กับทำง
บริษัทฯ ผู้ขำยต้องทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรตรวจรับ พร้อมทั้ง ส่งมอบบันทึกผล
กำรทดสอบ หรือทดลองให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ และทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นจำกกำรทดสอบ หรือทดลองนั้น 
 ๕.๒ ผู้ขำยเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงในกำรทดสอบ หรือทดลองนั้น 

๖. การให้บริการทางเทคนิค 
 ผู้ขำยจะต้องให้ค ำแนะน ำในกำรติดตั้ง รวมถึงกำร Commissioning และ Setting To Work (STW), HAT 
และ SAT 

๗. การฝึกอบรม 
 ผู้ขำยต้องจัดให้มีกำรฝึกอบรม Operation Training และ On the Job Training 
 

--------------------------------------------------------- 
 

 


