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ล าดับ 

ที ่
รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 

ราคาต่อหน่วย 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

14 ด้านอ่ืน ๆ 

15 14000043 เคร่ืองฆ่าเชื อโรคในอากาศยูวีซี (UVC Air Sanitizer)   

  1)  ยูวี แคร2์54 / รุ่น UV-40-ST4-G2 / ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกวา่  

     45 วัตต์  

เครื่อง 63,000.00 

  2)  ยูวี แคร์254 / รุ่น UV-40-ST4-G2/WMHL / ก าลังไฟฟ้า 
ไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ / มเิตอร์นับช่ัวโมง 

เครื่อง 80,000.00 

  หมายเหตุ : ราคานี้รวมคา่ขนส่งแล้ว   

16 14000044 ระบบผลิตน  าบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส 
(Reverse Osmosis Drinking Water Filtration System) 

  

  ป๊อกดริ้งค์ รุ่น สแตนดารด์ : POG Drink STANDARD ระบบ 1,100,000.00 

  อุปกรณ์เสริม   

   พีเอเมมเบรน ส ำหรับใช้กับเครื่องผลิตน  ำดื่ม 
ดว้ยกระบวนกำรรเีวิร์สออสโมซิส 

ช้ิน 65,000 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าตดิตั้งและค่าขนส่งแล้ว  
2.  บริการหลังการขาย รบัประกัน 1 ปี ครอบคลุมความเสียหาย

จากการใช้งานปกติของทั้งระบบรวมถึงเมมเบรน ยกเว้นความ
เสียหายจากภยัพิบัติ การลักขโมย และการใช้งานผิดประเภท มี
ทีมงานเข้ามาดูแลทุก 6 เดือน นับจากวันที่ติดตั้งระบบ 
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000044 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบผลิตน้ าบริโภคด้วยกระบวนการรีเวริ์สออสโมซสิ 

(Reverse Osmosis Drinking Water Filtration System) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ป๊อกดริ้งค์ (POG Drink) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีเกิ้ล ดรมี จ ากัด วิจัยร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  

ผู้จ าหน่าย :  - 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท วอเทอร์ป๊อก จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท อีเกิ้ลดรีม จ ากดั 

ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2564 - ตุลาคม 2572 (8 ปี) 

คุณสมบัตินวัตกรรม :   

 ระบบผลิตน้ าบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริ้งค์ เป็นระบบท่ีออกแบบมาเพื่อใช้กับน้ าประปา

ที่ผลิตจากระบบประปาหมู่บ้านหรือระบบประปาทั่วไปได้ทุกชนิด โดยน้ าประปาที่ใช้กับระบบดังกล่าวจะต้องผ่านเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค โดยระบบได้ออกแบบให้ใช้งานร่วมกับเมมเบรนชนิดเคลือบ  

โพลีเอไมด์ ที่ให้การกรองในระดับรีเวิร์สออโมซิส แต่ใช้พลังงานขับเคลื่อนในระดับนาโนฟิลเตรช่ัน ท าให้ลดการใช้พลังงาน

และได้ผลผลิตน้ าที่มีปริมาณสูงกว่าในระดับการกักกันเกลือที่ใกล้เคียงระดับรีเวิร์สออสโมซิส ระบบควบคุมการท างาน  

แบบอัตโนมัติ แสดงผลผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ มีจอแสดงค่าคุณภาพน้ าเบื้องต้น  และมีระบบล้างอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ 

การท างานและการควบคุมของผู้ปฎิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวก และผู้ปฎิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยน ตั้งค่าการท างานได้ 

จากหน้าจอมอนิเตอร์ 

 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องผลิตน้ าบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ขนาดเครื่อง กว้าง 1.10 เมตร x ยาว  

1.90 เมตร x สูง 1.40 เมตร น้ าหนักเครื่อง 275 กิโลกรัม  

2. เป็นเครื่องผลิตน้ าบริโภคจากน้ าประปาก าลังการผลิตไม่ต่ ากว่า 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

3. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ 

4. น้ าประปาที่ใช้กับเครื่องผลิตน้ าบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 

5. ใช้งานร่วมกับเมมเบรนที่คิดค้นขึ้นเฉพาะ รายละเอียดดังนี้ 

1) Size 8 นิ้ว x 40 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว x ยาว 40 นิ้ว  

(ขนาดมาตรฐาน) 

2)  Type Polyamide thin film 

composite (PA-TFC) 

ชนิดโพลีเอไมด์คอมโพสิตเมมเบรน 

3)  Permeate Flow Rate 

11500 GPD (43.5 m3/d) 

ปริมาณน้ าเพอมิเอท 11,500 แกลลอนต่อวันหรือ  

43.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

4)  Active area 400 ft2 (37 m2) พื้นที่การกรอง 400 ตารางฟุต (37 ตารางเมตร) 
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5)  Application : Tap water, 

Ground water 

การประยุกต์ใช้กรองน้ าประปา, น้ าบาดาล 

6)  จ านวนที่ใช้ 2 ท่อ vessel 

 

6. มีถังกรองเบื้องต้น (Pre-treatment Tank) ภายในบรรจุไส้กรองอนุภาคขนาด 10 ไมครอน ป้องกัน

การเกิดตะกอนท่ีจะอุดตันบนไส้กรองพีเอเมมเบรน เพื่อยืดอายุการใช้งานของพีเอเมมเบรน 

7. มีอุปกรณ์วัดความเข้มข้นสารละลายของน้ าประปาก่อนเข้าเครื่องผลิตน้ าบริโภคด้วยกระบวน 

การรีเวิร์สออสโมซิส 

8. มีอุปกรณ์วัดความเข้มข้นสารละลายของน้ าท่ีผ่านกรองพีเอเมมเบรน 

9. มีอุปกรณ์วัดค่าพีเอช (pH) 

10. มีอุปกรณ์วัดแรงดันภายในกระบอกส าหรับบรรจุเมมเบรน ซึ่งจะตรวจจับแรงดันของน้ าที่ผ่านเข้ามา

ในเมมเบรน เมื่อเมมเบรนเริ่มหมดสภาพการใช้งาน ระบบจะสั่งตัดการท างานอัตโนมัติ (อายุการใช้งาน

เมมเบรนในเครื่องโดยประมาณ 3-5 ปี ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับการดูแลรักษาและคุณภาพน้ าท่ีต้องบ าบัด) 

11. มีหน้าจอระบบสัมผัส ส าหรับตั้งค่าการท างาน สวิตช์เปิด-ปิด ระบบการท างาน และปุ่มหยุดฉุกเฉิน 

12. มีปั๊มแรงดันสูงส าหรับจ่ายน้ าเข้าพีเอเมมเบรน ก าลังการผลิตน้ าหลังออกจากพีเอเมมเบรนไม่ต่ ากว่า 

1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

13. มีระบบน าน้ าท้ิงส่วนหน่ึงที่ผ่านชุดกรองพีเอเมมเบรนน ากับมาผลิตใหม่ เพื่อประหยัดน้ า 

14. มีระบบล้างผิวหน้าพีเอเมมเบรน เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาการล้างได้ 

15. มีระบบล้างพีเอเมมเบรนด้วยสารเคมี พร้อมติดตั้งถังเคมีส าหรับบรรจุส ารเคมีที่ ใช้ล้างเคมี 

พีเอเมมเบรน 

16. มีระบบควบคุมการท างานผลิตน้ าเป็นระบบอัตโนมัติ 

17. มีบริการหลังการขาย รับประกัน 1 ปี ครอบคลุมความเสียหายจากการใช้งานปกติของทั้งระบบ

รวมถึงเมมเบรน ยกเว้นความเสียหายจากภัยพิบัติ การลักขโมย และการใช้งานผิดประเภท มีทีมงาน

เข้ามาดูแลทุก 6 เดือน นับจากวันที่ติดตั้งระบบ 
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