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หมวดท่ี 1: ขอกำหนดท่ัวไป 

บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ซึ่งตอไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกวา “ผูวาจาง” หรือ “บริษัท” มีความ
ประสงค ที ่จะประกวดราคาจางงานจัดหาพรอมติดตั้งระบบทอ อุปกรณ Hardware และ Software ของระบบควบคุมและ
รายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA) ในการผลิตและการบรรจุสินคาผลิตภัณฑน้ำยาทำความสะอาด เพ่ือสรรหาผูรบัจาง ซึ่งตอไป
ในเอกสารฉบับนี้จะเรียกวา “ผูเสนอราคา”  หรือ “ผูรับจาง” สำหรับดำเนินการออกแบบ จัดหา, กอสราง, รื้อยายและติดตั้ง 
เครื่องจักร งานระบบ รวมถึงอุปกรณตาง ๆ พรอมระบบควบคุมการทำงาน ณ บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน 118 หมู 
4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับคาง อำเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเง่ือนไขประกวดราคาโครงการดังตอไปน้ี 
1. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
1.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
1.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
1.4 เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยตองแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล สำเนา

หนังสือบริคณฑสนธิ ซึ่งสำนักทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณชิย ออกให สำเนาใบทะเบียนการคา 
สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมและไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม โดยทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 5 ลานบาท 

1.5 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไม
ผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

1.6 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจดัการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจ
ในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

1.7 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกผูวาจาง ณ วันประกาศประกวดราคา 
หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาครั้งน้ี 

1.8 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคามีคำสั่งใหสละ
เอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

1.9 ในชวง 5 ป ที่ผานมา (นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา) ตองมีผลงานจากการเปนคูสัญญากับหนวยงาน/องคกรของ
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีเปนนิติบุคคล โดยตองมีผลงานออกแบบและติดตั้งระบบศูนยสั่งการระบบควบคุมและ
รายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA) รวมทั้งระบบที่เกี่ยวของในลักษณะงานคลายคลึงหรือใกลเคียงกับงานดังกลาว ที่มีมูลคา
โครงการไมนอยกวา 10 ลานบาท โดยระบบดังกลาวจะตองทำงานรวมกับอุปกรณและชุดคำสั่งไดเปนอยางดี และผานการใชงาน
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป อยางนอย 1 โครงการ 

1.10 ตองมีวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 พรอมหลักฐานและหนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบ และ
ควบคุมงานตามประกวดราคาจางน้ี 

1.11 ตองแสดงรายละเอียดประวัติผูบริหารและทีมงานโครงการ โดยจะตองแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ คุณวุฒิ 
ประสบการณการทำงานท่ีสำคัญ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอทีมงานท่ีอยางนอย จะตองประกอบดวยบุคลากร ดังตอไปน้ี 

            1.11.1 ผูจัดการโครงการ จำนวน 1 คน ท่ีมีประสบการณในการบริหารโครงการดานการออกแบบและติดตั้งระบบ
ควบคุมและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม(SCADA) อยางนอย 1 โครงการ 

1.11.2 ผู เชี ่ยวชาญดานการเดินระบบทอและอุปกรณรวม จำนวนอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในการ
ออกแบบและติดตั้งระบบการสงสสารในทอ 

            1.11.3 ผู เชี ่ยวชาญดานระบบ Hardware และ Software จำนวนอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในการ
ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม(SCADA) 
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2. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

2.1 ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือ

หุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห

สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนา
ถูกตอง 
2.2 ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตาม

กฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังน้ี หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผู
ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน 

2.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานจางพรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
2.4 แบบฟอรมรายละเอียดทีมงาน 
2.5 Price Schedule ซึ่งตองระบุราคาตอหนวยดวย 
2.6 แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่เสนอทุกรายการตองเสนอจาก

ผูผลิตที่มีผลงานการผลิตและจำหนายโดยมีผลการใชงานมาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยเสนอไดเพียง 1 ผลิตภัณฑในแตละรายการ 
และจะตองแนบหนังสือรับรองจากผูผลิตหรือผูแทนจำหนายใหเปนผูเสนอผลิตภัณฑนั้น ๆ อุปกรณที่เสนอตองมีรายละเอียดทาง
เทคนิคตามเง่ือนไขประกวดราคา และตองไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9000) แลว เทาน้ัน  
อุปกรณและระบบที ่เสนอถาเปนอุปกรณและระบบที ่ตองนำเขาจากตางประเทศจะตองมีสำนักงานหรือศูนยใหบริการ
ภายในประเทศ หรือมีผูแทนในประเทศท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตใหเปนผูแทนจำหนายและใหบริการในประเทศไทย โดยผูเสนอ
ราคาจะตองแนบสำเนาหนังสือการแตงตั้งเปนผูแทนในการจำหนายและใหบริการดังกลาว จากผูผลิตหรือผูแทนในประเทศท่ีไดรับ
การแตงตั้งจากผูผลิตมาพรอมกับขอเสนอทางดานเทคนิคดวย 

ทั้งนี้ การเสนอรายละเอียดอุปกรณตองระบุชื ่อผลิตภัณฑ รุน บริษัท และประเทศผูผลิต การรับประกันการชำรุด
บกพรอง หรือรายละเอียดอ่ืนๆ อยางชัดเจน 

2.7 การอางอิงไปยังเอกสารขอเสนอดานเทคนิค (Proposal Reference) การยอมรับขอกำหนดของผูเสนอราคา จะตอง
มีความสอดคลองกับรายละเอียดของเอกสารขอเสนอดานเทคนิค โดยผูเสนอราคา จะตองระบุใหชัดเจนวารายละเอียดที่อธิบาย
เกี่ยวกับการยอมรับขอกำหนดวาอยู ณ ตำแหนงใดในเอกสารขอเสนอดานเทคนิค โดยใหระบุเฉพาะเลขอางอิง เชน แฟมท่ี บทท่ี 
สวนท่ี หนาท่ี และบรรทัดท่ี เปนตน  

2.8 ในกรณีที่แคตตาล็อกของอุปกรณ มีรายละเอียดดานเทคนิคตางจากขอกำหนดแตผูเสนอราคา สามารถแสดงการ
ยอมรับขอกำหนดวาสามารถทำได (Compliance) ผูยื่นขอเสนอจะตองอธิบายและชี้แจงใหชัดเจน รวมทั้งแนบหนังสือยืนยันจาก
ผูผลิตอุปกรณหรือระบบดังกลาวมาในเอกสารขอเสนอทางเทคนิคดวย มิฉะนั้น จะถือวาอุปกรณหรือระบบที่เสนอมีคุณสมบัติไม
ตรงตามขอกำหนดของทางผูวาจางกำหนด 

2.9 หนังสือรับรองจากผูผลิตหรือผูแทนจำหนายใหผูเสนอราคาเปนผูเสนอผลิตภัณฑ 
2.10หนังสือยืนยันจากผูผลิตวาระบบควบคุมและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม(SCADA) รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของใน

โครงการท่ีเสนอจะมีการผลิตและจำหนายตลอดระยะเวลารับประกัน และตองยืนยันการสนับสนุนดานอะไหลท่ีเปนอุปกรณเฉพาะ 
เชน Data Acquisition Node (DAC Node) เปนตน และดานเทคนิคเพ่ือการซอมแกไขและบำรุงรักษาจากผูผลิต เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 5 ป หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน 

2.11 หนังสือยืนยันวาจะใหบริการซอมบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA) รวมท้ังระบบ
ที่เกี่ยวของกับโครงการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน พรอมหนังสือเสนอราคาใหบริการซอม
บำรุงรักษาท้ังระบบตอป ซึ่งท้ังน้ี ผูวาจางสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลือกจางหรือไมจางบำรุงรักษาดังกลาวจากผูเสนอราคาท้ังหมด หรือบาง
รายการก็ได 

2.12 หลักฐานการตั้งสำนักงานหรือศูนยใหบริการภายในประเทศ หรือผูแทนจำหนายและใหบริการในประเทศไทยของ
ระบบควบคุมและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA) และอุปกรณท่ีเก่ียวของในโครงการท่ีเสนอน้ี 
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3.แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาโครงการ 

3.1 ผูรับจางตองดำเนินการสำรวจ ออกแบบ จัดหา รื ้อถอน ติดตั ้งระบบควบคุมและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม 
(SCADA) ตลอดจนระบบทอ ระบบไฟฟา รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จ และดำเนินการทดสอบ เพื่อพรอมสำหรับการใช
งานไดครบทุกจุด ทุกรายการ ตามกำหนด ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

3.2 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูรับจางจะตองจัดทำแผนการดำเนินงานตามสญัญาโดยละเอียด (ให
รวมถึงการจัดทำ Critical Path Method ดวย) และจัดสงใหผูดูแลหลักของโครงการกับทางผูวาจาง แผนงานนี้จะตองระบุลำดับ
เวลาที่ผูรับจางคาดวาจะทำการออกแบบ สั่งผลิตอุปกรณ จัดสง ทำการประกอบ ติดตั้ง และทดสอบ ทั้งยังตองระบุวันที่ ซึ่งผูรับ
จางตองการใหทางผูวาจางปฏิบัติตามพันธะของสัญญาโดยครบถวน เพื่อที่ผูรับจางจะสามารถดำเนินการตามสัญญา โดยเปนไป
ตามแผนงานและบรรลุผลใหงาน เสร็จสิ้น จนผานกระบวนการทดสอบ และการตรวจรับงานตามเง่ือนไขของสัญญาได  

 3.3 ผูรับจางจะตองปรับปรุงแผนงานใหเปนปจจุบัน และทบทวนปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หรือตามท่ีผูวาจาง สั่ง 
แตจะตองไมเปลี่ยนแปลงเวลาสิ้นสุดงานตามเงื่อนไข การขอทบทวนแผนงานใดๆ ในการนี้จะตองแจงใหผูดูแลหลักของโครงการ
ของทางผูวาจางเพ่ือพิจารณา  

3.4 ในกรณีที่ผลการดำเนินงานของผูรับจางลาชากวาแผนงานปจจุบัน ผูรับจางจะตองปรับปรุงแผนงาน และเสนอ
วิธีการที่จะสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จตามแผนงานได ไมวาจะเปนการเพิ่ม จำนวนบุคลากร การเพิ่มชั่วโมงการทำงาน การ
เพ่ิมจำนวนเครื่องมือเครื่องจักร ฯลฯ โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมด  

3.5 เพื่อใหงานติดตั้งแลวเสร็จตามกำหนดเวลา และแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ผูรับจางตองจัดใหมีการประชุมรวม
ระหวาง ผูดูแลหลักของโครงการของทางผูวาจาง และผูรับจางตลอดจนผูท่ีเก่ียวของ ดังน้ี  

3.5.1 การประชุมท่ีหนางาน (Site Meeting) หรือในกรณีท่ีเกิดปญหาอุปสรรค ทำใหงานลาชากวากำหนด  
3.5.2 ประชุมประจำเดือน (Monthly Progress Meeting) เพื่อติดตามความกาวหนาของงานนั้น โดยกำหนด

วันท่ีแนนอนในแตละเดือน ซึ่งผูรับจางจะตองจัดทำรายงานความกาวหนาประจำเดือนดวย 
3.5.3 ประชุมประจำสัปดาหที่หนางาน (Weekly Site Meeting) เปนการประชุมระหวาง ผูควบคุมงานและผู

รับจาง เพ่ือติดตามงานอยางใกลชิด  
 

4.ขอบเขตการรับผิดชอบของงาน  
งานจางตามประกวดราคาน้ี เปนงานจางออกแบบ จัดหา รื้อถอน ติดตั้ง และทดสอบพรอมใชงานของระบบทอ อุปกรณ 

Hardware และ Software ในระบบควบคุมการผลิตและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA) ในการผลิตและการบรรจุ
ผลิตภัณฑน้ำยาทำความสะอาดของบริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน โดยระบบการผลิตมีดวยกัน 3 รูปแบบ คือ ระบบ
การผลิตแบบ Automation แบบ Semi automation และแบบ Manual โดยแบงขอบเขตท้ัง 3 ระบบตามท่ีทางผูวาจางกำหนด 
ท้ังน้ี ตองสามารถเช่ือมตอและรองรับ Software ของทางผูวาจางท่ีมีในปจจุบัน ไดแก MAC 5 และ WMS รวมท้ังสามารถเช่ือมตอ
ขอมูลและรองรับระบบ ERP ท้ัง SAP หรือ ORACLE หรือ Microsoft Dynamics 365 ได 
  
5.การจางชวง  

ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ ไปจางชวงอีกตอหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ี
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวน ดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจาง
หลุดพนจากความรบัผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหน่ึง 
ผูรับจางตองชำระคาปรับใหแกผูวาจาง เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของวงเงินท่ีจางชวงตามสัญญา 

ในกรณีท่ีผูรับจางมีความประสงคจางชวงเปนบางสวน ผูรับจางตองจัดสงเอกสารท้ังหมดเก่ียวกับผูรับจางชวงใหผูวาจาง
ใหความเห็นชอบ ผูรับจางจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอนดำเนินการดังกลาว โดยผูวาจางจะพิจารณาถึง
ประวัติ ความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผูรับจางชวงเปนตน ประกอบการพิจารณาใหความยินยอมดังกลาว แตท้ังน้ีผู
รับจางยังคงตองรับผิดชอบท่ีใหจางชวงไปน้ันทุกประการ  
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6.เง่ือนไขการรับประกันผลงาน 

6.1 คุณภาพงานติดตั้งและงานระบบตองเปนไปตามขอกำหนดของผูวาจาง  
6.2  เครื่องจักร และอุปกรณท่ีติดตั้งในระบบ ตองมีการรับประกันหลังรับมอบงานไมนอยกวา 1 ป 
6.3  ประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ และคุณภาพในการติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ ตองมีการรับประกันหลังรับมอบ
งานไมนอยกวา 2 ป 

 
7.การควบคุมคุณภาพงาน  

การควบคุมคุณภาพงานเปนความรับผิดชอบของผูรับจางแตเพียงผูเดียว ท้ังในดานงานวิศวกรรม ออกแบบ คุณภาพของ
วัสดุอุปกรณที่จัดหา ทักษะการทำงานของบุคลากรของผูรับจาง เครื่องมือเครื่องจักรที่นำมาใช ตลอดจนกระบวนการทำงานและ
การบริหารโครงการ การใหความเห็นชอบแบบและเอกสาร และ/หรือการตรวจสอบงาน และ/หรือการเขารวมเปน พยานในการ
ทดสอบตางๆ ของผูวาจางหรือตัวแทนท่ีผูวาจางแตงตั้ง และ/หรือการทดสอบโดยผูวาจาง ไมมีผลใหความรับผิดชอบของผูรับจาง
หมดไป นอกจากน้ี ผูรับจางตองมีการควบคุมคุณภาพงาน ดังน้ี  

7.1 ผูรับจางตองจัดทำรายการแบบวาด เอกสารแสดงขอมูลทางเทคนิค ตลอดจนรายการ คำนวณ จัดสงใหผูวาจางให
ความเห็นชอบ หากแบบและเอกสารดังกลาวตองไดรับการแกไขโดยผูรับจาง ซึ่งผูรับจางตองดำเนินการแกไขและจัดสงใหผูวาจาง 
ภายใน 28 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง 

7.2 ผูรับจางตองจัดทำแผนงานติดตั้ง และแผนงานทดสอบ (Test Plan) และจัดสงใหผูวาจางกอนเริ่มดำเนินการอยาง
นอย 14 วัน พรอมข้ันตอนการดำเนินการติดตัง้ และทดสอบของอุปกรณท้ังหมด ณ สถานท่ีติดตั้ง (Site Acceptance Test, SAT) 
ใหผูวาจางพิจารณากอนการเริ่มงาน  

7.3 ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหวางทำงานท่ีรับจาง
จะตองจัดใหมีผูแทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน ผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปนผูแทนไดรับมอบอำนาจจากผูรับจาง 
คำสั่งหรือคำแนะนำตาง ๆ ที่ไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอำนาจนั้น ใหถือวาเปนคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไดแจงแกผูรับจาง การ
แตงตั้งผูควบคุมงานน้ันจะตองทำเปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหม 
จะทำมิไดหากไมไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน  

โดยผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหผูรับจางเปลี่ยนตัวผูแทนผูไดรับมอบอำนาจนั้น โดยแจงเปนหนังสือ ไปยังผูรับจางและผูรับ
จางจะตองทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไมคิดคาจางหรือราคาเพ่ิมหรืออางเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเน่ืองมาจากเหตุน้ี 

 
8. การตรวจงานจาง  

ถาผู วาจางแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื ่อควบคุมการทำงานของผูรับจาง 
กรรมการตรวจรับงานจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเขาไปตรวจสถานที่ที่กำลังติดตั้งไดทุกเวลาและผู
รับจางจะตองอำนวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงานหรือ
บริษัทท่ีปรึกษา หาทำใหผูรับจางพนความรับผิดชอบตามสัญญาน้ีขอหน่ึงขอใดไม  

 
9.การเปลี่ยนแปลงแกไขปริมาณงาน  

หลังจากท่ีผูรับจาง ทำการสำรวจตรวจสอบปริมาณงานเรียบรอยแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือ แกไขปริมาณงานดวย
เหตุใดก็ตาม ผูรับจางจะตองเสนอเหตุผลใหผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วท่ีสุด และจะกระทำไดเมื่อไดรับอนุญาตจาก
ผูวาจางแลว ในระหวางการดำเนินงานตามสัญญา หากผูรับจางตองการขอแกไขเปลี่ยนแปลงงานเพ่ือใหการติดตั้งสะดวกข้ึน หรือ
เหตุใดก็ตาม อันเปนเหตุใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเอง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองไดรับการ
เห็นชอบจากผูวาจางกอน  

ในระหวางการดำเนินงานตามสัญญา กรณีผูวาจางเปนผูสั่งแกไข หากทำใหคาใชจายในการดำเนินงานเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
การตกลงราคาใหคิดราคาตอหนวยตามสัญญา หากไมมีราคาตอหนวยใหตกลงราคากัน ณ บัดน้ัน  
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10.การบอกเลิกสัญญาโดยผูวาจาง  
บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยีจำกัด มหาชน สงวนสิทธ์ิในการบอกเลิกสัญญาจางท้ังหมดหรือบางสวน ณ เวลาใดก็ได หาก

เปนไปตามเหตุใดเหตุหน่ึงหรือท้ังหมด ดังน้ี  
10.1 ผูรับจางแสดงใหเห็นเปนที่กระจางชัดวาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจางได อันจะเปนผลเสียหายแกผูวา

จาง 
10.2 ผูรับจางไมสามารถดำเนินงานใหแลวเสร็จตามแผนงานยอย จนเปนเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจาง ไมสามารถดำเนินการ

ใหแลวเสร็จตามกำหนดเวลารวมของสัญญา อันจะมีผลเสียหายตอผูวาจาง  
10.3 ผูรับจางไมปฏิบัติตามขอ 5 เง่ือนไขการจางชวง  
10.4 ผูรับจางหยุดงานโดยไมมีสาเหตุอันควร หรือนำวัสดุอุปกรณการติดตั้งออกจากสถานท่ีติดตั้ง โดยไมมีสาเหตุอันควร  
10.5 จำนวนเงินคาปรับรวมจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจางท้ังหมดตามสัญญาในการน้ี เมื่อผูรับจางไดรับเอกสารแจง

ความจำนงในการบอกเลิกงานตามสัญญาแลว ผูรับจางจะตองหยุดปฏิบัติงานที่ถูกบอกเลิกทั้งหมดในทันที ยกเวนงานที่ ผูวาจาง
เห็นวาจำเปนตองดำเนินตอไป 

ขณะเดียวกันผูรับจางจะตองยกเลิกพันธะผูกพันในการจัดซื้อวัสดุรวมถึงสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน ตาม
สัญญาทั้งหมดในทันที ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายซึ่งเกิดจากการที่ผูรับจางไมอาจดำเนินการตามสัญญา หรือ
กระทำผิดเง่ือนไขจนเปนเหตุใหตองยกเลิกสัญญา บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยีจำกัด มหาชน อาจพิจารณาดำเนินการฟองรองเรียก
คาเสียหาย หรือปรับลดเงินที่จะตองชำระใหกับผูรับจาง หรือหักจากเงินค้ำประกัน และอาจใชสิทธิ์บางสวนหรือทั้งหมดเรียก
คาเสียหายตามท่ีผูรับจางมีพันธะผูกพันอยูก็ได  
 
11. การตัดสิทธิและลงโทษเปนผูท้ิงงาน  

ในกรณีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญา ผูวาจางมีสิทธิพิจารณาใหผูรับจางเปนผูถูกตัดสิทธิการรับจาง จากผูวาจาง และ/
หรือการเปนผูท้ิงงานตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบใดๆ ท่ีผูวาจางใชบังคับ  
 
12.การงดหรือลดคาปรับ และการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา  

ในกรณีที่ผูรับจางสงมอบงานลาชาไปกวาที่กำหนดไวตามสัญญา แตไมอยูในขายที่จะปรับไดตามกฎหมาย เชน เปน
เพราะเหตุสุดวิสัย หรือเปนเพราะความผดิ หรือความบกพรองของผูวาจาง หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตอง
รับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำใหคูสัญญาไมสามารถสงมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและ
กำหนดเวลาแหงสัญญาได ผูรับจางอาจรองขอตอผูวาจาง ใหมีการตออายุสัญญาได ท้ังน้ี ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันได
สิ้นสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกำหนด ผูรับจางจะยกมากลาวอางเพ่ือของดหรือลดคาปรับ 
หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของผูวาจาง ซึ่งมีหลักฐานชัด
แจง หรือ ผูวาจาง ทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

 
13. การจัดหาบุคลากร  

13.1 ผูรับจางจะตองมีและใชชางผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากสถานที่ดำเนินการ ทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานและมาตรฐานกลางของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนท่ีทางราชการรับรองหรือ ผูมีวุฒิบัตรไมนอยกวาระดับ ปวช., ปวส. 
และ ปวท. หรือเทียบเทาของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางสาขาอิเล็กทรอนิกสหรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนอยางนอย 1 คน ท้ังน้ี ผูรับจางจะตองจัดทำบัญชีแสดงจำนวนชางท้ังหมด โดยจำแนกตามแตละสาขา
ชาง และระดับชาง นำมาแสดงพรอมหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูควบคุมงาน กอนเริ่มลงมือทำงาน และ
พรอมท่ีจะใหผูวาจาง หรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาน้ีของผูรับจาง  

13.2 ผูรับจางตองจัดใหมีผูเชี่ยวชาญในงานโดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีผูเชี่ยวชาญดาน SCADA เขารวมในการออกแบบ
และพัฒนา รวมถึงงานประกอบและติดตั้งอุปกรณท่ีเก่ียวของ งานทดสอบ และงานอ่ืนๆ ท่ีผูวาจางพิจารณาวามีความสำคัญ กรณี
เปนงานท่ีตองมีวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ตองจัดสงหลักฐานการเปนวิศวกรควบคุมใหผูวาจางเห็นชอบดวย  

13.3 ผูรับจางตองมีตัวแทนท่ีสามารถติดตอประสานงานประจำอยู ณ พ้ืนท่ีโครงการของผูรับจางตลอดเวลา 
13.4 ผูรับจางตองมีผูเช่ียวชาญท่ีสามารถติดตอประสานงานประจำ Help Desk เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง  
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14. การจัดหาวัสดุอุปกรณ  

14.1 วัสดุอุปกรณตามรายการท่ีมีการยื่นขอเสนอรวมท้ังอุปกรณท่ีเก่ียวของ ผูรับจางตองจัดหามาเองท้ังสิ้น โดยคุณภาพ
ตองไมต่ำกวามาตรฐานที่ผูวาจางกำหนดไวในรูปแบบและรายการ ซึ่งจะตองเปนของใหมที่ยังไมเคยใชงานมากอน และจะตอง
ไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากผูวาจางกอนนำไปใชงาน  

14.2 ผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะเขาไปดำเนินการสุมตัวอยางวัสดุอุปกรณที่ผูรับจางจัดหามา ณ โรงงานผูผลิตวัสดุอุปกรณ
ดังกลาว หรือ ณ คลังพัสดุของผูรับจางที่หนางาน เพื่อทำการตรวจสอบและทดลอง คุณภาพ ตามที่ผูรับจางนำมาใชงาน หากไม
ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว ผูวาจางทรงสิทธิ์ที่จะใหผูรับจางรีบนำวัสดุอุปกรณนั้นกลับโดยเร็วที่สุด โดยผูวาจาง ไมตองชดเชย
คาเสียหาย หรือคาใชจายใหแตประการใดท้ังสิ้น  

14.3 เครื่องมือสำหรับการรื้อถอน ติดตั้งและทดสอบผูรับจางตองจัดหามาเองท้ังสิ้น โดยเครื่องมือวัดตางๆ ตองผานการ
สอบเทียบ (calibration) มาแลว เปนระยะเวลาไมเกินกวา 1 ป นับถึงวันที่ทดสอบแลวเสร็จ ทั้งนี้ ผูรับจางตองแสดงรายการ
เครื่องมือวัด ผลิตภัณฑและรุน พรอมหนังสือรับรองการสอบเทียบกอนดำเนินการทดสอบทุกข้ันตอน  

 
15. การติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

หากจะตองมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ  นอกจากหนวยงานในสังกัดของ บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยีจำกัด 
มหาชน  ผูรับจางจะตองเปนผูดำเนินการติดตอประสานงาน และทำเรื่องขออนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของให ทั้งนี้ในการ
ดำเนินการขออนุญาตตองมีเอกสารที่ใชประกอบ จะเปนรายละเอียดทั้งหมดหรือบางสวนก็ตาม ผูรับจางจะตองดำเนินการ
จัดเตรียมให โดยไมคิดคาใชจายจากผูวาจาง แตประการใด  
 
16. เกณฑประสิทธิภาพบริการ (Service Level Agreement: SLA)  

16.1 ผูรับจางตองดูแล บำรุงรักษา แกไขขอชำรุดบกพรองของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และ อุปกรณที่เกี่ยวของทุก
ช้ินสวน รวมถึงซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ โดยมีระยะเวลาใหบริการ ดังน้ี  

(ก) กรณีท่ีผูใชงานไมสามารถตรวจสอบสถานะของระบบควบคุมและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA) ได ผูรับจาง
ตองดำเนินการตรวจสอบและแกไขใหแลวเสร็จโดยเร็วภายใน 4 ช่ัวโมง หรือหากไมสามารถแกไขภายใน 4 ช่ัวโมงได ผูรับจางตอง
แจงใหผูวาจางทราบทันทีหลังจากท่ีไดรับแจงจากผูวาจางและตองแจงใหทราบถึงระยะเวลาท่ีสามารถแกไขโดยเร็วท่ีสุดดวย 

(ข) กรณีที่เปนความชำรุดบกพรองอื่น นอกเหนือจากขอ (ก) ผูรับจางตองดำเนินการตรวจสอบ และแกไขใหแลวเสร็จ
ภายใน 72 ช่ัวโมง หลังจากท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง หากผูรับจางดำเนินการลาชากวาระยะเวลาท่ีกำหนด ผูรับจางตองยอมให ผูวา
จางคิดคาปรับ สำหรับเวลาในสวนท่ีเกินกำหนดเปนรายช่ัวโมง เศษของช่ัวโมงใหคิดเปนหน่ึงช่ัวโมง ในอัตรา 100- บาท (หน่ึงรอย
บาท) ตอช่ัวโมง และการนับเวลารับประกันของอุปกรณท้ังชุดหรอืท้ังระบบท่ีชำรุดบกพรองน้ันจะถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติ เปน
ระยะเวลานับตั้งแตวันท่ีผูวาจางไมสามารถใชงานอุปกรณหรือระบบนั้นๆได หรือใชไดไมเต็มประสิทธิภาพจนถึงวันที่อุปกรณหรือ
ระบบดังกลาวกลับสูสภาวะปกติ โดยผูรับจางจะตองจัดเตรียมชองทางในการรับแจง และใหถือเวลาแจงเหตุของผูวาจางเปนหลัก  

16.2 ตลอดชวงเวลารับประกันความชำรุดบกพรอง หากผูรับจางไมเขาดำเนินการตามกำหนดเวลา ผูวาจางสงวนสิทธ์ิท่ี
จะเขาดำเนินการเอง หรือจางบุคคลอ่ืนเขาดำเนินการ โดยผูรับจางตองรับผิดชอบชำระคาใชจายท่ีเกิดจากการน้ันท้ังหมด และผูรับ
จางยินยอมรับการกระทำดังกลาวเปนการกระทำของผูรับจางเอง การที่ผูวาจางทำการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทำงานนั้นแทนผู
รับจาง ไมทำใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมเขาดำเนินการแกไขและเกิดความเสียหายใดๆ ตอผูวา
จาง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ผูรับจางตกลงรับผิดชอบคาใชจายนับเต็มตามจำนวนท่ีเกิดข้ึน และยินยอมชำระเงินดังกลาว  

16.3 ผูรับจางตองบำรุงรักษาซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับระบบควบคุมและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA) ตลอด
ระยะเวลารับประกันคุณภาพผลงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือปรับปรุง Version หรือ Release ของซอฟตแวรท่ีผูวาจางใช
งานอยูใหทันสมัยขึ้น ผูรับจางตองสามารถติดตั้งใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ พรอมทั้งนำเอกสาร และคูมือประกอบการใชงานมา
มอบใหแกผูวาจาง และตองอบรมใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการใชงานภายใน 30 วัน  
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17.การสงมอบงาน  

ในการสงมอบงาน ผูรับจางตองดำเนินการทุกสวนใหเรียบรอย รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ใหเรียบรอย เก็บขนยาย

เศษวัสดุใหพนบริเวณ เพ่ือท่ีจะใหผูวาจางสามารถใชงานไดทันทีและหามนำเศษวัสดุไปท้ิงในท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีเก็บอ่ืนใดในท่ี

ใกลเคียง โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาของท่ีน้ัน ๆ หลังจากการตรวจรับและสงมอบงาน 

17.1  ผูรับจางจะตองทำการสนับสนุนงาน Commissioning Test เพื่อทดสอบและปรับแตงอุปกรณในระบบใหสมบูรณ 
เต็มประสิทธิภาพการใชงาน หลังจากน้ันจึงทำการ Performance Test เพ่ือสงมอบงานตอไป 

17.2  ผูรับจางตองทำความสะอาดระบบตางๆ ใหเรียบรอยและจัดทำปายช่ือท่ีเปนตัวหนังสือ และเครื่องหมายตางๆ รหัสสี
ทอและลูกศรตามขอกำหนด 

17.3  ผูรับจาง จะตองสงมอบรูปแบบที่แสดงรายละเอียดสิ่งปลูกสรางที่ไดสรางจริง (As-built Drawings) และอุปกรณ
บันทึกขอมูลคอมพิวเตอร (Flash Drive) ท่ีบรรจุรูปแบบดังกลาว และเอกสารแสดงวัสดุอุปกรณ (Catalogs) ของวัสดุ
อุปกรณ ที่ “ผูรับจาง” ไดนำมาใชใน “งานติดตั้ง” เพื่อประโยชนของ “ผูวาจาง” ในการจัดซื้ออะไหลสำหรับ “งาน
ติดตั้ง” ในอนาคต ภายในวันสงมอบงาน  

17.4  ผูรับจางจะตองจัดทำคูมือการใชงาน,การบำรุงรักษาของระบบควบคุมและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA) 
และอุปกรณที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลดาน software เพื่อที่สามารถใหทางผูวาจางแกไขหรือเพิ่มเติมในระบบเองได
ดวยตัวเองภายหลังการรับประกันในสัญญาน้ี  

17.5  ผูรับจางจะตองสงมอบ Test Certificate , Guarantee Certificate ,Calibration Certificate รวมทั้งเอกสารอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวของกับงานโครงการท่ีทางผูวาจางตองการเพ่ิมเติม 

 

18.การฝกอบรม และคำแนะนำใหกับผูวาจาง 
ผูรับจางจะตองแนะนำพรอมทั้งฝกอบรมผูใชงานและพนักงานที่เกี่ยวของของผูวาจาง ใหมีความสามารถในการใช และ

ควบคุมการทำงาน ตลอดจนบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณท้ังหมด จนเปนท่ีเขาใจโดยละเอียด   

 
19.การทำงานลวงเวลาหรือในวันหยุด 

เวลาทำการปกติของผูวาจางคือ วันจันทร-ศุกร เวลา 8.00 – 17.30 น. ในกรณีท่ีผูรับจางตองการทำงานเกินเวลาทำงาน

ปกติหรือในวันหยุดทำการของผูวาจาง ผูเสนอราคาจะตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนาอยางนอย 3 วันทุกครั้ง  

 
20.ปายชื่อ (NAME PLATE, TAG NUMBER) 

อุปกรณหลักทุกตัว หรืออุปกรณอื่นๆ ที่จำเปนจะตองติดตั้งปายชื่อเพื่อระบุความสามารถของเครื่องจักร และระบุชนิด
ของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ โดย Tag Number ผูวาจาง จะทำการกำหนดใหกับผูรับจาง 

 

21.มาตรฐานกฎระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผูรับจาง 
21.1) ผูรับจางตองแลกบัตรและติดบัตร ผูรับเหมา ทุกครั้งท่ีเขาพ้ืนท่ีของผูวาจาง 
21.2) ผูรับจางจะตองเขียนใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) และนำติดไวหนางานตลอดเวลาหลังไดรับอนุญาต 
21.3) ผูรับจางเขาทำงานในพื้นท่ีของผูวาจาง ตองแตงกายใหรัดกุมเหมาะสม หามสวมใสรองเทาแตะ กางเกงขาสั้น ให

สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลใหเหมาะสมกับงานเสี่ยงที่ปฏิบัติและสวมใสอุปกรณปองกันตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน เชน 
รองเทานิรภัย/รองเทาหุมสน ถุงมือหนัง หนากากเช่ือม แวนตานิรภัย ผาปดจมูก เข็มขัดนิรภัย หมวกนิรภัย เปนตน 

21.4) กอนลงมือปฏิบัติงาน จะตองตรวจสอบความปลอดภัยกอนทุกครั้ง เชน ตรวจเช็คพื้นที่การทำงาน เครื่องมือ 
เครื่องจักรท่ีนำมาใชงาน อุปกรณเครื่องใชไฟฟา จะตองใหอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย 
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21.5) หามใชเครื ่องมือและเครื ่องใชไฟฟาที ่มีสภาพชำรุด ซึ ่งอาจจะทำใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได ถา
เครื่องมืออุปกรณไฟฟาชำรุดใหติดปายบงบอกวาชำรุดเพ่ือปองกันการนำไปใชงานตอของผูอ่ืน 

21.6) หามตออุปกรณไฟฟา ที่ใชกำลังไฟฟามากเกินกวาแหลงกำเนิด หรือเกินกวาขนาดของสายไฟที่ใชจายพลังงาน
ไฟฟา เพ่ือปองกันมิใหอุปกรณเสียหายและอันตรายจากไฟฟาลัดวงจรและหามใชอุปกรณไฟฟาท่ีชำรุด 

21.7) กรณีปฏิบัติงานเชื่อมหรือตัดดวยแกสหรือกระแสไฟฟา จะตองใชวัสดุปดบังปกคลุมที่เหมาะสม เพื่อปองกันไมให
สะเก็ดไฟกระเด็นและสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน หนากากเช่ือม แวนตานิรภัย ถุงมือหนัง เอ๊ียมหนัง เปนตน 

21.8) กรณีปฏิบัตงานบนท่ีสูงเกิน 2 เมตรข้ึนไป จะตองสวมใสเข็มขัดนิรภัยหรือใชน่ังรานท่ีมีราวกันตกหรืออุปกรณอ่ืนท่ี
เหมาะสมกับการทำงานบนท่ีสูงทุกครั้ง 

21.9) กรณีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย จะตองสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน หนากากปองกันสารเคมี
ที่เหมาะสม ถุงมือปองกันสารเคมี เอี๊ยมปองกันสารเคมี เปนตน และปองกันไมใหสารเคมีรั่วไหลลงสูรางระบายน้ำและหาม
ปฏิบัติงานใกลแหลงความรอน หรือสะเก็ดไฟ  

21.10) ตองจัดใหมีอุปกรณเครื่องดับเพลิงที่พรอมใชงานใหอยูในพื้นที่การทำงานตลอดเวลา ในขณะการทำงานที่มีการ
กอใหเกิดประกายไฟ เพ่ือปองกันการเกิดเหตุเพลิงไหม 

21.11) กรณีเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงานใหรายงานอุบัติเหตุทันทีไปยังผูวาจางและเจาหนาท่ีความปลอดภัย 
(จป.วิชาชีพ) ใหรับทราบเหตุการณทันที หามปกปดสถานการณอุบัติเหตุโดยเด็ดขาด หากมีการปกปดถือวาเปนความผิดรายแรง 

21.12) ขณะท่ีปฏิบัติงานหากไดยินเสียงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยดังข้ึน ใหเดินอยางรวดเร็วไปรวมตัวท่ี “จุดรวมพล” 
ภายใน 5 นาที เพ่ือเช็คยอดจำนวนคนสูญหายจากเหตุการณผิดปกติ 

21.13) หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแลวทุกครั้งตองจัดเก็บวัสดุ อุปกรณตางๆ ท่ีนำมาใชงานภายในพ้ืนท่ีของผูวาจาง ใหเปน
ระเบียบเรียบรอย หากเปนการรับเหมาอุปกรณดวยผูรับเหมาตองนำขยะทั่วไป หรือขยะอันตราย เศษซากจากการทำงาน เก็บใส
ถุงขยะกลับไปท้ิงดานนอกพ้ืนท่ีของผูวาจางใหเรียบรอย  

21.14) ผูรับจางตองทิ้งขยะใหลงถัง ตามแตละประเภทของสีถังที่บริษัทกำหนด เชน ถังขยะสีแดงเปนขยะอันตราย ถัง
ขยะสีเขียวเปนขยะยอยสลายได ถังขยะสีน้ำเงินเปนขยะท่ัวไป ถังขยะสีเหลืองเปนขยะรีไซเคิล 

21.15) หามสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีบริษัทโดยเด็ดขาด ยกเวน พ้ืนท่ีท่ีจัดสรรไวใหตามจุดสูบบุหรี่ 
21.16) หามจุดหรือกอกองไฟภายในพ้ืนท่ีของผูวาจาง ยกเวนพ้ืนท่ีท่ีจัดใหเทาน้ัน 
21.17) หามพกอาวุธทุกชนิดเขาเขตพ้ืนท่ีของผูวาจาง โดยเด็ดขาด 
21.18) หามดื่มของมึนเมา หรือเสพยาเสพติด ในพ้ืนท่ีของผูวาจาง เด็ดขาด 
21.19) หามกอเหตุทะเลาะวิวาทในพ้ืนท่ีของผูวาจางโดยเด็ดขาด 
21.20) ตองปฏิบัติตามปายความปลอดภัยตางๆ ในพ้ืนท่ีของผูวาจา อยางเครงครัด 
21.21) กรณีที่ผูรับจางหรือผูรับเหมาพบเห็นเหตุการณ เชน ไฟไหม กาซรั่วไหล หรือเหตุการณผิดปกติ ตองรีบแจงตอผู

วาจางหรือผูควบคุมงาน หรือ รปภ.ทันที ท่ีอยูใกลบริเวณน้ันโดยเร็วท่ีสุด  
21.22) หากพบสารเคมีหกรั่วไหลใหปฏิบัติการตามขั้นตอนการดูดซับดวย (ทราย ขี้เลื่อย กระดาษดูดซับสารเคมี) และ

นำใสถุงขยะหรือภาชนะบรรจุปดปากใหมิดชิด แลวนำไปท้ิง กำจัด อยางถูกวิธี 
21.23) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณรายแรงมี (การสูญเสียอวัยวะ พิการ หรือ เสียชีวิต) เกิดข้ึน ถามีการตรวจสอบแลวพบวา

ผูรับจางหรือผูรบัเหมาไมปฏิบัตติามกฎระเบียบดานความปลอดภยั ดังน้ันผูรับจางหรือผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบตอเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนเองท้ังหมด โดยท่ีผูวาจางจะไมรับผดิชอบและไมเก่ียวของใดๆ ท้ังสิ้น และจะทำการยกเลิกการจางงานและใหออกจากพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานโดยทันที 

21.24) ผูรับจางจะตองปฏิบัตติามระเบียบขอปฏิบัติอยางเครงครดัตามท่ีแจงใหรับทราบท้ังหมด 
 
22. เง่ือนไขการชำระเงิน  

22.1 ผูเสนอราคาจะตองระบุงวดและเง่ือนไขการชำระเงินระบุในใบเสนอราคา โดยจะนำมาประกอบพิจารณาการ
คัดเลือกผูรับจาง 

22.2 หากไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามขอตกลง หรือตามสญัญา ผูรับจางตกลงชำระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนจำนวนเงินรอยละ 0.1 (ศูนยจุดหน่ึง) ของมูลคางานท้ังหมดตอวัน  
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22.3   ผูรับจางตกลงวางหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร (Bank guarantee) เปนมูลคา 10% ของมูลคาโครงการท้ังหมด 
ใหแกผูวาจาง ณ วันท่ีทำสัญญา โดยผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางในระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังรบัมอบงานและระบบพรอมใช
งาน 100% 

22.4 ผูรับจางยินยอมใหผูวาจาง หักเงินคาประกันผลงานเปนมูลคา 5% ของมูลคาโครงการท้ังหมด ตลอดระยะเวลา 1 ป 
หลังรับมอบงานและระบบพรอมใชงาน 100%  

 
23. ขอกำหนดประกันภัยสำหรับงานตามสัญญา ทรัพยสิน และบุคคล  

23.1 ผูเสนอราคาท่ีไดรับคดัเลือกตองจัดใหมีการประกันภัย แบบคุมครองจากภัยทุกชนิด (All Risk) รวมถึงภัยจากไฟไหม 
น้ำทวม ลมพายุ ฟาผา แผนดินไหว การจลาจล ระเบิด การกอสราง เปนตน การประกันภัยดังกลาวตองคุมครองทรัพยสิน วัสดุ
อุปกรณกอสรางท้ังปวง และบุคคล รวมถึงงานท่ีแลวเสร็จ และงานท่ีอยูระหวางการกอสรางรวมถึง โดยวงเงินประกันตองไมนอย
กวามูลคางาน  

23.2 จัดใหมีการประกันภยัอันเกิดจากการกอสรางสำหรับบุคคลและทรัพยสินของบุคคลท่ีสาม ในวงเงินประกันภัยไม
นอยกวามูลคางาน ภยัจากการกอสรางน้ีหมายรวมถึง ภัยจากอุบัติเหตุใดๆ จากการกอสราง และจากความประมาทเลินเลอ ของ  
เจาหนาท่ีผูแทน และบุคคลท่ีอยูในความรับผิดชอบของท้ังผูไดรับคดัเลือก และเจาของโครงการ  

23.3 ตองระบุใหผูวาจาง เปนผูรับผลประโยชนในกรมธรรมดังกลาว  
23.4 ผูเสนอราคาท่ีไดรบัคัดเลือก ตองนำเสนอช่ือบริษัทประกันภัย และรายละเอียดประกันภัยใหผูวาจางเห็นชอบกอน  
23.5 ผูเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือก เปนผูรับผดิชอบคาเบ้ียประกัน และคาใชจายในการทำประกันภัยท้ังหมด และมอบ

กรมธรรมใหผูวาจาง หรือตัวแทนเปนผูเก็บรักษากรมธรรม  
23.6 ผูเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือก ตองรับผิดชอบคาเสียหายในสวนแรก (Deductible) ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท โดย

ระบุในกรมธรรมประกันภัย และยอมรับผดิชอบชดใชคาเสียหายสวนท่ีเกินจากมูลคาท่ีเอาประกันไวอีกดวย  
 

24. การพิจารณา  
24.1 ในการเชิญชวนเขารวมยื่นขอเสนอโครงการครั้งน้ีจะตัดสินตามวิธีและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม

หลักเกณฑท่ีกำหนดในขอบเขตงานน้ีท้ังหมด ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะโตแยง คดัคานหรือ
ฟองรองหรือเรียกคาเสียหายใดๆ ไมไดท้ังสิ้น  

24.2 ผูเสนอราคาจะตองสงเอกสารขอเสนอทั้งหมด ตามรูปแบบขอเสนอโครงการ จาหนาซองถึง บริษัท พีรพัฒน 
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 17:30 น. ทั้งนี้ผูเสนอราคาจะตองสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสแสดง
รายการอ ุปกรณ ท ั ้ งหมด  ซ ึ ่ ง ไม ต องแสดงรายละเอ ียดด  านราคา ภายในว ันท ี ่  12 ต ุลาคม 2564 มาท ี ่ อ ี เมล  
thanaporn@peerapat.com หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกลาว จะไมรับซองขอเสนอราคาโดยเด็ดขาด  

24.3 การประกาศผลการพิจารณาขอเสนอโครงการ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
24.4 ผูวาจางขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพ่ิมเตมิ การตอรองขอเสนอโครงการ ดวยวิธีการท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ

วิธีการรวมกัน ซึ่งอาจเปนผลใหตองมีการยื่นขอเสนอโครงการ มากกวา 1 ครั้ง 
24.5 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเปนท่ีสดุ โดยไมจาเปนตองแจงรายละเอียดหรือช้ีแจงเหตุผลใดๆ ใหผูเสนอ

โครงการทราบ ซึ่งผูเสนอโครงการจะรองเรยีน หรือนำไปเปนเหตุกลาวอาง ฟองรอง เรียกรองคาเสียหายตอผูวาจาง อยางใดอยาง
หน่ึงมิได 

24.6 หากผูเสนอราคามีทางเลือกในการลงทุน ผูเสนอราคาสามารถเสนอทางเลือกในการลงทุนใหแกผูวาจางได เน่ืองจาก
ในการพิจารณาคัดเลือกผูรับจาง ผูวาจางจะพิจารณาจากความคุมทุนในการลงทุนประกอบ 

24.7 ผูเสนอราคาสามารถเสนออุปกรณ ฟงกช่ัน หรือทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือเพ่ิมเติมจาก TOR ได หากเปนประโยชน
ซึ่งจะพิจารณาเปนพิเศษ 
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หมวดท่ี 2: ขอบเขตงานและขอกำหนดทางเทคนิคของโครงการ 
 

1. ลักษณะของงานพอสังเขป 
ผูเสนอราคาจะตองออกแบบ จัดหา รื้อถอน ติดตั้ง และทดสอบพรอมใชงานของระบบทอสารเคมี ทอลม ทอระบบ

ควบคุมอุณหภูมิถังผลิตสินคา (Cooling Steaming system) งานระบบไฟฟา และระบบที่เกี่ยวของ รวมทั้งอุปกรณ Hardware 
และ Software ของระบบควบคุมการผลิตและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA) ในการผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑน้ำยาทำ
ความสะอาดของบริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน โดยระบบการผลิตสินคามีดวยกัน 3 รูปแบบ คือ ระบบการผลิตแบบ 
Automation ,แบบ Semi automation และแบบ Manual โดยขอบเขตการวางระบบเริม่ตั้งแตการนำขอมูลการสัง่ผลติสนิคาเขา
ระบบควบคุมการผลิตและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA)  สงตอไปยังการเบิกวัตถุดิบ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การ
บรรจุสินคา ตลอดจนถึงการรับสงขอมูลสินคาและจำนวนท่ีบรรจุไดเขาระบบเพ่ือเพ่ิมสินคาใน Stock  

ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวตองสามารถตรวจสอบสถานะของแตละกระบวนการ และสามารถทวนสอบขอมูลดานการ
ผลิต-บรรจุสินคาได นอกจากน้ี ระบบควบคุมการผลิตและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA) ตองสามารถเช่ือมตอและรองรับ 
Software ของทางผูวาจางท่ีมีในปจจุบัน ไดแก โปรแกรมดานระบบบัญชี (MAC 5) และ โปรแกรมดานระบบคลัง (WMS) รวมท้ัง
สามารถเชื่อมตอขอมูลและรองรับระบบ ERP ทั้ง SAP หรือ ORACLE หรือ Microsoft Dynamics 365 ได โดยทางผูวาจางได
จัดทำแบบรางแสดงตำแหนงติดตั้งเครื่องจักรและแบบโรงงาน เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบของผูเสนอราคา ลักษณะงานพอ
สังเขปมีดังตอไปน้ี 
 

1. ขอบเขตท่ัวไป 
1.1 ระบบ  
ประกอบดวยกัน 3 ระบบ (ครอบคลุมสินคากลุมหัวเช้ือ สินคาเคมีชนิดน้ำและชนิดผง)  
1.1.1 ระบบการผลิตแบบ  Manual 

(ก) เปนระบบท่ีผลิตและสั่งการเองโดยพนักงาน  
(ข) ตองมีการควบคุมและการตรวจสอบทั้งชื่อ วันที่ผลิต วันหมดอายุ น้ำหนักของวัตถุดิบและสินคาภายใตระบบ

บารโคด (Barcode) , QR code , RFID หรืออยางใดอยางหน่ึงตามความเหมาะสม 
(ค) ตองสามารถควบคุมความเร็วและเวลาในการทำงานของมอเตอรใบกวนได 
(ง) ตองมีการติดอุปกรณควบคุมปริมาณน้ำที่ใชผลิตสินคาซึ่งสามารถสงขอมูลเขาระบบฯ โดยรองรับตามจำนวน

มอเตอรใบกวนท่ีระบุสัญลักษณ          ในแบบโรงงาน 
(จ) ผูรับจางตองดำเนินการใสขอมูลสูตรการผลิต เวลาในการผสม และวางระบบการผลิตแบบ  Manual รวมทั้งทาง

ผูวาจางตองสามารถเพ่ิมสูตรการผลิตในระบบไดเองภายหลังจากการรับประกันหลังรับมอบงานไมนอยกวา 2 ป 
1.1.2   ระบบการผลิตแบบ Semi-automation 

(ก)   เปนระบบท่ีสามารถผลิตและสั่งการโดยโปรแกรมรวมกับพนักงานท่ีตองเติมวัตถุดิบบางรายการเอง ท้ังการเติมใน  
       ถังผสมเลย หรือการเติมโดยการถายสินคาออกจากถังผสมและเติมในระบบแบบ Manual 
(ข)   ตองมีการควบคุมและการตรวจสอบท้ังช่ือ วันท่ีผลิต วันหมดอายุ น้ำหนักของวัตถุดิบและสินคาภายใตระบบ   
       บารโคด (Barcode) , QR code , RFID หรืออยางใดอยางหน่ึงตามความเหมาะสม 

         (ค)    ตองสามารถควบคุมความเร็วและเวลาในการทำงานของมอเตอรใบกวนได 
(ง)    ถังผสมสินคาตามแบบโรงงานในระบบ 18 ถัง ยกเวน ถังผสมสินคา 5T-1, 5T-3 ,2T-2, 2T-3, 1T-2 ตองมรีะบบ  

Loadcell เพ่ือควบคุมน้ำหนักสินคาท่ีผลิตไดในแตละถังผสม และตองมี Sensor เพ่ือควบคุมอุณหภูมิ (ผานระบบ 
cooling -steaming) ความเปนกรด-ดาง ระดับของสารในถังผสม รวมทั้งตองมีระบบการทำความสะอาดถังผสม
ชนิดน้ำรอนอยางเดียว ( CIP ) ดวย นอกจากนี้ ระบบวาลวควบคุมขาออกจากถงัผสมเพื่อควบคุมปริมาณการถาย
สินคาออก ตองมีดวยกัน 2 ระบบ คือระบบอัตโนมัติ และ ระบบเปด-ปดเองโดยพนักงาน 

(ฉ) ผูรับจางตองดำเนินการใสขอมูลสูตรการผลิต เวลาในการผสม และวางระบบการผลิตแบบ Semi-automation   
รวมท้ัง ทางผูวาจางตองสามารถเพ่ิมสูตรการผลิตในระบบไดเองภายหลังจากการรับประกันหลังรับมอบงานไมนอย
กวา 2 ป 
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1.1.3 ระบบการผลิตแบบ  Automation  
(ก)  เปนระบบท่ีสามารถผลิตและสั่งการโดยโปรแกรม 100% 
(ข)  ตองมีการควบคุมและการตรวจสอบท้ังช่ือ วันท่ีผลิต วันหมดอายุ น้ำหนักของวัตถุดิบและสินคาภายใตระบบ   
      บารโคด (Barcode) , QR code , RFID หรืออยางใดอยางหน่ึงตามความเหมาะสม 

         (ค)  ตองสามารถควบคุมความเร็วและเวลาในการทำงานของมอเตอรใบกวนได 
(ง)   ถังผสมสินคา ไดแก 5T-1, 5T-3 , 2T-2,  2T-3, 1T-2 ตองมี Loadcell เพ่ือควบคุมน้ำหนักสินคาท่ีผลิตไดในแตละ   

ถังผสม และตองมี Sensor เพื่อควบคุมอุณหภูมิ อุณหภูมิ (ผานระบบ cooling -steaming)  ความเปนกรด-ดาง 
ระดับของสารในถังผสม รวมทั ้งตองมีระบบการทำความสะอาดถังผสมชนิดน้ำรอนอยางเดียว ( CIP ) ดวย 
นอกจากน้ี ระบบวาลวควบคุมขาออกจากถังผสมเพ่ือควบคุมปริมาณการถายสินคาออก ตองมีดวยกัน 2 ระบบ คือ
ระบบอัตโนมัติ และระบบเปด-ปดเองโดยพนักงาน 

(ช) ผูรับจางตองดำเนินการใสขอมูลสูตรการผลิต เวลาในการผสม และวางระบบการผลิตแบบ  Full-automation   
รวมท้ัง ทางผูวาจางตองสามารถเพ่ิมสูตรการผลิตในระบบไดเองภายหลังจากการรับประกันหลังรับมอบงานไมนอย
กวา 2 ป 
 

1.2 ขอบเขตการวางระบบ 
1.2.1  สามารถควบคุมและสังเกตการณทั้ง 3 ระบบของการผลิต ในทุกสถานะแบบ Real-time จากหองควบคุม 

(Controlled room) และสามารถสังเกตการณระบบไดจากระยะไกล 
1.2.2  สามารถวิเคราะห, คำนวณสูตรการผลิต และสั่งผลิตไดตามชนิดสินคาและน้ำหนักของสินคา 
1.2.3  สามารถดึงขอมูลสรุปรายงานการผลิตและการบรรจุสินคาประจำวันและประจำเดือน รวมทั้งสามารถบันทึก 

พิมพออกมา และเก็บขอมูลไมนอยกวา 3 เดือน  
1.2.5 สามารถทวนสอบกลับรายการผลิตได กรณีสินคาท่ีเกิดจากการผลิตมีปญหา 
1.2.5  สามารถตรวจสอบสถานะของแตละกระบวนการตั้งแตการสั่งผลิต สงตอไปยังการเบิกวัตถุดิบ การจัดเตรียม

วัตถุดิบ การผลิต การบรรจุสินคา ตลอดจนถึงการรับสงขอมูลสินคาและจำนวนที่บรรจุไดเขาระบบเพื่อเพ่ิม
สินคาใน Stock 

1.2.6 สามารถแจงเตือน (Alarm) และบอกตำแหนงท่ีผิดปกติ กรณีเกิดความผิดปกติกับระบบได 
1.2.7 ระบบ (Software system) ท่ีนำมาใช สามารถรองรับการสื่อสารไดทุกอุปกรณ (Hardware) 
1.2.8 สามารถเช่ือมตอกับระบบ ERP ท้ัง SAP หรือ ORACLE หรือ Microsoft Dynamics 365 ได 
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2.ขอบเขตงาน PLC controller 

2.1 คุณลักษณะท่ัวไป 
เปนระบบควบคุมที่สามารถสั่งการและสื่อสารผาน HMI และ SCADA โดยการควบคุมผาน PLC นั้นจะตองสามารถ

ควบคุมอุปกรณระดับฟลดได ซึ่ง SCADA สามารถดูขอมูลการทำงาน รวมถึงการแจงเตือน (Alarm) ที่เกิดขึ้นกับกระบวนการ
ตางๆ และ Workstation รวมถึง HMI  

ซึ่งระบบควบคุมการผลิตดังกลาว ประกอบดวย  
2.1.1)  ตัวควบคุมหลัก (PLC)  
2.1.2)  Touch Screen (HMI) โดยจำนวนท่ีใชตองครอบคลุมและเพียงพอทุกพ้ืนท่ีการใชงาน 
 

2.2 คุณลักษณะทางเทคนิค  
2.2.1 ตัวควบคุมหลัก (PLC) มีรายละเอียดพ้ืนฐาน ดังนี้ 
(ก) มีการติดตั้งตัวอุปกรณแบบราง Rail หรือ ดีกวา 
(ข) PLC สามารถเพ่ิมเติม I/O module ได 
(ค) ชุดแหลงจายไฟสำหรับ PLC ตองเพียงพอสำหรับการใชงาน 
(ง)          PLC สามารถรับสงคากับ Field instrument ได  
(จ) มีชองสัญญาณ Digital I/O ท่ีสามารถรับสงสัญญาณเพียงพอตามแบบ P&ID 
(ฉ) มีชองสัญญาณ Analog I/O ท่ีสามารถรับสงสัญญาณเพียงพอตามแบบ P&ID 
(ช) สามารถเช่ือมตอกับ HMI โดยใชการสื่อสารแบบ TCP/IP หรือท่ีดีกวา 
(ซ) หามใสรหัสในโปรแกรมหรือหากใสตองแจงใหทางผูวาจางทราบทุกรหัสท่ีใชในโปรแกรม 
2.2.2 Touch Screen (HMI) มีรายละเอียดพ้ืนฐาน ดังนี้ 
(ก) การแสดงผลและการทำงานของหนาจอเปนไปตามท่ีผูวาจางกำหนด 
(ข) การแสดงผลของหนาจอเปนแบบ LED 
(ค) หนาจอมีขนาด 10 น้ิว ข้ึนไป 
(ง)          ความละเอียดหนาจอและความละเอียดสีสามารถมองเห็นไดชัดเจนในท่ีสวาง 
(จ) สามารถใชไดกับไฟฟา 24 VDC 
(ฉ) สามารถสื่อสารกับ PLC ได  
2.2.3     อุปกรณประกอบ  
(ก) สายสัญญาณตางๆ ตองเปนแบบ Shield Cable 
(ข) ตองติดตั้ง Ferrite Bead เพ่ือปองกันสัญญาณรบกวน 
(ค) อุปกรณตางๆท่ีเก่ียวของกับระบบ PLC ตองไดรับมาตรฐานและมีใบรับรอง 
(ง) PLC อุปกรณตางๆท่ีเก่ียวของกับระบบ PLC ตองเปนของใหมท้ังหมด 
 

   2.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
(ก) ผูรับจางตองจัดหาตู Rack เพ่ือการติดตั้งตัวควบคุมและคอมพิวเตอร ขนาดตองมีความเหมาะสมกับการติดตั้ง   
อุปกรณ มีระบบระบายความรอนอุปกรณ และติดตั้งอุปกรณปองกันไฟฟารั่วไหล 
(ข) ผูรับจางตองจัดหาสายสัญญาณและอุปกรณตอพวงเพ่ือเช่ือมตอเปนเครือขาย 
(ค) ผูรับจางตองจัดหาเครื่องสำรองไฟฟา เพ่ือการสำรองไฟใหกับระบบ PLC ไมนอยกวา 30 นาที 
(ง)          ผูรับจางตองมีการดำเนินการทำ FAT และ SAT ให 
(จ) โปรแกรมท่ีออกแบบและติดตั้งลงใน PLC และ HMI ถือเปนทรัพยสนิของบริษัท หามเผยแพร และตองสงมอบ

ใหพรอมคูมือการใชงาน 
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3.ขอบเขตงาน Computer server และ Software 
  3.1 คุณลักษณะท่ัวไป 

ระบบ Data Center และ server ในระบบควบคุมการผลิตและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA) ของบริษัท ตองมี
มาตรฐานในการทำงานของระบบอยูในมาตรฐาน Tier 1 แตตองมีระบบทำงานสำรองดวย หรือมาตรฐานสูงกวา อีกท้ัง ตองมีการ
รักษาความปลอดภัยระบบ Data Center และ server 

 
3.2 คุณลักษณะทางเทคนิค  

3.2.1 Server Room ตามมาตรฐานหรือเทียบเทา ISO27001  
(ก) มีระบบการเขา-ออก ควบคุมดวย Keycard หรือ Finger Scan พรอมบันทึกการเขา-ออก  
(ข) หองกระจกใสสีชา หรือใส สามารถมองเห็นกระบวนการผลิตภายนอก  
(ค) Raised Floor System หรือพ้ืนยก แผน Cement Infill ใน PVC อยางหนาพ้ืนเปนแผนเหล็กพรอมปดทับดวย 
High Pressure Laminate (HPL) เพ่ือปองกันการนำไฟฟาสถิต  
(ง) ระบบไฟฟาหอง Server แยกออกจาก Production Line เพ่ือปองกันไฟฟากระชาก  
(จ) หอง server ควรแยกออกจากหองอ่ืนท่ีมีเพดานติดกัน หากหองอยูติดกัน จะตองติดเหล็กก้ัน  
(ฉ) สายไฟ สายสญัญาณตางๆ จะตองจัดเก็บใหเปนระเบียบเรยีบรอย เก็บไวในราง หรือ มดัรวมกันและมี label ระบุไว
วาเปนสายอะไร  
(ช) ระบบสำรองไฟท่ีเหมาะสม (อยางนอย 1 ชม. ชนิด Rack Type พรอมระบบกันไฟกระชาก) UPS 2U 2kVA 
=server หลัก/ UPS >= 950VA = Client (จำนวน)  
(ซ) ขนาดตู Rack 42U  
(ญ) วัสดุท่ีใชทำหอง Server Room ตองทนตอสารเคมีในพ้ืนท่ีผลิตสินคา  
 
3.2.2 Server & OS  
(ก) Server : Dell Power Edge-mx750c หรือเทียบเทา 
(ข) CPU : 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors, with up to 40 cores per processor 
(ค) Ram : 128 DDR4 DIMM slots, supports RDIMM max 2 TB or LRDIMM max 4 TB, speeds up to 3200    
     MT/s 
(ง) Front bays :   • Up to 4 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 7.68 TB per drive 

         • Up to 6 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 7.68 TB per drive" 
(จ) Window server 2019  16 cores/license 
(ฉ) MS. Office 2019 หรือสูงกวา 
(ช) Monitor 21" หรือสูงกวา 
(ซ) MS SQL Server 2019 
 
3.2.3 Client & OS 
(ก) CPU : Intel I7 Gen 10 หรือสูงกวา 
(ข) Ram : 16 DDR4 
(ค) NVMe (HDD/SSD) 1 TB 
(ง) Monitor 18" หรือสูงกวา 
(จ) Windows 10 Pro 
(ฉ) MS Office 2019 หรือสูงกวา 
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3.2.4 Wiring & Switch 
(ก) Fiber Optic Or UTP Cat6 หรือ สูงกวา ไมมีการตอสาย ตองเดินยาวตลอดเสน พรอมทอรอยสาย 
(ข) ตองมี Label ทุกสาย และ มี Network Diagram  
(ค) Switch POE (L2) จะตองมีจำนวน Port ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
 
3.2.5 Scada Software 
(ก) จำนวน tag ตองครอบคลุมท้ังกระบวนการผลิตและบรรจุสินคา 
(ข) ระบบควบคุมการผลิตตองไดรับมาตรฐาน ISA-88 หรือเทียบเทา 
(ค) ระบบควบคุมการผลิตและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม (SCADA) ตองมีระบบและคุณลักษณะของการใชงาน           
    เทียบเทาหรือดีกวา ระบบ SIMATIC SCADA Systems   

 
4.ขอบเขตงาน Control และ Sensor 
  4.1 คุณลักษณะท่ัวไป 

4.1.1. ผูรับจางตองรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ Instrument ทั้งหมดใหเปนไปตาม Instrument Engineering 
Specification 

4.1.2. ผูเสนอราคาตองจัดทำแผนการ Calibration และตองมีใบ Certificate ทุกรายการอุปกรณเครื่องมือวัด อยาง
นอย 1 ป 

4.1.3. ผูรับจางตองรับผิดชอบในการติดตั้ง Junction Box ท่ี Field Instrument โดยชนิดของ Junction Box ตองแยก
ประเภท IO (AI, AO, DI, DO) และแยก System (Control System : Safety System : SIS) ตามชนิดของอุปกรณ Instrument 
ท่ีติดตั้งในโครงการตามความเหมาะสม 

 
4.2 คุณลักษณะทางเทคนิค  

ในสวนอุปกรณ Diaphragm Pump ซึ่งเปน model 6661A3-344-C ขนาด 1'' ยี่หอ ทางผูวาจางจะดำเนินการจัดหา
อุปกรณดังกลาวเอง แตทางผูรับจางตองดำเนินการเช่ือมตอเพ่ือใหเขาระบบท้ังหมด 

4.2.1 อุปกรณท่ีใชในการรับขอมูล (INPUT INSTRUMENT) 
              (a) Flow Transmitter  
  - กรณีใชวัดปริมาณน้ำ RO และ DI ควรใชเปนชนิด magnetic flow meter หรือเทียบเทา  

 - กรณีใชวัดปริมาณสารเคมี ตองเปนชนิด mass flow meter โดยพื้นที่จำเปนตองมี คือบริเวณ Hood แบง
ถายสารเคมีจากแทงคฟารม ในพ้ืนท่ีจัดเตรียมวัตถุดิบ 

• Working flow rate 0.4 - 0.6 l/min 
• Accuracy 0.1% 
• สามารถใชกับของเหลวอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส/ ความดัน 100 bar 
• IP67  
• วัสดุสวนสัมผัสกับของเหลวสามารถทนการกัดกรอนของสารเคมี 
• Output/Communication สามารถสื่อสารกับ PLC ได 
• Reference brand : SIEMENS  หรือเทียบเทา 

(b) Level transmitter 
• Accuracy 0.1% 
• ยานการวัด 2-5 เมตร  
• IP67 
• วัสดุสวนสัมผัสกับของเหลวสามารถทนการกัดกรอนของสารเคมี 
• Output/Communication สามารถสื่อสารกับ PLC ได 
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• Reference brand : SIEMENS  หรือเทียบเทา 

   (c)  Temperature transmitter 
• สำหรับใชวัดอุณหภูมิโดยมีตัวกลางเปนสารเคมี 
• วัสดุสวนสัมผัสกับของเหลวสามารถทนการกัดกรอนของสารเคมี 
• เซนเซอรสามารถวัดไดท่ีอุณภูมิสูงสุด 85 องศาเซลเซียส 
• Accuracy 0.1 % 
• มี Thermowell 
• IP67 
• Output/Communication สามารถสื่อสารกับ PLC ได 
• Reference brand  : FW system หรือเทียบเทา 

  (d) pH Transmitter 
• ยานการวัด pH 0-14 
• Accuracy 0.1 % 
• IP67 
• Output/Communication สามารถสื่อสารกับ PLC ได 
• Reference brand : Mettler หรือเทียบเทา 

    (e) Load cell 
• ยานการวัด 5-10,000 kg. 
• ความละเอียดเปนทศนิยม 2 ตำแหนง 
• วัสดุท่ีสามารถทนการกัดกรอนของสารเคมี 
• Accuracy 0.1% 
• IP67 
• Output/Communication สามารถสื่อสารกับ PLC ได 
• Reference brand  : RC3 compression หรือเทียบเทา 

    (f) Floor scale 
• ยานการวัด 6, 60, 300, 2000 kg. โดยจำนวนตองเพียงพอตอการใชงาน 
• วัสดุ : สแตนเลส 
• IP67 
•  Accuracy 0.1% 
• ทศนิยมไมต่ำกวา 2 ตำแหนง 
• Indicator สามารถสงคาน้ำหนักเขาระบบ 
• Reference brand  : T-scale หรือเทียบเทา 

 
4.2.2 อุปกรณท่ีใชในการสงขอมูล (OUTPUT INSTRUMENT) 
       (a) Digital (On-off)  

i. Solenoid valve 
• Working medium : liquid (acid ,alkali), air 

• Medium temperature : 5 -100 ℃ 

• Environment temperature : 10 - 50 ℃ 
• Valve body material : UPVC 
• IP65 
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 ii. Pneumatic Ball valve 

• Size Range DN32, DN63 Follow to Pipe Size 
• Body Material Option UPVC 
• Connection Double Union 
• Pressure Rating 10 bar 
• Sealing EPDM 
• สามารถท่ีจะกำหนดอัตราการไหลของลม เพ่ือกำหนดการเปดหรือปดได 

 iii. Actuator เปนตัวกระตุนการทำงานมันทำงานโดยแหลงท่ีมาของพลังงานแรงดันลม 
• จะตองมี Air Lowest air pressure 45 PSI : Max operating Pressure 120 PSI 
• วัสดุท่ีใชตามมาตรฐาน ASTM6005 

 iv. Positioner รับและสงสัญญาณไฟฟา (Electronic Signal) 
• Communication 4-20 mA 
• IP65 หรือสูงกวา 
• มาตรฐานอุณหภูมิ อยูท่ี 30 - 85 C 
• มาตรฐาน ISO8573-1  

 
5.ขอบเขตงานระบบทอสารเคมี  

5.1ขอบเขตดำเนินการ 
 5.1.1 ผูรับจางตองสงเอกสารแคตตาล็อคตัวจริงท่ีแสดงคุณสมบัติของอุปกรณท่ีจะติดตั้งตอผูวาจาง 
 5.1.2 การติดตั้งทอสารเคมีจะตองติดตั้งทอท่ีมีความยาวตอเน่ือง และใหไดความยาวของทอยาวท่ีสุด หามใชเศษทอสั้นๆ
นำมาตอ ยกเวนการตอเขากับอุปกรณหรือขอตอ (Fitting) เทาน้ัน 
 5.1.3 การเดินทอท้ังหมดจะตองติดตั้งดวยความประณีต ไมเกิดรอยรั่วซึม  
 5.1.4 การติดตั้งทอตองใหไดระยะความยาวตามตองการ ณ จุดน้ันๆ ซึ่งเมื่อบรรจบทอเขาดวยกันแลวจะไดแนวสม่ำเสมอ 
ไมคดโกง หรือคลาดเคลื่อนไปจากแนว 
 5.1.5 การประกอบทอเขาดวยกันตองเปนไปในลักษณะที่เมื่อการหด หรือขยายตัวของทอ เนื่องจากเปลี่ยนอุณหภูมิ / 
ความดัน หรืออ่ืนๆท่ีมีปจจัยเก่ียวของ การหดหรือการขยายตัวน้ันจะไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆท้ังสิ้น  
 5.1.6 สวนประกอบตางๆของระบบทอ เชน เกทวัดความดัน หรืออ่ืนๆใดตองติดตั้งในตำแหนงท่ีสามารถถอดบำรุงรักษา 
หรือเปลี่ยนใหมไดสะดวกและใชงานไดคลองตัว 
 5.1.8 การยึด รองรับ และแขวนทอ (Support & Hanger) ทอทุกชนิดที่เดินลอยจะตองไดรับการยึดแขวน หรือรองรบั
ใหติดไวกับโครงสรางอาคารอยางมั่นคง แข็งแรง ท้ังน้ีใหทออยูในระดับสูงสุดเทาท่ีจะเปนไปได อุปกรณท่ีใชยึด แขวนหรือรองรับ
จะตองมีขนาดเหมาะสม และมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ำหนักแตละชวง 
 5.1.9 ใหตรวจสอบขนาดและแนวทางการดำเนินการใหสอดคลองกับงานติดตั้งในระบบอ่ืนๆและจะตองทำการแกไขเมื่อ
เกิดปญหาขัดแยง 
 5.1.10 ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการดังกลาวมาเองท้ังสิ้น 
 5.1.11 อุปกรณประกอบอื่นๆที่จำเปน เพื่อที่ทำใหระบบทอสามารถทำงานไดอยางสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ ถือวา
เปนความรับผิดชอบของผูรับจางเองท้ังสิ้น 
 5.1.12 ผูรับจางตองดำเนินการทดสอบการรับแรงดันภายในเสนทอและอุปกรณตางๆที่ติดตั้งใหไดตามมาตรฐานพรอม
ท้ังจัดจำหนายผลการทดสอบใหกับผูวาจาง 
 5.1.13 ผูรับจางจะตองทำการตรวจเช็คตำแหนงของทอและอุปกรณ ณ สถานที่จริงอีกครั้งหนึ่ง โดยไมคิดคาใชจาย
เพ่ิมเติมและทำ SHOP DRAWING เสนอ เพ่ือขออนุมัติกอนการสราง 
 5.1.14 ผูรับจางตองจัดเก็บรวบรวมแบบตัวจริงเดิม SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING และเอกสารเปลี่ยนแปลง
อ่ืนๆ ตลอดการกอสรางเพ่ือนำสงมอบใหกับผูวาจางทันทีท่ีการกอสรางสำเร็จลุลวงท้ังหมด 
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5.2 คุณสมบัติของทอ UVPC, ทอ PVC, Valve & Fitting ท่ีใชในการติดต้ัง 
 5.2.1 ทอสารเคมทีั้งหมดนับตั้งแต Tank farm ตลอดจนครอบคลุมทั้งอาคารผลิต ใหใชทอ Unplasticized Polyvinyl 
Chloride  (UPVC) ตามมาตรฐาน ASTM Schedule 40  หรือสูงกวา  
 5.2.2 Ball Valve Socket union ball valve ใหใช UPVC ขนาดตามเสนผานศูนยกลางของทอ  
 5.2.3 Fitting ใหใช UPVC ขนาดตามเสนผานศูนยกลางของทอ  
 5.2.4 Solenoid Valve หรือวาลวควบคุม ใหใช UPVC ขนาดตามเสนผานศูนยกลางของทอและเปนชนิดเดียวกันกับทอ 
 5.2.5 การประกอบไลนทอ Header จะตองมีความยาวท่ีสามารถท่ีเขามาเช่ือมตอไดอยางพอดี และมีการทนตอความดัน
ท่ีสูง และสามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 8 Bar  
 5.2.6 ปมสงจะตองสงสารเคมีใหไดตรงตามความตองการของอัตราการใชสารเคมี  
 

5.3 งานระบบ Support ทอหลัก 
• ผูรับจางตองคำนวณน้ำหนักของ Support ใหกับผูวาจางในการรับน้ำหนักของทอรวมถึงสารท่ีอยูในทอ 
• วัสดุที่ใชทำ support ตองมีความทนทานตอการเกิดสนิม อีกทั้งจะตองมีความหนาของวัสดุเพียงพอที่สามารถรองรับ

น้ำหนักของทอได  

6. ขอบเขตงานระบบทอลม และทอ Cooling & steaming  
6.1 คุณลักษณะท่ัวไป 
a. ผูรับจาง จะตองดำเนินการจัดหาทอแตละอุปกรณ ที่ใชในการตอระบบ Main ลม เพื่อใชเปนจุด Joint เขาไปใช

งานกับตัวเครื่องจักร ตองผานการผลิตทีไ่ดมาตรฐาน มอก. ทนตอการกัดกรอนและแข็งแรงทนทาน ความหนา
ของทอตองไมต่ำกวา 2.60 mm พรอมทั้งติดตั้งอุปกรณวัดแรงดันลมและตัวกรองน้ำที่เกิดจากการควบแนน
ภายในทอ ( Regulator ) 

b. ผูรับจาง จะตองดำเนินการตอระบบทอลมใหไดมาตรฐาน มีเครื่องมือและอุปกรณพรอมใชงาน จุดตอทอลมแต
ละจุดตองใชน้ำยาประสานทอเพ่ือไมใหเกิดการรั่วซึม และตองทำการ Test ระบบลมเพ่ือดูการรั่วซึมตามจุดตางๆ 

c. ผูรับจาง จะตองดำเนินการจัดหา สายลมที่ใชในการตอระบบลมเขากับตัวเครื่องจักรที่ไดมาตรฐาน  มีคุณสมบัติ
สามารถทนความรอน มีความยืดหยุน ทนตอแรงดันไดสูง และความตาน ในการไหลต่ำ 

d. ผูรับจาง จะตองดำเนินการจัดหา อุปกรณ Fitting ลม ที่ใชในการตอระบบสายลมเขากับตัวเครื่องจักรที่ได
มาตรฐาน จะตองทนแรงดันที่เกิดจากการนำไปใชงาน ควรมีการปองกันแรงดันกระชากที่ไมนอยกวา 1 MPa 
เพ่ือความปลอดภัยและปองกันการเกิดความเสียหายของอุปกรณ 

 
6.2 คุณลักษณะทางเทคนิค 

6.2.1 ระบบทอลม - สายลม 
• ทอที่เดินขยาย จะเดินตอจากทอลมหลักที่ทางบริษัทเตรียมไวให โดยการเดินจะเดินเขาอุปกรณที่จะตองใชลมในการ

ทำงาน ยกตัวอยางเชน วาลวหัวขับลม 
• แนวทอตองเปนแนวระดับ หรือแนวดิ่งขณะการเดินระบบทอลม 
• การเดินทอลมจะตองมีการยึดแนวทอตลอดระยะทุกๆ 2 เมตรในการเดิน 
• หลังจากการเดินทอเสร็จเรียบรอย จำเปนตองทดสอบ Pressure Test หรือ Hydro Test โดยการทดสอบตามมาตรฐาน

ของ ASME Code       
6.2.2 ระบบ Cooling & Steaming  

  - ระบบการเดินทอ Steaming  
• Black Steel Pipe SEAMLESS (SML) SCH40: Standard: ASTM A-53-2007 โดยขนาดทอตองมีขนาดเทากันกับ

อุปกรณหมอตม 
• หากบริเวณทอมีความรอนมากจนเกินไป ควรหุมฉนวนดวยวัสดุท่ีทนความรอนสูง 
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• ติดตั้ง steam trap ท่ีปลายทอไอน้ำจุดสุดทาย 
• ตองมีระบบรักษาความปลอดภัย ไมวาจะเปนอุปกรณ เกจ หรือวาลวตางๆ  
• หลังจากการเดินทอเสร็จเรียบรอย จำเปนตองทดสอบ Pressure Test หรือ Hydro Test โดยการทดสอบตามมาตรฐาน

ของ ASME Code  
- ระบบการเดินทอ Cooling  

• Black Steel Pipe SEAMLESS (SML) SCH40 : Standard : ASTM A-53-2007 โดยขนาดทอตองมีขนาดเทากันกับ
อุปกรณ Cooling tower 

• ตองมีระบบรักษาความปลอดภัย ไมวาจะเปนอุปกรณ หรือวาลวตางๆ  
• หลังจากการเดินทอเสร็จเรียบรอย จำเปนตองทดสอบ Pressure Test หรือ Hydro Test โดยการทดสอบตามมาตรฐาน

ของ ASME Code  

7. ขอบเขตงานไฟฟาและควบคุม 
 7.1 ผูรับจาง จะตองดำเนินการจัดหา อุปกรณและติดตั้ง สาย Main power supply cable และ Race way จากตู 
MDB ไปยังตู MCC ท่ีติดตั้งท่ีเครื่องจักร ตามมาตรฐาน วสท. และเพียงพอตอโหลดท้ังโครงการ 

7.2 ผูรับจาง จะตองดำเนินการจัดหาและติดตั้ง อุปกรณ ตู Load center with MCCB 250A พรอมตูครอบเพื่อติดตั้ง
อุปกรณ Metering ( Digital power meter & CT ) ใหม ท่ีจะติดตั้งขางๆตู SDB ตำแหนงใหมพรอมติดตั้ง Race way , cable 
โดยกำหนด ใหตอสายไฟฟา Power cable supply เขากับ Main busbar ของตู SDB Existing ดังกลาว ตามมาตรฐาน วสท. 
และเพียงพอตอโหลดท้ังโครงการ 

7.3 ผูรับจาง จะตองจัดหาแรงงาน รื้อยาย ตู SDB พรอม Race way , cable ของเดิมโรงงาน พรอมไปติดตั้งตำแหนง
ใหม รวมทั้งเดิน Raceway และ ลากสายไฟฟา ของเดิม พรอมเขาสาย สำหรับตูดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐาน วสท. และ
เพียงพอตอโหลดท้ังโครงการ 

7.4 ผูรับจาง จะตองจัดหา และติดตั้ง Main power supply cable และ Race way สำหรับเครื่องจักร จากตู Load 
center ไปยังเครื่องจักร แตละ Feeder ตามมาตรฐาน วสท. โดยวัสดุตองมีมาตรฐาน มอก. 

7.5 ผูรับจาง จะตองดำเนินการจัดหาแรงงาน เพื่อดำเนินการ รื้อยายอุปกรณ ไฟฟาของเดิม ที่ติดกับผนังหองเดิมออก 
เชน Switch plug พัดลมระบายอากาศ , ตู Control panel automatic door , Manual +bell fire alarm & Digital Clock 
พรอมไปติดตั้ง ตำแหนงใหม 

7.6 ผูรับจาง จะตองทดสอบอุปกรณที่ติดตั้งทุกระบบตามหลักวิชาการและขอกำหนด โดยมีตัวแทนเจาของงานอยูรวม
ทดสอบดวยทุกครั้ง พรอมทั้งตองรับผดิชอบในการทดสอบดังกลาว พรอมการปรับแตงรวมทั้งตรวจสอบอุปกรณไฟฟาของงาน
ทุกระบบท้ังหมด หลังจากดำเนินการติดตั้งแลวเสร็จกอนรับมอบงาน 

7.7 ผูรับจาง จะตองรายงานขอมูลในการทดสอบ (Test Report) ใหเปนแบบฟอรมเสนออนุมัติตอตัวแทนผูควบคุมงาน 
กอนดำเนินการทดสอบและแจงลวงหนากอน 3 วัน รวมทั้งกรณีมีการขอดับไฟของโรงงานฯทั้งหมด เพื่อดำเนินการงานติดตั้ง
อุปกรณในแตละสวน ขอใหแจงลวงหนาใหทางผูควบคุมงานรับทราบ ลวงหนา 7 วัน 

7.8 ผูรับจาง จะตองดำเนินการทดสอบเครื่อง อุปกรณและระบบตามที่ผูควบคุมงานจะกำหนดใหทดสอบ จนกวาจะ
ไดผลเปนท่ีนาพอใจและแนใจวาการทำงานของระบบท่ีทำการทดสอบถูกตองตามความประสงคของผูวาจาง 

7.9 ผูรับจาง จะตองมีวิศวกรประจำ Site งานตลอดเวลา ดำเนินการงานติดตั้งระบบไฟฟาและ Facility ดังกลาวเพ่ือ
ดำเนินการงานดานเคลียร เอกสาร Material Approve (Compare Specification) รวมทั้งการเสนอ แบบ Shop Drawing 
เพ่ือขออนุมัติแกผูควบคุมงาน กอนท่ีจะนำรูปแบบไปใชในการติดตั้งระบบไฟฟาดวย 

7.10 ผูเสนอราคาตองออกแบบจัดหาและติดตั้งอุปกรณเพ่ือใหระบบสามารถทำงานไดสมบูรณ 
• เมนไฟฟาจายดวย 3x380 V 50 Hz + N + PE 
• ผูเสนอราคาตองทำการรื้อถอนระบบสายไฟฟาและสายควบคุมเดิมท่ีเช่ือมตอระหวางเครื่องจักรเดิมออกใหอยูในสภาพ

ท่ีสามารถนำไปใชงานตอได 
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• ผูเสนอราคาตองทำการออกแบบ , จัดหา และติดตั้งเชื่อมตอเมนไฟฟาสำหรับจายใหตู panel board ของเครื่องจักร

ใหมและเครื่องจักรท่ียายตำแหนงติดตั้งโดยใหดึงมาจากจุดท่ีกำหนด ตามแบบ Single line 
• ผูเสนอราคาตองทำการจัดหา และติดตั้งเชื่อมตอสายควบคุมและแลกเปลี่ยนสัญญาณ(signal exchange)สำหรับ

เครื่องจักรใหมท่ียายตำแหนงติดตั้งโดยใหดึงมาจากจุดท่ีกำหนดตามแบบ Single line 
• อุปกรณไฟฟาตางๆ และการติดตั้งระบบไฟฟาอางอิงมาตรฐาน : NEMA, NEC, DIN, JIS หรือมาตรฐานตางๆท่ีเก่ียวของ 

หรือ มาตรฐาน วสท. 
• สำหรับสายสัญญาณ และ สายสงกำลัง ใหกับ motor ที่มีการปรับความเร็วรอบ (ติดตั้ง VSD) ตองเปนสายชนิดที่มี 

shield เทาน้ัน เพ่ือปองกันสัญญาณรบกวน 
• ระบบสาย Control Air พรอมทั้งอุปกรณ pneumatic, solenoid valve (ถาใช) สำหรับการควบคุมการทำงานของ 

อุปกรณตางๆ 
• Safety (Isolator) switches พรอมกับ cover สำหรับ motor ทุกตัวพรอมดวย feed back signal เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยในการซอมแซม 
• สายไฟตางๆที่ใชในระบบเครื่องจักร ตองมีการ wiring โดยมี cable mark, wire mark, label พรอมทั้ง code สีของ

สายไฟตางๆแสดงใหชัดเจนและสอดคลองกับ Electrical Diagram 
7.11 หลังจากทำการติดตั้งระบบไฟฟาแลวเสร็จ ผูเสนอราคาตองดำเนินการดังตอไปน้ี 
• ทำการ Mega Ohm และ Continuity test สำหรับสายไฟท่ีใชในการสงกำลัง สวนสายไฟท่ีใชในการสงสัญญาณใหทำ

การ Continuity test อยางเดียว พรอมท้ังทำรายงานการทดสอบสงผูวาจาง 
• ตองทำการตรวจสอบการทำงานของ motor ทุกตัว เชนทิศทางการหมุน ปริมาณกระแสไฟฟาที่ใชในการ start up 

และอ่ืนๆ พรอมท้ังบันทึกเปนรายงานผลการทดสอบสงผูวาจาง 
• ทำการทดสอบ function การทำงานของอุปกรณควบคุม, มาตรวัดตางๆ และอื่นๆ พรอมทั้งจัดทำรายงานผลการ

ทดสอบสงผูวาจาง 
7.12 ตองมีการติดตั้งระบบปองกันฟาผา 
7.13 ตองจัดหาและติดตั้งระบบสายดิน (Ground Grid) 
7.14 ผูเสนอราคา ตองออกแบบและเสนอรายละเอียดรูปแบบระบบไฟฟา โดยจัดทำแบบ Single Line Diagram แบบ

แสดงตำแหนงการจัดวางตูไฟฟาภายในอาคาร หรือบริเวณที่ติดตั้ง ใหคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเอกสาร ประกวดราคา 
โดยการออกแบบตองไดรับการรับรองจากภาคีวิศวกรหรือสูงกวา 

 
8. ขอบเขตงานดานน้ำเสียจากการผลิต-บรรจ ุ
 8.1 ผูรับจาง ตองติดอุปกรณวัดคาน้ำเสีย ไดแก คาความเปนกรด-ดาง , คา TDS ตามจุดท่ีกำหนดในติดตั้ง ตามเอกสาร
แนบ หมวดท่ี 4 ขอ 3 โดยอุปกรณคาดังกลาว ตองสามารถสงขอมูลเขาระบบ SCADA ได  
ซึ่งอุปกรณท่ีใชมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังน้ี 
  8.1.1 pH controller + probe 
  - ชวงการวัด 0-14 
  - Accuracy 0.02 pH (0-100 c) 
  - วัสดุท่ีใชทนการกัดกรอนเคม ี
  - Reference brand : Hanna หรือเทียบเทา 
   

8.1.2 TDS controller + probe 
  - 0 – 80,000 ppm 
  - ความละเอียด 0.01 ppm 
  - วัสดุท่ีใชทนการกัดกรอนเคมี 
  - Reference brand : Hanna หรือเทียบเทา 
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หมวดท่ี 3: Production Plant Workflow 
-การทำงานของโรงผลิตเคมี 1 
ความคาดหวัง: ผูท่ีอานเอกสารฉบับน้ีจะสามารถเขาใจกระบวนการทำงานภายในโรงผลิต 1 อยางละเอียด และการสงผานงาน

ไปยังหนวยงานอื่นๆอยางครบถวน ทั้งกระบวนการผลิตที่มีรูปแบบการทำงานแตกตางกัน เพื่อสามารถนำความเขาใจนี้ไปรวม

ออกแบบพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

องคประกอบของเอกสาร: 

1. คำศัพทและคำนิยาม (Terms & Definition) 
2. การทำงานระหวางโรงผลิต (Production Plant) และหนวยงานอ่ืนๆ (Warehouse, Laboratory, Packaging Plant) 
3. รายละเอียดการทำงานแตละสวน (Workflow Detail) 
4. ประเภทการผลิตและการดำเนินการผลิต (Production Types & Execution) 
5. ขอควรระวังและขอกำหนดในระหวางการผลิต (Safety and Limitations) 
 

คำศัพทและคำนิยาม (Terms & Definition) 

Terms Synonym/ Definition Explanation 

Production Plant โรงผลิต ในท่ีน้ีใชแทนโรงผลิต 1 

Warehouse คลังสินคา/ คลังวัตถุดิบ  

Packaging Plant โรงบรรจ ุ สถานท ี ่ท ี ่ นำ  FG ไปแบ  งถ  ายและเปล ี ่ยน 
Package 

RM Raw Material/ วัตถุดิบ/ หัวเช้ือ สารเคมีท่ีนำมาผลิตสินคา รวมถึงหัวเช้ือ 

FG Finish Good/ สินคาท่ีผลิตเสร็จ สินคาท่ีผลิตเสร็จพรอมบรรจุหรือขาย 

หัวเช้ือ RM ที่ผานการจัดเตรียม หรือ ผสมเตรียมไวสำหรับใช

ผลิต 

 

ใบสั่งผลิต เอกสารการสั่งผลิตที่มีขอมูลปริมาณและวัตถุดิบของ
การผลิตน้ันๆ 
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การทำงานระหวางโรงผลิต และหนวยงานอ่ืนๆ 

 

Diagram 1: Production  Plant  Workflow 

การทำงานของโรงผลิตเคมี 1 จะมีหนวยงานท่ีเก่ียวของคือ คลังวัตถุดิบ หองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ และ โรงบรรจุ  

โดยแบงเปน 5 สวนใหญๆ ดังน้ี 
 

1. Order+RM  - รายการสั่งผลิต และรายการวัตถุดิบ โดยการทำงานหลัก ๆ คือเบิกวัตถุดิบจากคลังวัตถุดิบ  
  (RM Warehouse) ตาม Order เขามายังโรงผลิต 1 

2. Preparation  - การจัดเตรียม คือ จัดเตรียม แบงถาย หรือเติมวัตถุดิบตาม Order 
3. Production  - การผลิต ผลิตสินคาตามปริมาณ และ กระบวนการตามใบสั่งผลิต  

เมื่อผลิตเสร็จ ทำการสุมตัวอยาง (Sampling) ไปตรวจสอบ(Inspection) ท่ีหองปฏิบัติการ QC 
4.       Quality control - การควบคุมคุณภาพ เมื่อผลิตเสร็จ หรือเรียกวาผลิตภัณฑระหวางการผลิต  

(Intermediate product) ใหรอผลการตรวจสอบจาก QC ซึ่งแบงเปน 3 กรณี  
ผาน     สินคาจะถูกนำสงไปยังสวนถัดไป สถานะเปนผลิตภัณฑรอการบรรจุ (Bulk product) 
ไมผาน ปรับแกได สินคาจะกลับเขาสูกระบวนการปรับแกโดย QC   
ไมผาน ไมสามารถปรับแกได ตองระงับ (Reject)  สินคาจะถูกถายออก 
และนำสงไปจัดเก็บคลังวัตถุดิบ (พ้ืนท่ีเพ่ือรอการแกไข/รอการตัดสินใจ)  

5. FG/ RM   - การดำเนินการกับสินคาท่ีผลิตเสร็จ โดยสินคาท่ีผลิตเสร็จแลวจะถูกถายออกพรอมติด  
Barcode เพ่ือช้ีบงสถานะ  
1. สินคาท่ีผลติเพ่ือเปน Intermediate/วัตถุดิบ จะถูกสงไปยังคลังวัตถุดิบ (RM Warehouse)  
2. สินคาท่ีผลิตเพ่ือจำหนาย จะถูกสงไปยังโรงบรรจุ (Packaging Plant)  

    3. สินคาท่ีถูก Reject จะถูกสงไปยังคลังวัตถุดิบ (RM Warehouse) (พ้ืนท่ีเพ่ือรอการแกไข) 
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รายละเอียดการทำงานแตละสวน 

 

Diagram 2: Detail Production Plant Workflow 

จาก 5 สวนการทำงานหลัก แตละสวนยังมี Workflow การทำงานยอยทีม่ีความแตกตางกัน จากการผลิตตางประเภท (Manual/ 

Semi-Automation/ Full Automation) โดยแบง Workflow การทำงานยอย และการตองานไดตาม Diagram ท่ี 2 

1. Order + RM - รายการสั่งผลิต และรายการวัตถุดิบ 

คำสั่งผลิตที่มีขอมูลรายการสินคาและรายการวัตถุดิบ สามารถแบงได 3 รูปแบบ โดยแบงไดจากชวงเวลาการสั่งผลิต และรูปแบบ

การปอนวัตถุดิบ โดยคำสั่งผลิตทั่วไป (1.1, 1.2) จะเกิดขึ้นในชวงเชากอนเริ่มการผลิตทั้งหมด ยกเวนคำสั่งผลิตดวน คำสั่งปรับแก 

(กรณี QC ไมผาน) หรือคำสั่งผลิตอื่นๆที่มีการแทรกระหวางวัน (1.3) สวนปริมาณการเบิกวัตถุดิบจะแตกตางกันตามรูปแบบการ

ปอนวัตถุดิบในข้ันตอนการผลิต 

1.1 Order + RM For Manual Feeding RM - รายการสั่งผลิต และรายการวัตถุดิบ สำหรับการปอนวัตถุดิบแบบ 

Manual 

สำหรับวัตถุดิบท่ีปอนแบบ Manual จะมีการรวมปริมาณวัตถุดิบท้ังหมด และเบิกรวมกันในตอนเชา เน่ืองจากวัตถุดิบท่ีมีการปอน

แบบ Manual  ตองมีการช่ังตวงแบงตามออเดอรดวยกันในข้ันตอนการจัดเตรียม 
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1.2 Order + RM For Automated Feeding RM รายการสั่งผลิต และรายการวัตถุดิบ สำหรับการปอนวัตถุดิบ

แบบ Automation  

สำหรับวัตถุดิบที่ปอนแบบ Automation ระบบจะมีการเช็คปริมาณคงเหลือของถังวัตถุดิบในโรงผลิตกอนวาเพียงพอตอการผลิต

ในวันนั้นๆหรือไม ถาไมเพียงพอจึงจะมีการสั่งเบิกวัตถุดิบ โดยเบิกวัตถุดิบจาก Batch เดียวกันกอน ถาไมเพียงพอจึงเบิกจาก 

Batch ใหม 

1.3 Order + RM For QC/ Interrupt Order รายการสั่งผลิต และรายการวัตถุดิบ สำหรับออเดอรปรับแก หรือ

ออเดอรแกระหวางวัน 

คำสั่งผลิตที่แทรกมาในระหวางวันทำใหตองมีการเบิกวตัถุดิบเพิ่มเติม แตขั้นตอนและการเบิกวัตถุดิบเปนไปตามประเภทของการ

เติมวัตถุดิบตาม 1.1 และ 1.2 

2. Preparation - การจัดเตรียม 

การจัดเตรียมจะเริ่มตั้งแตการรับวัตถุดิบเขามาในโรงผลิต 1 (Production Plant) โดยแบงได 2 ประเภทจากวิธีการจัดเตรียมท่ี

ตางกัน ประกอบไปดวย การจัดเตรียมสำหรับการปอนวัตถุดิบแบบ Manual และ การจัดเตรียมสำหรับการปอนวัตถุดิบแบบ 

Automation โดยระบบการปอนแบบ Manual มีความจำเปนตองชั่งตวงวัตถุดิบตั้งแตพื้นที่จัดเตรียม ในขณะที่การปอนแบบ 

Automation เพียงแคเติมวัตถุดิบในถังวัตถุดิบเฉพาะถังท่ีมีปริมาณไมเพียงพอตอการผลิต 

2.1 Preparation For Manual Feeding RM - การจัดเตรียม สำหรับการปอนวัตถุดิบแบบ Manual 

เมื่อไดรับวัตถุดิบมาจากกคลังวัตถุดิบแลว วัตถุดิบกลุมนี้จะถูกกระจายไปยังพื้นที่จัดเตรียมตามชนิด (เคมีน้ำ/ หัวเชื้อ/ เคมีผง/ 

น้ำหอม-สี) เพื่อทำการชั่งตวงแบงถาย จากถังวัตถุดิบเดิม (ตามที่เบิกจากคลังวัตถุดิบ) ใสในถังวัตถุดิบใหม (ถังเปลาในโรงผลิต 1) 

กอนจะจัดเรียงถังวัตถุดิบใหมในพาเลทเดียวกันสำหรับออเดอรเดียวกัน เปนอันเสร็จสิ้นข้ันตอนการจัดเตรียม ในการเก็บขอมูลการ

จัดเตรียมสำหรับการปอนวัตถุดิบแบบ Manual จะมีการ Match ระหวางออเดอรกับพาเลท โดยการผลิตหนึ่งออเดอรมีพาเลทท่ี

ใชวางวัตถุดิบ 1 - 2 พาเลท  ซึ่งการเก็บขอมูล Batch วัตถุดิบที่นำมาชั่งตวงแบงถายสำหรับออเดอรนั้นๆ จะทำโดยการ Scan 

Barcode บนถังวัตถุดิบเดิม Match กับ ออเดอร หรือพาเลท กอนการแบงถายลงถังวัตถุดิบใหมและจัดเรียงลงพาเลท จนครบทุก

รายการวัตถุดิบของออเดอรน้ันๆ พาเลทท่ีจัดเตรียมเสร็จแลวพรอมผลติจะถูกยกไปวางบนช้ัน และแจงสถานะจัดเตรียมเสรจ็พรอม

นำไปผลิต 

2.2 Preparation For Automated Feeding RM - การจัดเตรียม สำหรับการปอนวัตถุดิบแบบ Automation 

สำหรับวัตถุดิบที่มีการปอนวัตถุดิบแบบ Automation จะมีถังพักวัตถุดิบประจำสำหรับวัตถุดิบแตละชนิดตั้งอยูบน Rack และ

ติดตั้งระบบการปอนวัตถุดิบลงถังผลิตอัตโนมัติ และมีระบบเช็คปริมาณคงเหลือของวัตถุดิบ โดยกอนการเริ่มผลิต ออเดอรท่ีมีการ

เติมวัตถุดิบแบบอัตโนมัติจะมีการเช็คปริมาณสารคงเหลือวาเพียงพอตอการผลิตหรือไม ถาไมจึงจะมีการเบิกวัตถุดิบ 

กรณีวัตถุดิบคงเหลือในคลังเปน Batch เดียวกับวัตถุดิบในถังผลิต สามารถเติมวัตถุดิบท่ีเบิกมาลงถังผลิตไดเลย กรณีวัตถุดิบท่ีเบิก

เปนวัตถุดิบคนละ Batch ตองมีการรอใหระบบการผลิตดูดสารเคมีในถังพักวัตถดุิบกอนใหหมด จึงจะสามารถเติมวัตถุดิบ Batch 

ใหมได โดยการเติมวัตถุดิบท่ีเบิกมาจากคลังลงในถังพักวัตถุดิบ จะตองมีการ Scan เก็บขอมูล Batch วัตถุดิบ Match กับปริมาณ

สารเคมีท่ีเติมจากระบบเช็คปริมาณวัตถุดิบทุกครั้ง 

 

3. Production - การผลิต 
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ข้ันตอนการผลิตสามารถแบงได 3 รูปแบบตางกันตามวิธีการเติมวัตถุดิบ โดยการผลิตแบบ Manual ท่ีมีท้ังผลิตใน IBC Tank และ 

Mixing Tank มีรูปแบบการเติมวัตถุดิบโดยใชคนเติมทั ้งหมด แตการผลิตแบบ Semi-Automation และการผลิตแบบ Full 

Automation ที่ผลิตในถัง Mixing Tank มีการเติมวัตถุดิบดวยระบบปอนวัตถุดิบอัตโนมัติชวยในการผลิต โดยการผลิตแบบ 

Semi-Automation ยังจำเปนตองมีคนเติมวัตถุดิบบางชนิดในระหวางผลิต แตการผลิตแบบ Full Automation สามารถเติม

วัตถุดิบตามข้ันตอนจนจบการผลิตโดยไมมีการใชคนเติม 

3.1 Production For Manual - การผลิตแบบ Manual 

การผลิตแบบ Manual จะรับพาเลทที่มีการจัดเตรียมเสร็จมายัง Station การผลิต (พื้นที่ผลิต IBC Tank) แลวจึงเริ่มผลิตโดยการ

ใชปม Diaphragm ดูดสารเคมีตามข้ันตอน กรณีท่ีใชปมตัวเดียวกับวัตถุดิบมากกวา 1 ชนิด จะตองมีการลางปม หรือดูดน้ำ RO ท่ี

แบงมาจากสูตรคั่นแทนการลางปม จนกวาจะครบตามขั้นตอนการผลิต ทุกถังผลิตจะมีการเก็บขอมูล เวลา อุณหภูมิ pH และ

ความเร็วของ Motor ขณะผลิต โดยมีหนาจอควบคุม (HMI) เพ่ือ Monitor ข้ันตอนการผลิตและปริมาณวัตถุดิบท่ีมีการใชจริง 

3.2 Production For Semi-Automation - การผลิตแบบ Semi-Automation 

การผลิตแบบ Semi-Automation จะสามารถเริ่มไดเมื่อมีวัตถุดิบในถังพักสำหรับระบบเติมวัตถุดิบอัตโนมัติเพียงพอ และพาเลทท่ี
มีการจัดเตรียมแลวของวัตถุดิบท่ีมีการเติมแบบ Manual จัดเตรียมพรอมสำหรบัการผลติ โดยระบบจะเติมวัตถุดิบตามข้ันตอนและ
มีการแจงเตือนเมื่อถึงเวลาใหเติมวัตถุดิบแบบ Manual เมื่อการเติมวัตถุดิบเสร็จสิ้นและคอนเฟรมกับหนาจอควบคุม (HMI) จึงจะ
ดำเนินการผลิตตอจนเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต 
การเก็บขอมูลการผลิตจะมีตั้งแต อุณหภูมิ pH และความเร็วของ Motor Flow ขณะผลิต ขอมูลการไหลของวัตถุดิบ ปริมาณ
วัตถุดิบ เวลา และข้ันตอนการผลิตจริง ท้ังจากการเติมวัตถุดิบ 2 รูปแบบ 
 

3.3 Production For Full Automation 

การผลิตแบบ Full Automation จะสามารถเริ่มไดเมื่อมีวัตถุดิบในถังพักสำหรับระบบเติมวัตถุดิบอัตโนมัติเพียงพอ โดยระบบจะ

เติมวัตถุดิบตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นและแจงเตือนเมื่อผลิตเสร็จ การเก็บขอมูลการผลิต ตั้งแต อุณหภูมิ pH และความเร็วของ 

Motor Flow ขณะผลิต ขอมูลการไหลของวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบ เวลา และขั้นตอนการผลิตจริง สามารถเก็บไดจากระบบการ

เติมอัตโนมัติ และ Sensor ท่ีถังผลิต 

 

4. QC – การควบคุมคุณภาพ 

สินคาที่ผลิตเสร็จแลว จะถูกสุมตัวอยาง (Sampling)  มา ตรวจสอบ(Inspection) ที่หองปฏิบัติการ QC การทดสอบ (Testing) 

โดยอางอิงรายการตรวจสอบและเปรียบเทียบผลที่ไดกับเกณฑมาตรฐานสินคา (SPECIFICATION) ซึ่งการตรวจสอบสินคาแตละ

รายการจะใชวิธีการทดสอบและเวลาในใชตรวจสอบท่ีแตกตางกัน อาทิ เชน ลักษณะท่ัวไป, สี, กลิ่น, คาความเปนกรดดาง Active 

acidity, Total acidity, Active alkalinity, Total alkalinity, Viscosity, การทดสอบโฟม (ปฏิบัติงานในโรงผลิต)  โดยรวม

รายการทดสอบท้ังหมด  21 รายการ ซึ่งขอมูล Monitor การผลิตตองสามารถนำมาใชไดในข้ันตอนน้ีเพ่ือชวยใหการทำงานรวดเร็ว

และแมนยำข้ึน 

4.1 QC = PASSED - QC ผาน 

กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพสินคาท่ีผลิต ผาน สามารถเก็บขอมูลผลตรวจสอบและดำเนินการข้ันตอไปไดทันที 
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4.2 QC = FAILED - QC ไมผาน 

กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพสินคาท่ีผลิต ไมผาน สามารถปรับแกได หนวยงาน QC สามารถวิเคราะหปญหาและวิธีการปรับแก

สินคานั้นๆ ทั้งจากตัวอยางสินคา และขอมูลจากการ Monitor การผลิต โดยการสั่งปรับแกในรูปแบบของคำสั่งผลิต (1.3) โดยท่ี

ทางหนวยงาน QC ระบุรายการและปริมาณของวัตถุดิบที่ตองการปรับแก รวมไปถึงวิธีการปรับแกไปพรอมกับคำสั่งผลิต และ

ดำเนินการตามกระบวนการหลังจาก 1.3 กรณีการปรับแกหนางานมีความแตกตางจากคำสั่งนั้น สามารถปรับแกคำสั่งผลิตให

เปนไปตามการผลิตจริงได  

กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพสินคาท่ีผลิต ไมผาน ไมสามารถปรับแกได ตองนำออกจากระบบการผลิตปกติ โดยท่ีทางหนวยงาน 

QC ระบุปญหาพรอมกับคำสั่งแจงสวนงานผลิต และดำเนินการคัดแยกสินคาออกจากระบบผลิต 

 

5.FG/ RM 

หลังจากผานกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพไดมาตรฐานแลว กรณีสินคาน้ันผลิตใน Mixing Tank จะมีการถายออกลงถัง 

IBC Tank โดยสามารถควบคุมปริมาณท่ีถายออก และช่ังน้ำหนักสินคาท่ีถายออกจริง กอนติด Barcode ท่ีมีขอมูลปริมาณ Batch 

การผลิต และ Batch ของวัตถุดิบท่ีใช บน IBC Tank กรณีสินคาผลิตใน IBC Tank อยูแลว สามารถติด Barcode ที่ตัวถังผลิตได

ทันท่ีเมื่อการผลิตเสร็จสิ้น กอนสงไปยังสถานีตอไป กรณีสินคาเปน FG จะถูกสงไปยังโรงบรรจุ (Packaging Plant) กรณีสินคาเปน

หัวเช้ือ จะถูกสงกลับไปคลังวัตถุดิบ (RM Warehouse)  

5.1 FG - Packaging Plant 

กรณีสินคาท่ีผลิตเปนสินคา FG และมีการถายออกหรืออยูใน IBC Tank ท่ีมีการติดบารโคดแลว สามารถสงตอไปยังไลนการบรรจุ

เพ่ือนำไปบรรจุตอไป 

5.2 RM - Warehouse 

กรณีสินคาที่ผลิตเปนหัวเชื้อ และมีการถายออกหรืออยูใน IBC Tank หรือภาชนะสุดทาย ที่มีการติดบารโคดแลว สามารถสงกลบั
ไปยังคลังวัตถุดิบไดทันที 
กรณีสินคาท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดและไมสามารถปรับแกได จะมีการถายออกหรืออยูใน IBC Tank หรือภาชนะสุดทาย ท่ีมีการ
ติดบารโคดแสดงสถานะแลว ใหสงกลับไปจัดเก็บคลังวัตถุดิบ (พ้ืนท่ีเพ่ือรอการแกไข/รอการตัดสินใจ) 
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ประเภทการผลิตและการดำเนินการผลิต 

สามารถแบงประเภทการผลติท่ีมีการดำเนินการตางกันได 6 แบบดวยกัน และมีพ้ืนท่ีผลิตท่ีมีลักษณะตางกัน 2 รูปแบบคือ พ้ืนท่ี
ผลิตใน IBC Tank และ พ้ืนท่ีผลิตใน Mixing Tank

 

รูปท่ี 1 : พ้ืนท่ีผลิตใน IBC Tank 

การผลิตใน IBC Tank จะเปนการผลิตแบบ Maual ท้ังหมด (3.1) 

 

 

รูปท่ี 2 : พ้ืนท่ีผลิตใน Maxing Tank 

การผลิตใน Mixing Tank จะมีท้ังการผลิตแบบ Manual , Semi-Automation, Full Automation 
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1. การผลิต Manual ใน IBC Tank (รวมผลิตหัวเชื้อและผลิตสินคากลุมเคร่ืองสำอาง) 

1.1 → 2.1→ 3.1→ 4→ 5 

 

Diagram 3: Manual Production in IBC Tank 

2. การผลิต Manual ในถัง Mixing Tank  

1.1 → 2.1→ 3.1→ 4→ 5 

รูปแบบการทำงานและขั้นตอนการผลิตเหมือนกับการผลิตใน IBC Tank ทุกอยาง ยกเวนถังที่ผลิตเปนถัง Built In ใบกวน หรือ 

Mixing Tank 

3. การผลิต Semi-Automation ใน Maxing Tank (จัดเตรียม 2 แบบ) 

1.1→ 2.1→   ↓ 

                                       3.2 → 4→ 5 

1.2→ 2.2→   ↑ 

รูปแบบการทำงานของการผลิตแบบ Semi-Automation มีการจัดเตรียมทั้ง 2 รูปแบบ (2.1 และ 2.2) และนำวัตถุดิบจากการ

จัดเตรียมมาผสมใน Mixing Tank ตามลำดับ และวิธีการของวัตถุดิบนั้นๆ เชน เติมวัตถุดิบ A ดวยระบบ Automatic ตามดวย

วัตถุดิบ B แบบ Manual แลวจึงเติม C, D, F ดวยระบบ Automatic เมื่อเติมวัตถุดิบครบถวนจึงเปดระบบ Cooling อัตโนมัติจน 
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สินคามีอุณหภูมิต่ำกวา 35 องศา จึงมีการ เติมสีและน้ำหอม แบบ Manual และเสร็จสิ้นการผลิต กรณีนี้ วัตถุดิบ B และสีและ

น้ำหอมตองมีการจัดเตรียมตาม 2.1 ในขณะท่ีวัตถุดิบอ่ืนจัดเตรียมแบบ 2.2 

4. การผลิต Full Automation ใน Mixing Tank (รวมหัวเชื้อ) 

1.2 → 2.2→ 3.3→ 4→ 5 

 

Diagram 4:  Full Automation Production in IBC Tank 
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5. การปรับแกสินคา หรือ ออเดอรแทรกระหวางวัน 

 

Diagram 5:  Possible Workflow of QC/Interrupted Order 

ออเดอรปรับแก หรือออเดอรแทรกจะเริ่มตนจาก 1.3 และมีวิธีผลิตตามคำสั่งผลิตวาตองการผลิตใน IBC Tank หรือ Mixing Tank 

และตองการเติมสารแบบ Manual หรือ Automatic 

6. การผลิตแบบอ่ืนๆ (กรณีพิเศษ แยกออกมาจากโรงอ่ืนๆ) LAS+CAS หองกรด 
 6.1 การผลิตแบบ Continuous หัวเชื้อ 5T-3 (LAS+CAS) 

 

Diagram 6:  Continuous Process - 5T-3 

ระบบผลิตแบบอัตโนมัติ ที่มีการดูดวัตถุดิบจาก Tank Farm และ RM Station มาผสม และ Cooling ใน Mixing Tank 5T-3 

ท่ีตั้งอยูพ้ืนท่ีผลิตหัวเช้ือ แลวเมื่อผลิตเสร็จจึงไป Stock ไวท่ี Tank Farm 15 T และผลิตตอทันที 
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6.2 หองกรด  

 

รูปท่ี 3 : พ้ืนท่ีผลิตสินคากลุมกรด 

สินคาท่ีผลิตในหองน้ี มีท้ังสองระบบ คือระบบ semi-automation  และ manual ซึ่งการดดูวัตถุดิบทุกรายการและการผลิต 

แบบระบบ manual ตองอยูภายใน Hood ดูดไอกรด ยกเวนถังผสม stainless ขนาด 2 ตนัท่ีเปนระบบ semi-automation 

จะตั้งอยูภายนอก Hood 

6.3 ผลิตเคมีผง-ผงซักฟอก 

 

รูปท่ี 4 : พ้ืนท่ีผลิตสินคากลุมเคมผีง-ผงซักฟอก 

การจัดเตรยีมวัตถุดิบที่ใชในสินคากลุมเคมีผง-ผงซักฟอก จะจัดเตรียมวัตถุดิบทางดานขวาจากภาพในพื้นที่ผลิตสินคากลุมเคมีผง-

ผงซักฟอก โดยลักษณะการผลติสินคา จะเปนการปอนวัตถุดิบจากดานบน ช้ัน 2 โดยสินคาลงมาผานเครื่องคัดขนาด และ บรรจุลง

ไปในบรรจุภัณฑเปน FG หรือ ถายลงถังขนาด 200 ลิตร เพ่ือรอบรรจตุอไป ซึ่งจะตองมีการสุมตัวอยางเขาแลปเพ่ือเช็คคาทางเคมี  
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แตแตกตางกับสินคาชนิดน้ำ ตรงที่มีการบรรจุสินคาเลยโดยไมไดรอผลใหผานกอน หากกรณีคาทางเคมีไมผาน จะเปนการ 

Rework ใหมอีกครั้งและปรับแกตามท่ีทาง QC แจงมาจนกวาสินคาจะผาน 

ขอควรระวังในระหวางการผลิต 

1. ใสสารตามข้ันตอนและปริมาณท่ีถูกตองตามสูตรการผลิต 
% Error ท่ีรับได  

- ดานวัตถุดิบ  0.5% 

- ดานสินคา 0.5-1% 

2. สารเคมีตางชนิดหามมีการสัมผัสกันโดยตรงระหวางการผลิต ยกเวนภายในถังผลิต  
3. ตองมีการ Flush น้ำคั่นระหวางสารเคมี 
4. ตองออกแบบใหสามารถลดการเกิดฟอง  
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หมวดท่ี 4: เอกสารแนบ 
1.แบบโรงงาน-ผลิต (Layout) 

 
2.แบบโรงงาน-บรรจุ (Layout) 
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3.แนวทอและจุดวัดคาทางเคมีของระบบน้ำเสีย 

 
 
4.แนวทอหลักระบบลมท่ีจัดให 
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5.P&ID กลุมหัวเชื้อ (Pre-mix) 

 
 
 

6. P&ID ระบบผลิตแบบ manual (ถัง bulk IBC และถังกลมพลาสติก) 
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7. P&ID ระบบผลติแบบ Auto และ Semi-auto (ถังผสม 18 ถัง) 

 

ตารางการผลิต 

กลุมท่ี  สินคา (code)  ถังผลิต  

1  A1, A2  5T-1  

2  B1, B2, B3  5T-2  

3  D1  5T-3  

4  E1  5T-4  

5  C1, C2, C3, C4, C5 ,C6, C7  4T-1,2  

6  F1, F2  4T-3  

7  G1  4T-4  

8  H1, H2, H3, H4, H5, H6, H8, H9, H9  2T-1  

9  J1, J2  2T-2  

10  K1, K2  2T-3  
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กลุมท่ี สินคา (code) ถังผลิต 

11  I1, I2, I3  1T-1  

12  L1, L2, L3, L4  1T-2  

13  M1, M2, M3, M4  1T-3  

1  N1, N2, N3, N4, N5  1T-4  

2  O1  0.8T  

3  P1, P2, P3, P4, P5  0.5T  

4  Q1, Q2, Q3, Q4  0.2T  

 

                                                      ตารางวัตถุดิบ 

หมายเลข วัตถุดิบ ขนาดถังวัตถุดิบ (L) 

1 RO Water Tank Farm 

2 LA-004 Tank Farm 

3 LB-001 Tank Farm 

4 LN-010 Tank Farm 

5 DI Water Tank Farm 

6 LN-001 Tank Farm 

7 LN-002 1000 

8 LN-009 1000 

9 80-040 1000 

10 80-026 1000 

11 PN-003 1000 

12 LA-010 1000 

13 80-008 1000 
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หมายเลข วัตถุดิบ ขนาดถังวัตถุดิบ (L) 

14 LN-006 1000 

15 80-061 1000 

16 LA-008 1000 

17 LN-007 1000 

18 LN-003 1000 

19 80-050 1000 

20 80-006 1000 

21 LN-015 1000 

22 LN-013 1000 

 

                                                       ตารางวัตถุดิบ 

หมายเลข วัตถุดิบ ขนาดถังวัตถุดิบ (L) 

23 80-044 1000 

24 80-010 1000 

25 LN-014 1000 

26 PB-005 1000 

27 80-051 1000 

28 LN-008 1000 
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8. P&ID ตัวถังผสมอุปกรณและทอท่ีควรมีในแตละถังผสม (ถังผลิต 18 ถัง) 

 

 

9.ตาํแหน่งเครื่องจกัร 
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รายการเครื่องจักร 

ลำดับ ช่ือเครื่องจักร แรงมา / เครื่อง จำนวน 
1 Mixing tank 5000 L 10.72 2 
2 Mixing tank 4000 L 3 4 
3 Mixing tank 5000 L 5 2 
4 Mixing tank 2000 L 8.84 3 
5 Mixing tank 1000 L 2 4 
6 Mixing tank 200 L 2 1 
7 Mixing tank 500 L 6.7 1 
8 Mixing tank 800 L 5 1 
9 Wet scrubber 2 1 
10 Dust collector 3 1 
11 Boiler 36.19 1 
12 Cooling tower 3 1 
13 ปมลมแบบสกร ู 30 1 
14 Air dryer 30 1 
15 เครื่องบดสินคาผง 2 1 
16 มอเตอรใบกวน 3 9 
17 เครื่องผสม 100 กก.  1 
18 Powder Mixing 500 kg. 10 3 
19 Powder Mixing 600 kg. 7.5 1 
20 เครื่องปดฝาถัง  1 
21 เครื่องบรรจ ุ  1 
22 Orifice scrubber 10.053 1 
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