ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
.......................................................
๑. ความเป็นมา
จังหวัดระยองโดยสำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง มีควำมประสงค์จะก่อสร้ำงโรงงำนแปรรูปผลผลิตขนำด
เล็กและขนำดกลำง สำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง ตำบลพลงตำเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยเครื่อง
ทอดผลไม้สูญญำกำศ ขนำด 50 กิโลกรัมต่อครั้ง พร้อมสิ่งก่อสร้ำงประกอบตำมโครงกำรพัฒนำภำคตะวันออกให้
เป็นศูนย์กลำงผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย เพื่อใช้เป็นสถำนที่แปรรูปผลไม้พร้อมทีป่ ฏิบัติงำน เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และ
สิ่งก่อสร้ำงประกอบ ณ หมู่ที่ 4 บ้ำนคลองบำงบ่อ ตำบลพลงตำเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยเบิกจ่ำย
จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖1 จำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร
๒. วัตถุประสงค์
ก่ อ สร้ ำ งโรงงำนแปรรู ป ผลผลิ ต ขนำดเล็ ก และขนำดกลำง ส ำนั ก งำนเกษตรจั ง หวั ด ระยอง
ตำบลพลงตำเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตำมโครงกำรพัฒนำภำคตะวันออกให้เป็นศูนย์ กลำงผลไม้เมือง
ร้อนแห่งเอเชีย เพื่อใช้เป็นสถำนที่ แปรรูปผลไม้พร้อมที่ปฏิบัติงำน เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
และประชุมสัมมนำ ของประธำนและคณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอ
วังจันทร์และเกษตรกรทั่วไป
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่ องจำกเป็ นผู้ ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรั ฐ ในระบบเครือ ข่ ำยสำรสนเทศของกรมบั ญ ชีก ลำง ซึ่ งรวมถึ งนิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ งงำนเป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จัด กำร
กรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัดระยอง ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็ น ผู้ได้รับ เอกสิ ทธิ์ห รือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐ บำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
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3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงในวงเงินไม่
น้อยกว่ำ 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) หรือมีผลงำนเกี่ยวกับประเภทเครื่องทอดสูญญำกำศ ไม่น้อยกว่ำ
2 ปี นับ จำกวัน เสนอรำคำ และเป็ น ผลงำนที่เป็นคู่สัญ ญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนเอกชนที่
จังหวัดระยอง เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณี ที่กิจ กำรร่ว มค้ ำได้จดทะเบี ยนเป็น นิ ติบุ คคลใหม่ กิ จกำรร่ว มค้ ำจะต้องมีคุณ สมบั ติ
ครบถ้ ว นตำมเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดไว้ ใ นเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้ เ สนอรำคำในนำม
“กิจกำรร่วมค้ำ” ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วม
ค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
(2) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้ำร่วม
ค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ในกรณีที่กิจกำรร่วม
ค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้ อมกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำย
เดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
3.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลำง
3.12 ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอซึ่งได้รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญำต้ อ งลงทะเบี ยนในระบบจัด ซื้อ จัด จ้ ำงภำครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำ ยไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.15 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องมีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร เพื่อเสนอรำยชื่อเข้ำปฏิบัติ งำนในโครงกำร
ครั้งนี้ โดยกำหนดให้มีวิศวกรควบคุมงำน จำนวน 1 คน มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับไม่
ต่ำกว่ำภำคีวิศวกร สำขำวิศวกรรมโยธำ
โดยจะต้องส่งเอกสำรสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ พร้อมลงลำยมือชื่อเซ็น กำกับและคำรับรองกำร
เข้ำทำหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง
๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอรำคำสำมำรถศึ กษำรำยละเอียดของงำนตำมโครงกำรนี้ ได้จำกแบบรูป และ
รำยละเอียดประกอบแบบ งำนจ้ำงก่อสร้ำงโรงงำนแปรรูปผลผลิตขนำดเล็กและขนำดกลำง สำนักงำนเกษตร
จังหวัดระยอง ตำบลพลงตำเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเอกสำรประกอบกำรประกวดรำคำจ้ำง
/ด้วยวิธี...
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ด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่จังหวัดระยอง โดยสำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง จะประกำศขำยแบบในรำคำชุดละ
5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน)
4.2 อำคำรแปรรูป
จำนวน 1 หลัง
ห้องประชุม/ที่ทำงำน
จำนวน 1 ห้อง
ห้องน้ำ
จำนวน 1 ห้อง
งำนครุภัณฑ์จัดซื้อ
จำนวน 1 ชุด
รำยละเอีย ดแนบท้ ำยร่ ำงขอบเขตของงำน (Term of Reference: TOR) ออกแบบโดยองค์ก ำร
บริ ห ำรส่ ว นต ำบลพลงตำเอี่ ย ม วิ ศ วกร นำยยศสั น ต์ คุ ณ ฑกิ จ สย.5516 วิ ศ วกรออกแบบ และสถำปนิ ก
นำยชัชวำล สรำนนท์ ภ-สถ.9158 สถำปนิกออกแบบ
รำยกำรออกแบบ
บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ
จำนวน......9............แผ่น
บัญชีแสดงปริมำณวัสดุและรำคำเปล่ำ
จำนวน......9............แผ่น
บัญชีควำมต้องกำรใช้วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ จำนวน.......6.......... แผ่น
แบบแปลน
จำนวน........37........แผ่น
๕. เงื่อนไขเฉพาะงาน
5.1 ผู้ รับ จ้ำงจะต้องท ำกำรส ำรวจ และตรวจสอบพื้นที่ จริงโดยละเอียด ถ้ำรูปแบบและรำยละเอียด
ประกอบแบบขัดแย้งกับสถำนที่จริง ให้ผู้รับจ้ำงยึดถือกำรตัดสินของผู้ว่ำจ้ำงเป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนโดยไม่มี
เงื่อนไข หรือในกรณีรูปแบบกับรำยกำรประกอบแบบขัดแย้งกัน ให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำงเป็นที่สิ้นสุด
5.2 ข้อกำหนดพิเศษของสัญญำจ้ำงอำจแสดงไว้ในรูปแบบหรือเอกสำรเพิ่มเติมต่อท้ำยรำยละเอียด หรือ
เอกสำรประกอบในเสนอรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสำรแยกต่ำงหำกให้ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญำจ้ำง
5.3 ในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรทำงำนของผู้รับจ้ำงอำจจะก่อให้ เกิดอันตรำยหรือเป็น
สำเหตุให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทำงรำชกำร หรือสำธำรณะอื่นใด ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์สั่งให้ผู้รับจ้ำง
หยุดทำงำนได้ทันที และผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำมในทันทีจนกว่ำผู้รับจ้ำงจะทำกำรแก้ไขชี้แจงให้เป็นที่ปลอดภัยแล้ว
จึงจะอนุญำตให้ทำงำนต่อไปได้ และกำรสั่งหยุดงำนในกรณีนี้ ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถนำมำเป็นสำเหตุหรือเงื่อนไขใด ๆ
ในกำรขอต่ออำยุสัญญำจ้ำง หรือคิดรำคำงำนเพิ่มขึ้นแต่ประกำรใด
5.4 ให้ผู้รับจ้ำงทำควำมสะอำดบริเวณพื้นที่ทำงำนให้เรียบร้อย และปลอดภัยทุกวัน หำกมีเศษซำกวัสดุ
ใดที่ใช้กำรไม่ได้ ให้ผู้รับจ้ำงนำขนออกไปทิ้งทันที
5.5 วัส ดุ และสิ่ งกีดขวำงกำรก่อสร้ำงที่ จำเป็นต้องขนย้ำยออกไป ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำร โดยควำม
เห็นชอบของผู้ควบคุมงำน และมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของทำงรำชกำร สำหรับค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรนี้เป็น
ภำระของผู้รับจ้ำง
5.6 ในกรณีที่มีกำรเพิ่มหรือลดเนื้องำนบำงส่วน ให้ผู้รับจ้ำงถือรำคำกลำงเพิ่มหรือลดของผู้ว่ำจ้ำง เป็นที่
สิ้นสุด
5.7 กำรตรวจงำน ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำนที่ผู้ว่ำจ้ำงแต่งตั้งขึ้น มีสิทธิ์ในกำรตรวจสอบคุณภำพวัสดุ
และตรวจสอบควำมก้ ำวหน้ ำ ของงำน ณ สถำนที่ ก่ อ สร้ำ งได้ ต ลอดเวลำ กำรตรวจสอบนี้ รวมถึ งกำรตรวจ
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ โรงงำน และส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรงำนจ้ำง
5.7.1 กำรตรวจสอบคุณภำพวัสดุที่นำมำใช้งำน หำกปรำกฏคุณภำพไม่ได้ตำมข้อกำหนด เป็น
ภำระของผู้รับจ้ำงต้องแก้ไขหรือนำออกไป แล้วนำวัสดุที่มีคุณภำพตำมข้อกำหนดมำทดแทน
/5.7.2 กำรตรวจสอบ...
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5.7.2 กำรตรวจสอบคุ ณ ภำพงำน หำกจ ำเป็ น ต้ อ งท ำกำรขุ ด รื้ อ หรื อ เปิ ด ออก เพื่ อ กำร
ตรวจสอบแล้ว เป็นภำระของผู้รับจ้ำงจะต้องจัดทำใหม่ ให้เป็นที่เรียบร้อย มีคุณภำพใช้ได้ กรณีที่กำรตรวจสอบนั้น
กระทำภำยหลัง จำกงำนผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพขั้นต้นไปแล้ว เมื่อมีกำรตรวจสอบใหม่พบว่ำคุณภำพของงำน
ใช้ไม่ได้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรให้งำนกลับสู่สภำพเดิมก่อนดำเนินกำรตรวจสอบครั้งใหม่นี้เป็นของผู้รับจ้ำง
5.7.3 กำรทำงำนใดหรือวัสดุที่นำมำใช้งำน ที่มิได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมหรือเห็นชอบจำก
ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำน ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำนอำจสั่งแก้ไข หรือนำออกไปโดยผู้รับจ้ำงต้องรีบดำเนินกำรและ
รับภำระค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้น ซึ่งผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมร่วมมือและอำนวยควำมสะดวกจนกว่ำกำรตรวจสอบนั้นจะ
เสร็จเรียบร้อยทุกครั้ง
5.7.4 กำรจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ ผู้รับจ้ำงต้องสั่งของล่วงหน้ำ และตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้อง
ไม่ว่ำจะจัดหำภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศก็ตำม และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหำกเกิดควำมผิดพลำด ล่ำช้ำ อัน
เป็นเหตุให้กำรดำเนินกำรไม่ทันตำมระยะเวลำที่กำหนด
5.7.5 กำรใช้วัสดุเทียบเท่ำ ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณ์ที่กำหนดขำดตลำด หรือนำเข้ำไม่ทันตำม
ระยะเวลำที่กำหนด ผู้รับจ้ำงจะต้องชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐำนจำกผู้ผลิตหรือนำเข้ำหรือผู้แทนจำหน่ำยต่อผู้
ว่ำจ้ำง เพื่อขอใช้วัสดุเทียบเท่ำเป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งในกำรขอเสนอวัสดุเทียบเท่ำ จะต้องนำเสนอมำกกว่ำ 1
รำยกำร พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภำพจำกผู้ผลิตผู้จำหน่ำย เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำเปรียบเทียบคุณภำพ
ของวัสดุดังกล่ำว
5.7.6 ให้ผู้รับจ้ำงต้องชดใช้ค่ำกระแสไฟฟ้ำ และค่ำน้ำประปำ ที่นำไปใช้ในงำนก่อสร้ำง ด้วยเงิน
สดตำมอัตรำที่ผู้ว่ำจ้ำงเรียกเก็บทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
6. กาหนดการดาเนินการ
ดำเนินกำรด้วยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
7.1 กำหนดงำนแล้วเสร็จภำยใน 180 วัน นับถัดจำกวันที่ จังหวัดระยอง โดยสำนักงำนเกษตรจังหวัด
ระยอง ได้ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้ำงเรียบร้อยแล้ว
7.2 กำรรับประกันกำรชำรุดบกพร่อง
7.2.1 กำรรับประกันควำมชำรุดอำคำร 2 ปี
7.2.2 กำรรับประกันควำมชำรุดวัสดุครุภัณฑ์ 1 ปี
8. ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน 180 วัน (5 งวดงาน) ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 8 ของค่ำจ้ำง จะจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
- ถมดินปรับระดับ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- ตีผังติดตั้งห้องรับรอง
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- ปรับพื้นที่ ทดสอบดิน
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- ขุดดิน (หลุม)
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- เทคอนกรีตฐำนรำก
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- ก่อสร้ำงตอม่อ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
/- กลบดิน...
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- กลบดิน
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 50%
- ก่อสร้ำงคำนคอดิน
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 80%
ซึ่งจะแล้วเสร็จภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันที่จังหวัดระยอง โดยสำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง ได้ส่ง
มอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุทำกำรตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 18 ของค่ำจ้ำง จะจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
- ห้องน้ำ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนเสำ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนโครงหลังคำ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนมุงหลังคำ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนเทพื้น
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนผนัง (ก่ออิฐ)
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 60%
ซึ่งจะแล้วเสร็จภำยใน 45 วัน นับถัดจำกวันที่จังหวัดระยอง โดยสำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง ได้ แจ้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุทำกำรตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 42 ของค่ำจ้ำง จะจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
- งำนก่ออิฐ ฉำบปูน
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy)
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนประตูหน้ำต่ำง
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนสีภำยใน
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนฝ้ำเพดำนภำยใน
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- ติดตัง้ เครื่องทอดสูญญำกำศ ขนำด 50 กิโลกรัมต่อครั้ง ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 50%
ซึ่งจะแล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่จังหวัดระยอง โดยสำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง ได้ แจ้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุทำกำรตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 22 ของค่ำจ้ำง จะจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
- งำนฝ้ำเพดำนภำยนอก
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนระบบไฟฟ้ำ-ระบบน้ำประปำ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนขยำยเขตไฟฟ้ำ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนทำสีภำยนอก
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนพื้นอื่นๆ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งเครื่องทอดสูญญำกำศ ขนำด 50 กิโลกรัมต่อครั้ง
พร้อมติดตั้งรำยละเอียดส่วนประกอบของเครื่องจักร
และสำมำรถเดินเครื่องทดสอบกำรทอดได้
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
ซึ่งจะแล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่จังหวัดระยอง โดยสำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง ได้ แจ้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุทำกำรตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
/งวดที่ 5...
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งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำง จะจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
- งำนวัสดุ ครุภัณฑ์
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนปรับภูมิทัศน์
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนทำควำมสะอำดภำยในและภำยนอกอำคำรและบริเวณโดยรอบ ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนมิเตอร์ไฟฟ้ำ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
- งำนส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 100%
ซึ่งจะแล้วเสร็จภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่จังหวัดระยอง โดยสำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง ได้ แจ้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุทำกำรตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ในกำรเบิกเงินตำมงวดงำน ผู้รับจ้ำงสำมำรถส่งมอบงวดใดก่อนก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันครั้งละหลำย
งวดก็ได้ โดยยกเว้นงวดแรกและงวดสุดท้ำย
9. วงเงินงบประมาณในการจ้าง
จำนวน 10,000,000 (สิบล้ำนบำทถ้วน)
10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
จังหวัดระยองโดยสำนักงำนเกษตรจังหวัดระยองจะพิจำรณำโดยใช้หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกเกณฑ์รำคำ
โดยพิจำรณำจำกรำคำรวมและจะทำสัญญำเมื่อได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ
11. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถ
ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถำนที่ติดต่อ : สำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038 613699 ต่อ 12
E-mail : rayong@doae.go.th
สำธำรณชนที่ต้องกำรเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นด้วย
ลงชื่อคณะกรรมกำรกำหนดขอบเขตของงำน (Term of Reference : TOR)

ลงชื่อ..................................................ประธำนคณะกรรมกำร
(นำยทรงธรรม ชำนำญ)
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง
ลงชื่อ..................................................กรรมกำร
(นำงสำวสมหมำย พลมณี)
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำร
สำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง
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/ลงชื่อ...
ลงชื่อ..................................................กรรมกำร
(นำงปภำดำ ปลุกใจรำษฎร์)
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนเกษตรอำเภอวังจันทร์
ลงชื่อ..................................................กรรมกำร
(นำงสำวพยุง พลำยมี)
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลงตำเอี่ยม

ลงชื่อ..................................................กรรมกำร
(นำงใกล้รุ่ง เสียงเสนำะ)
กรรมกำรวิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอวังจันทร์
ลงชื่อ..................................................กรรมกำร
(นำงธมลพรรณ มณีเขียว)
เลขำนุกำรวิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอวังจันทร์
ลงชื่อ..................................................กรรมกำร
(นำยมำนพ โปษยำอนุวัตร์)
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำร
สำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง
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รายละเอียดแนบท้าย ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
จ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
..............................................................
1. จังหวัดระยองโดยสำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง ขอกำหนดให้เจำะสำรวจดินระบุกำรรับน้ำหนัก
ปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ 20 ตัน ต่อตำรำงเมตร ให้ดำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุต่อไป
2. ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกำรทดสอบปูนซีเมนต์และเหล็ก ให้คณะกรรมกำรฯ ก่อนมีกำรตรวจรับพัสดุ
3. ให้ใช้มิเตอร์น้ำขนำด 1/2 นิ้วที่ปรำกฏในแบบผังบริเวณเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง (โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยของผู้
รับจ้ำง)
4. ให้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้ำที่ปรำกฏในแบบผังบริเวณเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง (โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง)
5. ข้อกำหนดโครงกำรดังกล่ำวรวมค่ำขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ ค่ำขยำยเขตระบบประปำ และค่ำขยำยเขต
ระบบโทรศัพท์เป็นค่ำใช้จ่ำยอยู่ในโครงกำรก่อสร้ำงแล้ว
6. ให้มีกำรเสนอรูปแบบรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ก่อนดำเนินกำรใช้อุปกรณ์นั้นๆ
7. ผู้รับจ้ำงจัดให้มีอำคำรใช้สำหรับคณะกรรมกำรควบคุมงำนและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุของ
โครงกำรฯ อำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
- คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งำนได้ อย่ำงน้อย 1 ชุด
- เครื่องพิมพ์ (สี, ขำวดำ) อย่ำงน้อย 1 ชุด
- กระดำษ Flowchart อย่ำงน้อย 20 แผ่น
- กระดำนไวท์บอร์ดพร้อมปำกกำเขียนไวท์บอร์ด อย่ำงน้อย 1 ชุด
- ปำกกำเน้นข้อควำม 7 สี
- โต๊ะประชุม + เก้ำอี้ อย่ำงน้อย 1 ชุด
- อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงำน (ตำมที่ร้องขอ)
8. ผู้รับจ้ำงจะต้องมีสถำนที่พักของคนงำนอยู่นอกสถำนที่ก่อสร้ำงโครงกำรฯ
9. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มียำมรักษำทรัพย์สินในสถำนที่ก่อสร้ำงโครงกำรฯ
10. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีป้ำยประชำสัมพันธ์ในสถำนที่ก่อสร้ำงโครงกำรฯ (ตำม พรบ.ควบคุมอำคำรฯ)
11. ต้องมีกำรทดสอบเครื่องจักรเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ พิจำรณำก่อนส่งมอบงำน

/12. มีกำรฝึกอบรม…
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12. มีกำรฝึกอบรม พร้อมฝึกปฏิบัติให้แก่สมำชิกวิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอวังจันทร์
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 คน จนสำมำรถใช้งำนเครื่องจักรได้
13. กำรขออนุญำตกับหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องตำมกฎหมำย สำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง
เป็นผู้ดำเนินกำร
ลงชื่อคณะกรรมกำรกำหนดขอบเขตของงำน (Term of Reference : TOR)
ลงชื่อ

ประธำนคณะกรรมกำร

(นำยทรงธรรม ชำนำญ)
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง
ลงชื่อ

กรรมกำร
(นำงสำวสมหมำย พลมณี)
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำร
สำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง
ลงชื่อ

กรรมกำร

(นำงปภำดำ ปลุกใจรำษฎร์)
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนเกษตรอำเภอวังจันทร์
ลงชื่อ

กรรมกำร

(นำงสำวพยุง พลำยมี)
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลงตำเอี่ยม
ลงชื่อ

กรรมกำร

(นำงใกล้รุ่ง เสียงเสนำะ)
กรรมกำรวิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอวังจันทร์
ลงชื่อ

กรรมกำร

(นำงธมลพรรณ มณีเขียว)
เลขำนุกำรวิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอวังจันทร์
ลงชื่อ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

(นำยมำนพ โปษยำอนุวัตร์)
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำร
สำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง
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รายละเอียดและความต้องการในการใช้วัสดุ / อุปกรณ์
ที่มีการคัดสรรจากคณะกรรมการและกลุ่มแปรรูปผลไม้
ประชุม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองบางบ่อ หมู่ที่ 4 ตาบลพลงตาเอี่ยม
ชื่อเครื่องจักร :
ลักษณะการใช้งาน :

เครื่องทอดสูญญากาศ (Vacuum frying equipment)
ทอดผัก ผลไม้ และอาหารทะเล ภายใต้สูญญากาศประมาณ 50 กก/ครั้ง
(น้้าหนักก่อนทอด)
ส่วนประกอบของเครื่องจักร
1. ถังทอด
รูปทรง
ทรงกระบอกตั้ง
ขนาดโดยประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1,200 มม. ความสูงทรงกระบอก 1,630 มม.
มีช่องมองระดับน้้ามันภายในถัง
การให้ความร้อน
ถังผนังสองชั้นพร้อมท่อขดขนาด 1.5 นิ้วภายในถังให้ความร้อนด้วย
ไอน้้ากับผนังด้านนอกและท่อขด ทนแรงดัน 10 บาร์ สามารถควบคุม
อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 40 – 120 องศาเซลเซียส
ฝาถัง
เปิด-ปิด ด้วยกระบอกลมสั่งงานจากตู้ควบคุมพร้อมชุดโคมไฟและ
ช่องมองภายในถัง
ชุดสลัดน้้ามัน
ติดตั้งชุดสลัดน้้ามันภายในถังทอด สามารถหมุนสลัดน้้ามันต่อเนื่อง
จากขั้นตอนการทอด ในสภาวะสูญญากาศ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
และสามารถปรับความเร็วรอบได้
การล้าเลียงน้้ามันขึ้น
ล้าเลียงน้้ามันขึ้นถังทอด อาศัยหลักการสร้างแรงดันแตกต่างระหว่าง
สองถังน้้ามัน โดยให้ถังน้้ามัน (ถังล่าง) มีความดันสูงกว่าถังทอด (ถังบน)
น้้ามันจึงถูกดันให้ไหลจากถังน้้ามันขึ้นสู่ถังทอด
วัสดุ
สแตนเลส AISI 304 หนา 4.5 มม. ผิว 2B เชื่อมขัดเฉพาะแนวเชื่อมตาม
มาตรฐานอาหาร
2. ถังน้้ามัน
รูปทรง
ทรงกระบอกตั้ง
ขนาดโดยประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1,200 มม. ความสูงทรงกระบอก 1,000 มม.
มีช่องมองระดับน้้ามันภายในถัง
การให้ความร้อน
ถังผนังสองชั้นให้ความร้อนด้วยไอน้้ากับผนังด้านนอกทนแรงดัน
10 บาร์ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 40-120 องศาเซลเซียส
ฝาถัง
เปิด – ปิด ด้วยกระบอกลมสั่งงานจากตู้ควบคุม
วัสดุ
สแตนเลส AISI 304 หนา 4.5 มม. ผิว 2B
เชื่อมขัดเฉพาะแนวเชื่อมตามมาตรฐานอาหาร
3. ถังกรองนามัน
รูปทรง
ขนาดโดยประมาณ

ทรงกระบอกตั้ง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 600 มม. ความสูงทรงกระบอก 630 มม.
ตะกร้ากรองละเอียดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 530 มม. ความสูง
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ตะกร้ากรองหยาบ
ฝาถัง
วัสดุ
4. ตะกร้าทอด
รูปทรง
ขนาดโดยประมาณ
รายละเอียด
ฝาถัง
วัสดุโครงตะกร้า
5. ถังแยกละอองนามัน
รูปทรง
ขนาดโดยประมาณ
ก้นถัง
วัสดุ

ทรงกระบอก 300 มม. ความละเอียด 80 msh ถอดล้างท้าความ
สะอาดได้ง่าย
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 480 มม. ความสูงทรงกระบอก 280 มม.
ความละเอียด 40 msh วางซ้อนกับกรองละเอียดถอดล้างท้าความ
สะอาดได้ง่าย
หูล็อกฝาสามต้าแหน่ง ยกเปิด-ปิด ได้ง่ายด้วยคน
สแตนเลส AISI 304 หนา 3.0 มม. ผิว 2B เชื่อมขัดเฉพาะแนวเชื่อม
ตามมาตรฐานอาหาร
ทรงกระบอก มีหูหิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 860 มม. ความสูงทรงกระบอก 350 มม.
ผนังทั้งสามด้านท้าจากจากแผ่นสแตนเลสเจาะรู 3 มม. AISI 304
หนา 2.0 มม. ปริมาตรภายใน 200 ลิตร
หูล็อกฝาสี่ต้าแหน่ง ยกเปิด-ปิด ได้ง่ายด้วยคน
สแตนเลส AISI 304 หนา 2.0 มม. เชื่อมขัดเฉพาะแนวเชื่อมตาม
มาตรฐานอาหาร
ทรงกระบอก ก้นกรวย
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 520 มม. ความสูงรวม 1,200 มม.
หูล็อกก้นถังสามต้าแหน่ง ถอดล้างท้าความสะอาดภายในได้ด้วยคน
สแตนเลส AISI 304 หนา 3.0 มม. ผิว 2B เชื่อมขัดเฉพาะแนวเชื่อม
ตามมาตรฐานอาหาร

6. ชุดทาสูญญากาศ
อุปกรณ์สร้างสูญญากาศ ระบบท้าสูญญากาศ แบบ Water Jet ท้าสูญญากาศโดยน้้าเย็น
พร้อมระบบปั๊มน้้าเย็น
ถังน้้าเย็น
ถังสแตนเลส AISI 304 หนา 2.0 มม. ขนาดภายนอก
1500 x 1500 x 1500 มม. หุ้มด้วยฉนวนยาง (Rubber Foam)
หนา 25 มม.
7. เครื่องท้าน้้าเย็น
ก้าลังผลิตน้้าเย็น
อุณหภูมิน้าเย็น

25 ตัน ระบายความร้อนด้วยอากาศ
15 องศาเซลเซียส

8. หม้อไอน้้า
ก้าลังผลิตไอน้้า
แรงดันใช้งาน

200 กก/ชม.
6 บาร์
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แรงดันใช้งานสูงสุด
เชื้อเพลิง
อุปกรณ์เสริม
9. ตู้ควบคุม
ลักษณะทั่วไป
ขนาด
หน้าที่
10. ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ลักษณะทั่วไป
ขนาด
หน้าที่
11. เครนยกตะกร้า
ลักษณะทั่วไป
โครงสร้าง
หน้าที่

10 บาร์
น้้ามันดีเซลหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ถังพักน้้ามันดีเซลขนาด 500 ลิตร, ถังพักน้้าสแตนเลสขนาด 50
ลิตร, ปั๊มน้้ายาเคมีพร้อมถังพักและชุดกรองน้้าป้อนเข้าหม้อไอน้้า
ตู้เหล็กพับขึ้นรูปหนา 2.0 มม. กันน้้า พ่นและอบด้วยสีฝุ่น
1000 x 1500 x 400 มม.
ควบคุมแสดงค่าการท้างาน เช่น การเปิด-ปิดสุญญากาศ
อุณหภูมิถังทอด อุณหภูมิถังน้้ามัน การสลัดน้้ามันวาล์วไฟฟ้า
ตู้เหล็กพับขึ้นรูปหนา 2.0 มม. กันน้้า พ่นและอบด้วยสีฝุ่น เปิดฝา
ได้สองด้าน (หน้า-หลัง)
1200 x 1200 x 2000 มม.
รับสัญญาณจากตู้ควบคุมแล้วแปลงเป็นกระแสจ่ายให้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้า
เครนแบบแขนหมุน (Jib Crane) ยกน้้าหนักได้สูงสุด 250 กก
ท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 114 มม. รัศมีแขน 1800 มม.
หมุนได้ 270 องศา
ยกตะกร้าทอด เข้า-ออก ถังทอด

12. แท่นเครื่องจักร
ลักษณะทั่วไป

แท่นเครื่องจักรส้าหรับวางถังทอดและตู้ควบคุม โครงสร้าง
เหล็กเชื่อมประกอบขึ้นรูป พ่นและอบด้วยสีอีพ็อกซี่ พื้นปูด้วย
สแตนเลสแผ่นลาย
ราวกันตกและราวบันได สแตนเลส AISI 304 เชื่อมและขัดเฉพาะแนวเชื่อม
บันได
แม่บันไดท้าจากเหล็กพ่นและอบด้วยสีอีพ็อกซี่
ลูกบันไดเป็นตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์
ขนาดโดยประมาณ
2000 x 1800 x 1800 มม.

13. อุปกรณ์อื่นๆ
อุปกรณ์ควบคุมไอน้้า

ไอน้้าจากหม้อไอน้้าแรงดัน 6 บาร์ถูกลดแรงดันให้เหลือ 2 บาร์ ก่อน
จ่ายให้กับเครื่องจักร ต่อจากนั้นควบคุมการจ่ายไอน้้าเข้าถังทอดด้วย
วาล์วไฟฟ้าที่ส่งสัญญาณมาจากชุดควบคุมอุณหภูมิ
ท่อจ่ายไอน้้า
ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ Sch. 40 หุ้มด้วยฉนวน Rock Wool หนา 50 มม.
ท่อน้้ามันและสุญญากาศ ท่อสแตนเลส Sch. 20 เชื่อมและขัดเฉพาะรอยเชื่อมตามมาตรฐาน
อาหาร
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วาล์วน้้ามัน
บอลวาล์วสแตนเลส ขับด้วยแรงดันลม สั่งงานจากตู้ควบคุม
วาล์วระบายน้้ามัน
บอลวาล์วสแตนเลส หมุนด้วยมือ
วาล์วสุญญากาศ
วาล์วปีกผีเสื้อ ขับด้วยแรงดันลม สั่งงานจากตู้ควบคุม
14.รายการวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิต

ล้าดับ
รายการ
1 เข่งพลาสติก ขนาด 66.0 x 66.0 x 48.0 cm. ขนาดบรรจุ 50
กิโลน้้าหนัก 3 kg.
2 ถาดมีขอบ 4 เหลี่ยมขนาด 100x80x20 cm
3 เครื่องเก็บบรรจุภัณฑ์แบบสายลัด(เครื่องลัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ)
พร้อมอุปกรณ์
4 ม่านพลาสติกกันแมลง ขนาดความสูงตามห้อง
5 ชั้นเก็บผลิตภัณฑ์ ขนาด 3 ชั้น สูง 1.20 ม.กว้าง 0.60 ม.
6 ตู้โชว์ กระจก ขนาด สูง 1.40 ม. กว้าง 0.60 ม.
7 เครื่องซีลถุง สูญญากาศ Fuji V- 300 ขนาด 12 นิ้ว ระบบ 2 in
1 สามารถดูดออซีเจน และเติมลมถังไนโตเจนได้ในเครื่อง
เดียวกัน
8 ขนาดภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 370 x สูง 160 mm.
เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 310 mm.จ้านวน 5 ใบ
9 ตะกร้าพลาสติก ทรงกลม ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง
420mm. สูง 170 mm.
10 ลังตาข่าย ทรงเตี้ย 37.5 x 56.5 x 16 cm.
11 ตะกร้าใส่ผลไม้หูเหล็ก ขนาด 385 x 590 x 340 mm
12 เครื่องคิดเลข ขนาด 6 x 8 นิ้ว จ้านวน
13 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC
14 เครื่องปรินต์เตอร์สี
15 เครื่องยิงแสกนบาร์โคด์ พร้อมเครื่องปรินต์
16 ที่แขวนถุงมือสแตนเลส ท่อโครงสร้างสี่เหลี่ยม ขนาด 25 mm.
0.45 x 1.45 x 1.45 m. และตัวแขวนขนาด 10 mm.
17 ที่แขวนผ้าคลุมสแตนเลส ขนาด 23.3 x 59 x 13 cm.
18 เก้าอี้สแตนเลส สูง 55 cm.
19 เครื่องกดน้้ายาล้างมือ แบบสัมผัส
20 ตู้น้าร้อน+น้้าเย็น
21 เครื่องเป่าลมมืออัตโนมัติขนาด 25 x 23.8 x 23 cm.
22 พาเลท พลาสสติก ขนาดมาตรฐาน 1.00 x 1.20 m.
23 กระป๋องแบบ สแตนเลสมีหูหิ้ว ขนาด 12 นิ้ว
24 อุปกรณ์ปอกเปลือกทุเรียนสแตนเลส
25 มีด สแตนเลสยาว 30 cm. ไม่รวมด้าม

จ้านวน
50

หน่วย
ใบ

10
1

ใบ
ชุด

ตามห้อง
6
2
1

ชุด
ตู้
ชุด

5

ใบ

50

ใบ

200
20
2
1
1
1
1

ใบ
ใบ
ตัว
ชุด
ชุด
ชุด
ตัว

1
5
1
1
1
30
10
2
10

ตัว
ตัว
ตัว
ตู้
ตัว
ชุด
ใบ
ชุด
ด้าม
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49.
50

กะละมังท้าจาก สแตนเลส มีรู ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
กะละมังท้าจาก สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
กะละมังท้าจาก สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
ฐานชั่งเป็นเหล็กหล่อ 300x400 mm. สูงไม่น้อยกว่า 100 cm.
มีล้อเข็น 4 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก รับประกัน 1 ปี
ตราชั่งแบบดิจิตอลพิกัด 2000 g x 1 g.
รถเข็นสแตนเลสเอนกประสงค์แบบไม่มีขอบแบบพับได้ ขนาด
0.80 x 1.00 x 1.10 cm.
ชั้นวางของ ท้าจากสแตนเลส จ้านวนชั้นไม่น้อยกว่า 4 ชั้น สูงไม่
น้อยกว่า 1.50 m. กว้าง 0.7 m. ยาว 1.50 m. สามารถเลื่อน
ถาดได้
อ่างล้างมือสแตนเลสกว้าง 0.80 x 0.60x 0.70x 0.40 m. ก็อก
น้้า 1 หัว แบบเท้าเหยียบ
อ่างล้างวัตถุดิบสแตนเลสกว้าง 0.80 x 1.80 x 0.75 x 0.40 m.
ก็อกน้้า 2 หัว แบบเท้าเหยียบ
โต๊ะเตรียมวัตถุดิบสแตนเลส 0.80 x 2.00 x 0.65 m. (ไม่มีขอบ
ด้านล่างมีตะแกรง)
โต๊ะผึ่งสแตนเลสมีรู ขอบสูง มีถาดรองด้านล่าง ไม่น้อยกว่า 10
cm. 0.80 x 1.80 x 0.75 m.
โต๊ะสแตนเลส 0.80 x 1.00 x 0.65 m. ไม่มีขอบ
โต๊ะตัดแต่งสแตนเลสขนาด 1.00 x 3.00 x 0.75 m. จ้านวน 2
ชั้น
โต๊ะท้างาน โต๊ะเหล็กท้างานมาตรฐานครุภัณฑ์
ตู้แช่แข็ง ประตูเดี่ยวเปิดบนขนาดไม่น้อยกว่า 15.2 คิว

10
10
10
1

ใบ
ใบ
ใบ
ตัว

2
2

ตัว
ตัว

2

ตัว

1

ชุด

2

ชุด

2

ตัว

1

ตัว

5
2

ตัว
ตัว

2
1

ตัว
ตู้

ชั้นเก็บวางภาชนะ/อุปกรณ์ ท้าจากสแตนเลส ขนาด 0.80 x
1.50 x 1.20 m.
ถุงมือยาง สีขาว อย่างดี
รองเท้าบู๊ด สีขาว อย่างดี
ผ้าคลุมกันเปื้อน สีขาว อย่างดี
ชุดคลุมสีขาว (ผ้า) อย่างดี
หมวกคลุมสีขาว
อุปกรณ์ป้องกัน ตรวจสอบควันไฟ
อุปกรณ์ดับเพลิง (Co2)
กล้องวงจรปิด (ความชัด 2.0 ล้านพิกเซล) ตัวกล้อง 6 ตัว,เครื่อง
บันทึกภาพ 1 ตัว , จอ 1 ตัว
ถุงฟอยด์ ขนาด 12x20 นิ้ว

1

ตู้

20
20
20
20
20
1
2
1

คู่
คู่
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ถัง
ชุด

5,000

ใบ
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51
52
53
54
55
56
57
58

ตัวหนังสือลอยตัวสแตสเลส ขนาด 100x120 ซม.(หรือตาม
ความเหมาะ)
อุปกรณ์ป้องกันขโมยช่องหน้าต่าง/ประตู(ที่เป็นกระจก)
แบบสแตนเลส
ตู้เก็บเอกสาร
โต๊ะรับแขกแบบไม้เนื้อแข็งแท้
เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง
อุปกรณ์ดักแมลง ขนาด กว้าง 75x33 ซม.
เครื่องชั่งน้้าหนักแบบระบบสปริง 2 หน้าปัด พิกัด 200 กรัมถึง
100 กรัม
ชั้นวางรองเท้า แบบเสียบสแตสเลส ใช้วางได้ 10 คู่

1

ชุด

ตามแบบ
2
1
50
4
1

ตู้
ชุด
ตัว
ตัว
ตัว

1

ชุด

