
ขอบเขตงาน (Term of Reference  : TOR) 
เครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติขนาด 1200 แคปซูลต่อนาที 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 น ำไปใช้ในงำนผลิตยำ ในโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตยำจำกสมุนไพรในภำคใต้  

 
2. คุณลักษณะ 
 คุณสมบัติโดยท่ัวไป 
 เป็นเครื่องบรรจุแคปซูลที่มีกำรท ำงำนแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่กำรแยกแคปซูล บรรจุแคปซูล และปิดฝำ
แคปซูล   
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นเครื่องส ำหรับบรรจุแคปซูลที่ใช้กับแคปซูลเบอร์ 1 หรือเบอร์ 0 ไดโ้ดยกำรเปลี่ยนแม่พิมพ์ 
2. มีควำมเร็วในกำรผลิตแคปซูลได้สูงสุด 1200 แคปซูลต่อนำที เมื่อใช้ placebo หรือ ไม่ต่ ำกว่ำ 

1000 แคปซูลต่อนำที เมื่อใช้ผงยำขมิ้นชัน (บรรจุแคปซูลละ 500 mg) 
3. มีกำรบรรจุผงยำลงแคปซูลโดยวิธีกำรตอกอัดผงยำ ก่อนบรรจุลงในแคปซูลเปล่ำ  โดยมีชุด

ตอกอัดผงยำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ชุด โดยมีควำมแม่นย ำสูง ค่ำเบี่ยงเบนของน้ ำหนักบรรจุไม่
เกิน 2% 

4. ระบบถอดแคปซูลใช้ระบบดูดสุญญำกำศ ที่ได้จำกปั้มผลิตสุญญำกำศชนิดไม่ใช้น้ ำมัน  (Oil 
free) และไม่ใช้ระบบน้ ำ มีขนำดมอเตอร์ 1.5KW ตัวปั้มฯติดตั้งอยู่ภำยในตัวเครื่องบรรจุ 

5. ทีชุ่ดรับแคปซูลที่มีรูส ำหรับรับแคปซูลจ ำนวน 9 ร ู(bores) 
6. มีระบบท ำควำมสะอำดเบ้ำรับแคปซูลที่ท ำกำรบรรจุแล้วให้สะอำดด้วยระบบเป่ำ และดูด  
7. ตัวถังบรรจุแคปซูลเปล่ำ มีตัวเซ็นเซอร์ติดตั้งอยู่ เพ่ือคอยตรวจจับและแจ้งเตือนในกรณีท่ี 

แคปซูลเปล่ำในถังต่ ำกว่ำระดับที่ก ำหนดไว้ 
8. ตัวถังบรรจุผงยำ ส่วนที่สัมผัสผงยำ  (Contact parts) ท ำด้วยวัสดุสแตนเลสเกรด 316 หรือ

ดีกว่ำ มีชุดวำวล์ปิด-เปิดที่ท ำงำนด้วยระบบนิวส์เมติกส์ ส ำหรับจ่ำยผงยำแบบอัตโนมัติ ตัว
วำวล์ พร้อมติดตั้งตัวสั่นสะเทือน (Vibrator) ที่ท ำงำนด้วยระบบนิวส์เมติกส์  ตัวถังบรรจุผงยำ 
ออกแบบให้สำมำรถถอดล้ำงท ำควำมสะอำดได้ง่ำย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในกำรถอด 

9. ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนำด 1.6KW ระบบส่งก ำลังเป็นแบบใช้เกียร์บล็อกแยก 2 ชุด  
แยกอิสระระหว่ำงชุดรับแยก ปิด แคปซูล และชุดบรรจุผงยำ โดยมีระบบเช็คองศำของกำร
ท ำงำนแบบดิจิตอลเซ็นเซอร์  

10. ชุดจ่ำยผงยำลงแคปซูลมีระบบท ำควำมสะอำดชุดแผ่นจ่ำยผงยำด้วยระบบลมดูด  



11.  ตัวเครื่องส่วนของกำรผลิตแคปซูล มีหน้ำต่ำงที่ท ำด้วยวัสดุที่มีควำมแข็งแรง และมีควำมใส 
สำมำรถมองเห็นกำรท ำงำนภำยในได้ และสำมำรถเปิดออกได้ทั้ง 4 ด้ำน สำมำรถเปิดได้แบบ 
บำนซ้ำยและบำนขวำ 

12. มีระบบจ่ำยน้ ำมันหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ  สำมำรถจ่ำยน้ ำมันหล่อลื่นไปยังจุดต่ำงๆของเครื่องไม่
น้อยกว่ำ สำมำรถตั้งช่วงเวลำกำรจ่ำยน้ ำมันได้ 

13. ควบคุมกำรท ำงำนทั้งระบบด้วย PLC (Programmable logic control) รับค ำสั่งและ
แสดงผลด้วยจอสีแบบสัมผัส (Color touch screen) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว 

14. มีกำรติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบ Thermal printer ส ำหรับพิมพ์รำยงำนกำรผลิตและรำยละเอียด
ต่ำงๆ ที่ด้ำนหลังของตัวเครื่อง 

15. ตัวเครื่องมีกำรแสดงสัญญำณเสียง ไฟแสดงกำรเตือนติดตั้งด้ำนบนของตัวเครื่อง  และ
ข้อควำมเตือนที่หน้ำจอแสดงผล เมื่อเครื่องเกิดกำรแจ้งเตือนดังอย่ำงน้อยต่อไปนี้ 
15.1 เมือ่แคปซูลเปล่ำในถังฯมีจ ำนวนน้อยกว่ำระดับที่ก ำหนด 
15.2 เมื่อผงยำในส่วนของกำรบรรจุมีจ ำนวนน้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ 
15.3 เมื่อหน้ำต่ำงของตัวเครื่องถูกเปิดออก 

16. มีปุ่ม emergency ส ำหรับหยุดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน 
17. ตู้ควบคุมกำรท ำงำนถูกติดตั้งอยู่ด้ำนหลังเครื่อง  
18. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน CE Mark และโรงงำนผลิตได้รับกำรรับรอง ISO 

9001 ให้แสดงเอกสำรในวันเสนอรำคำ 
19. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 380 VAC 50Hz 
20. ขนำดของตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์ไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 96x ยำว 96x สูง 168 เซนติเมตร 
21. ผู้จ ำหน่ำย จะต้องเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยโดยตรงจำกทำงโรงงำนผลิต สำมำรถแสดงสัญญำกำร

เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยได้ 
22. มีวิศวกรที่เชี่ยวชำญในกำรสอนกำรใช้งำนและตรวจเช็คซ่อมบ ำรุงที่ได้รับกำรอบรมจำก

โรงงำนผู้ผลิตโดยตรง 
23. ผู้จ ำหน่ำยต้องฝึกสอนพนักงำนของสถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณจ ำนวน 2 คน จนกว่ำจะ

สำมำรถบ ำรุงรักษำเครื่องจักรได้ 
24. ผู้จ ำหน่ำยต้องท ำ IQ OQ และ PQ ของเครื่องจักรให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ  
25. รับประกันอย่ำงน้อย 2 ปี โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 
26. ในกำรติดตั้งเครื่องจักร ผู้จ ำหน่ำยต้องติดตั้งเครื่องจักรภำยในโรงงำน และติดตั้งปั๊มลม

ภำยนอกโรงงำนพร้อมทั้งระบบป้องกันฝน โดยผู้จ ำหน่ำยจ ำต้องท ำกำรเชื่อมต่อเครื่องมือ
ผ่ำน connector box หรือระบบอื่นที่สำมำรถยังท ำให้ห้องผลิตยังคงเป็นระบบปิดสำมำรถ
กักควำมดันภำยในห้องได้ 



27.  มีระบบ reject แคปซูลที่ไม่ได้บรรจุผงยำ โดยเม็ดแคปซูลที่โดน reject จะต้องไม่มำปนกับ
แคปซูลที่สมบูรณ์ 

28.  ในกำรส่งเอกสำรผู้จ ำหน่ำยต้องแสดงรูปเครื่องจักรประกอบอย่ำงละเอียดในวันพิจำรณำ
รำคำ 

 อุปกรณ์ประกอบ 
1. แม่พิมพ์ครบชุดท ำพร้อมใช้งำนจ ำนวน 1 ขนำด (เลือกใช้กับแคปซูลเบอร์0 หรือเบอร์1) 
2. แผ่นก ำหนดปริมำณผงยำ จ ำนวน 1 ขนำด (Dosing disc) 
3. เครื่องดูดฝุ่นแบบอุตสำหกรรม ท ำด้วยสแตนเลสสตีล  
4. เครื่องขัดเงำเม็ดแคปซูล จ ำนวน 1 เครื่อง 
5. ปั้มลมขนำดมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 แรงม้ำ อัตรำผลิตลมไม่น้อยกว่ำ 200 ลิตรต่อนำที และมี

ถังเก็บลมขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 ลิตร 
6. กล่องเครื่องมือประจ ำเครื่องจ ำนวน 1 ชุด 
7. มีคู่มือกำรใช้งำนอย่ำงง่ำย และคู่มือกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงละเอียด เป็นภำษำไทย อย่ำงละ 2 

ชุด 
3. งบประมาณ  1,700,000.- บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน) 

4. ราคากลางในการจัดซื้อ  1,700,000.- บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน) 

5. ก าหนดส่งมอบงาน   ส่งมอบงำนภำยใน 90 วัน นับถัดจำกลงนำมในสัญญำ  

 
 


