


งานบรกิารตรวจสอบระบบท่อ
และล้างท�าความสะอาด

 เรามบีรกิารตรวจสอบ ส�ารวจ วเิคราะห์ผล
และล้างท�าความสะอาดระบบท่อ และถังต่างๆ 
ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัของ “LINSCAN” จากประเทศ
เยอรมัน ซึง่ทางบริษทั ไร้ท์ โซลช่ัูน จ�ากดั (มหาชน) 
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายและให้บริการเพียงผู้เดียว
ในประเทศไทยมากว่า 15 ปี โดยให้บริการลูกค้า
ด้วยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความช�านาญ
และประสบการณ์มากกว่า 100 โครงการ นอกจากนี้ 
เรายงัให้บรกิารงานตรวจสอบล้างท�าความสะอาด
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งระบบปิดและเปิด 

 Right Solution, Plc. provides inspection, 

survey, analysis, and storage tank and pipeline 

cleaning system with modern technology 

from ““LINSCAN” Germany. It is the sole distributor 

in Thailand for over 15 years who has serviced for 

over 100 projects through a team of engineers 

and experienced technicians. Moreover, it 

provides inspection services and cleaning of 

machines and equipments in both closed 

and open factories.

“
Pipeline Inspection and Cleaning Service



 งานตรวจสอบ ส�ารวจ ล้างท�าความสะอาด
ท่อและถังบรรจุส�าหรับน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ 
รวมทัง้ของเหลวชนดิอืน่ๆ อาท ิถงัเคม ีถงัเกบ็น�า้มนั 
ถงัเกบ็ก๊าซ ท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน�า้มนั ท่อส่งผลติภณัฑ์ 
ท่อน�า้ และอืน่ๆ ทัง้นีง้าน Pipeline Cleaning ใช้
เทคโนโลยีการท�าความสะอาดด้วย Foam pig, 
Bidi Pig, Cup Pig หรอื Cleaning Pig ชนิดพเิศษ 
สามารถล้างท�าความสะอาดได้ทัง้ท่อใหม่พ่ึงก่อสร้าง
เสรจ็หรอืท่อเก่าทีใ่ช้งานมาอย่างยาวนาน เป็นการ 
Cleaning ประจ�าปีและอื่นๆ ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 

งานตรวจสอบ 

ส�ารวจ 

ล้างท�าความสะอาด

 From inspection and survey through 
storage tank and pipeline cleaning process 
of oil, natural gas, and other fluids such as 
chemical and gas storage tanks, gas and oil 
pipelines, other products and water pipelines, 
etc., we employ special Foam Pig, Bidi Pig, Cup 
Pig, or Cleaning Pig technology. It is applicable 
to both new constructed and old pipelines 
systems as an annual cleaning schedule





 Load/Unload เป็นงานเปลีย่นถ่ายสารกรองหรอืของเหลวทกุชนดิ สามารถท�าได้ทัง้แบบ
ขนย้ายระบบนวิเมตกิ และ Vacuum Unit ช่วยในการขนถ่ายล�าเลยีง พร้อมอปุกรณ์พเิศษชนดิต่างๆ ด้วย
บคุลากรทีม่คีวามช�านาญและมใีบรบัรองด้านความปลอดภยัการท�างานในทีอ่บัอากาศถกูต้องตามกฎหมาย

 Load/Pneumatic transfer are filtering material or fluid change either by 
pneumatic or vacuum unit to aid material handling with 
special devices performed by skilful personnel 
who acquired safety certification to work 
in a confined space.

งานเปล่ียนถ่ายสารกรอง



 งานบรกิารล้างระบบต่างๆ ของเครือ่งจกัร
และอปุกรณ์โรงงานอตุสาหกรรมด้วยระบบ High 
Pressure Jetting และ Chemicals Cleaning อาทิ 
ตะกรนัใน Boiler Heat Tube และ Water Tube, 
Cooling Tower, Evaporative Condensor, 
Heat Exchanger, Mix Bed Regeneration, Ion 
Exchange Resins Cleaning, RO Membrane 
Cleaning and etc. โดยสามารถท�าการล้างได้ทัง้
สารเคมทีีเ่ป็น Water Base และ Solvent Base

 Factory machines and equipments 
cleaning service uses high pressure jetting 
and chemicals cleaning, for example 
scale in boiler heat tube and water tube, 
cooling tower, evaporative condenser, 
heat exchanger, mix bed regeneration, ion 
exchange resins cleaning, RO membrane 
cleaning, etc., which are suitable for both 
water based and solvent based chemicals.

บรกิารล้างระบบ
เครือ่งจักร และ อปุกรณ์โรงงาน


