
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือชุดฆ่าเช้ืออัตโนมัติแบบท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
------------------------------------------- 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้   

- ชุดฆ่าเชื้ออัตโนมัติแบบท่อ จํานวน ๑   ชุด 
 
                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                  ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกล่าว 
                  ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                  ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                  ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                  ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
                  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                  ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                  ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
                 กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
 
                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันท่ี ........................ 
ถึงวันท่ี ........................  
 
 
 
 
 



-๒- 
 

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลาราชการ 

                 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย      
ผ่านทางอีเมล์ patsadu_of@crru.ac.th ภายในวันท่ี ........................ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ........................ 
 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ) 
                    รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                     อธิการบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี ........................ 

ประกวดราคาซ้ือชุดฆ่าเช้ืออัตโนมัติแบบท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี         ตุลาคม ๒๕๕๙ 
---------------------------------------------- 

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้   

- ชุดฆ่าเชื้ออัตโนมัติแบบท่อ จํานวน ๑   ชุด 
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                         ๒.๑    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                          ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕ 
                          ๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 



-๒- 
 

                          ๒.๕    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
                          ๒.๖    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 ๒.๗    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                          ๒.๘    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ      
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุ 
ไว้ใน (๑) 
 (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
   (๒)    หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ เสนอราคา         
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
 
 



-๓- 
 

   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง
นาม ในสัญญาซ้ือขาย 
 ๔.๔     ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มี
ความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรายละเอียดประกอบรายการตามท่ีส่วนราชการกําหนด โดยลง
ลายมือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดส่งหรือนํามาแสดง 
ตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี ........................  ระหว่าง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
                 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่าง
ดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
 
 ๔.๖     ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 



-๔- 
 
                          ๔.๗     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็น
ผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
                         ๔.๘     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)         
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา       
ท่ีกําหนด 
 (๔)    ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                                   (๕)    ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการ
เสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                        ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          กรณีท่ีผู้เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันท่ี ........................ 
ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
 
 
 



-๕- 
 
                          ตามแบบตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกัน
การเสนอราคา) กําหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีท่ีผู้เสนอราคาท่ี
เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็น
หลักประกันการเสนอราคา ให้ดําเนินการดังนี้  
                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซ่ึงต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซ่ึงต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามท่ีสัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคากับทาง
ราชการ 
                          ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)  
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้
คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ ๓ 
ลําดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                         ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 
                           ๖.๒     หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่
สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                          ๖.๓     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไ ม่ปรากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 
 



-๖- 
 

                          ๖.๕     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                          ๖.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๗.    การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๗.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้
ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                           (๑)     เงินสด 
                           (๒)     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                           (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๒) 
                           (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
 
 
 



-๗- 
 

                           (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน 
 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า     ๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน
ค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตก
ลงซ้ือสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น 
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาท่ี ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันการยื่น
ข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา ให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ตุลาคม ๒๕๕๙ 



ชุดฆ่าเช้ืออัตโนมัติแบบท่อ  จํานวน 1 ชุด 
ราคา 5,000,000.- บาท 
คุณลักษณะ 
1. ชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
1) ส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนเบ้ืองต้น(Regeneration) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ 

 (Tube heat exchanger) ท่ีทําหน้าท่ีอุ่นวัตถุดิบโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างผลิตภัณฑ์ท่ีทางออกของ 
Holding tube กับวัตถุดิบขาเข้า  

2) ส่วนทําความร้อนสุดท้าย (Final heater) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน มีพ้ืนท่ีผิว
แลกเปลี่ยนความร้อนเพียงพอสําหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคในผลิตภัณฑ์ (เช่น น้ําสมุนไพรหรือ น้ําผลไม้) ซ่ึงมีอุณหภูมิเริ่มต้น
30 องศาเซลเซียส ให้มีอุณหภูมิสูงข้ึนอย่างน้อยถึงระดับ 135 องศาเซลเซียสได้ ท่ีอัตราการไหลของผลิตภัณฑ์   
2,000 ลิตร/ชั่วโมง ทําหน้าท่ีให้ความร้อนกับวัตถุดิบจนถึงค่าอุณหภูมิท่ีต้องการโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความร้อน
ระหว่างวัตถุดิบท่ีทางออกของส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนเบ้ืองต้น (Regeneration) กับน้ําร้อนท่ีส่งมาจากเครื่องทํา   
น้ําร้อน 

3) ส่วนท่อเก็บกักความร้อน (Holding tube) เป็นอุปกรณ์ท่ีวัตถุดิบซ่ึงผ่านส่วนทําความร้อนสุดท้าย
จะไหลผ่านเพ่ือให้วัตถุดิบรักษาระดับอุณหภูมิตามท่ีต้องการระยะเวลาท่ีกําหนด สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีอัตราการ
ไหล 2,000 ลิตร/ชั่วโมง ได้เป็นเวลาอย่างมาก 15 วินาที และอย่างน้อย 5 วินาที ได้  

4) พ้ืนท่ีผิวของส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนท้ังหมดไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร และใช้ความร้อนจาก 
กระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 กิโลวัตต์ท่ี 380 โวลท์  

5) ส่วนทําความเย็น (Cooler) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความเย็น มีพ้ืนท่ีผิวแลกเปลี่ยนความร้อน 
เพียงพอสําหรับลดอุณหภูมิ (เช่น น้ําสมุนไพร น้ําผลไม้) ท่ีอัตราการไหลของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2,000 ลิตร/ชั่วโมง 
ซ่ึงมีอุณหภูมิเริ่มต้น 121 องศาเซลเซียส ให้มีอุณหภูมิ ลดลงถึงไม่เกิน +4 องศาเซลเซียสได้ โดยใช้การแลกเปลี่ยน
ความร้อนกับน้ําเย็นท่ีส่งมาจากเครื่องทําน้ําเย็น ทําหน้าท่ีลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ลงมาถึงค่าอุณหภูมิท่ีต้องการ   
โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความเย็นระหว่างผลิตภัณฑ์ท่ีทางออกของส่วนท่อเก็บกักความร้อนหรือผลิตภัณฑ์หลังจาก
ผ่านกระบวนการ Regeneration ท่ีส่วนทําความร้อนเบ้ืองต้น กับน้ําเย็นในถังพักน้ําเย็นท่ีส่งมาจากเครื่องทําน้ําเย็น
เพ่ือถ่ายเทความเย็นในระบบ6) ถังเก็บวัตถุดิบทําด้วยสแตนเลสเกรดไม่น้อยกว่า304 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 
ลิตร พร้อมฝาปิด ท่ีถังมีอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิของวัตถุดิบท่ีอยู่ภายในถัง 

7) ป้ัมส่งวัตถุดิบ สําหรับป้อนวัตถุดิบเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เป็นป๊ัมสแตนเลส ชนิด
หอยข่ง (Centrifugal pump) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 3 แรงม้า ความสามารถในการส่งน้ําไม่ตํ่ากว่า 2,000 ลิตรต่อชั่วโมง
และ มี Inverter สําหรับปรับการทํางานของมอเตอร์ปั๊ม เพ่ือปรับอัตราการไหลของวัตถุดิบ 

8) ป๊ัมสําหรับการ CIP (Cleaning In Place) สําหรับส่งน้ําหรือสารทําความสะอาดจากถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์กลับไปยังถังเก็บวัตถุดิบ เป็นป๊ัมสแตนเลส ชนิดหอยโข่ง (Centrifugal pump) ทําจากวัสดุสแตนเลส     
เกรดไม่น้อยกว่า 304 ขนาดไม่ต่ํากว่า 1 แรงม้า พร้อมต่อเข้ากับถังพลาสติกขนาดความจุไม่ต่ํากว่า 100 ลิตร 

9) มีชุดควบคุมอุณหภูมิ ซ่ึงทําให้สามารถใช้งานชุดอุปกรณ์ในการพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไรส์
ผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีอุณหภูมิเริ่มต้น 30 องศาเซลเซียส ให้มีอุณหภูมิสูงข้ึนถึงระดับในช่วงต้ังแต่ 72 ถึง 121 องศาเซลเซียส
ได้ โดยใช้หลักการปรับการไหลของการป้อนน้ําร้อนแบบ Proportional control โดยใช้อุปกรณ์วาล์วควบคุมชนิด 
Two–way มีชุดแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Control) ซ่ึงควบคุมด้วยระบบ PLC 
(Programmable Controller) บนหน้าจอแบบสัมผัสขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 
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10) สําหรับชุดอุปกรณ์ อุปกรณ์ส่วนท่ีสัมผัสกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทําจากวัสดุสแตนเลสเกรดไม่
น้อยกว่า 304 หรือวัสดุอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ ทนต่อการกัดกร่อนไม่ต่ํากว่าวัสดุสแตนเลสเกรดไม่น้อยกว่า 304 

11) สําหรับชุดอุปกรณ์ สามารถล้างทําความสะอาดแบบ CIP ได้ 
12) มีการติดต้ังอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของผลิตภัณฑ์ 
13) ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อท้ังหมด (ยกเว้นถังเก็บวัตถุดิบ) วางอยู่บนโครงสร้างชิ้นเดียว (Platform)     

ทําด้วยสแตนเลสเกรดไม่น้อยกว่า 304  ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 X 4,500 x 2,000 มม. 
 

1.2 ถังเก็บพักวัตถุดิบก่อนนําเข้าเครื่อง จํานวน 1 ชุดประกอบด้วย เป็นถังทรงกระบอก อุปกรณ์ส่วนท่ีสัมผัส
กับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทําจากวัสดุสแตนเลสเกรดไม่น้อยกว่า 304 หรือวัสดุอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนไม่
ตํ่ากว่าวัสดุสแตนเลสเกรดไม่น้อยกว่า 304  ความจุภายในไม่ต่ํากว่า 2,000 ลิตร  

1.3 ถังเก็บผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย  
1) เป็นถังทรงกระบอก อุปกรณ์ส่วนท่ีสัมผัสกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทําจากวัสดุสแตนเลส เกรดไม่ 

น้อยกว่า 304 หรือวัสดุอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนไม่ต่ํากว่าวัสดุสแตนเลสเกรดไม่น้อยกว่า 304  ความจุ
ภายในไม่ต่ํากว่า 2,000 ลิตร 

2) เป็นถัง 2 ชั้นโดยระหว่างชั้นสามารถให้น้ําเย็นไหลผ่านเข้า ออกเพ่ือควบคุมความเย็นในถังให้คงท่ี 
และมีตัววัดอุณหภูมิภายในถังได้ 

3) มีฝาปิดเปิด ด้านบนท่ี ง่ายต่อการทําความสะอาดและมีตัววัดระดับน้ําท่ีคงอยู่ภายในถัง  
4) มีวาล์วปิด เปิดด้านล่างถังทําด้วยสแตนเลสเกรดไม่น้อยกว่า 304  แบบปีกผีเสื้อ ซ่ึงสามารถต่อข้อ 

ต่อเชื่อมไปยัง ถังพักอ่ืนๆหรือเครื่องบรรจุอัตโนมัติต่อไป 
1.4 ชุดทําความเย็นให้กับน้ํา (Chiller) จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

1) เป็นเครื่องทําความเย็นในรูปน้ําเย็นท่ีใช้ความเย็นจากคอมเพรสเซอร์ ตัวถังทําจากวัสดุเหล็กอาบ
สังกะสีเคลือบสี 

2) ความสามารถในการผลิตน้ําเย็นท่ีอุณหภูมิ 1-5 องศาเซลเซียส ท่ีอัตราไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรต่อ
ชั่วโมง 

3) ขนาดกําลังคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ ใช้ไฟฟ้า 380 โวลท์ และใช้น้ํายาทําความเย็น 
(R 22) 

4) มีปั๊มน้ําอยู่ในตัวเครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้าและใช้พัดลมในการระบายความร้อน 
5) ท่ีตัวเครื่อง มีอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิของน้ําเย็นท่ีปล่อยออกมา 

1.5 ระบบท่อ วาล์ว สายไฟ และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ วัสดุของระบบท่อ วาล์ว สายไฟ และอุปกรณ์ควบคุม
ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 
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2. ชุดอุปกรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1 ชุดอุปกรณ์ ถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับถังพักวัตถุดิบได้เพ่ือป้อนวัตถุดิบท่ีออกจากถัง

พักวัตถุดิบท่ีอุณหภูมิห้องโดยผ่านป๊ัมสแตนเลสท่ีมีชุดกรองตะกอนสแตนเลสขนาดรูตะแกรงไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร 
เพ่ือกรองตะกอนท่ีอาจมีชิ้นใหญ่เกินก่อนเข้าสู่เครื่องฆ่าเชื้อและหลังจากวัตถุดิบผ่านเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและ
ลดอุณหภูมิด้วยความเย็นจะถูกป้อนเข้าสู่ถังเก็บผลิตภัณฑ์ 

2.2 มีวาลว์หรือชุดอุปกรณ์ซ่ึงทําให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกท่ีจะควบคุมได้ว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกจากส่วนท่อ
เก็บกักความร้อนถูกส่งมายัง (1) ส่วนทําความร้อนเบ้ืองต้นเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับวัตถุดิบ (กระบวนการ 
Regeneration) หรือ (2) ส่งไปยังถังเก็บผลิตภัณฑ์ หรือ (3) ส่งไปยังส่วนทําความเย็น (Cooler) หรือ (4) ส่งกลับไปท่ี
ถังเก็บวัตถุดิบเพ่ือให้ความร้อนอีกครั้ง หากผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อนตํ่ากว่าระดับท่ีตั้งค่าไว้ หรือในกรณีท่ี 
ต้องการทําความสะอาดแบบ CIP 

2.3 มีวาล์วหรือชุดอุปกรณ์ซ่ึงทําให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกท่ีจะควบคุมได้ว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกจากส่วนทํา
ความเย็น (Cooler) ถูกส่งไปยัง (1) ถังเก็บผลิตภัณฑ์ หรือ (2) ถังเก็บวัตถุดิบ (ในกรณีท่ีต้องการทําความสะอาดแบบ 
CIP) 

2.4 มีวาล์วหรือชุดอุปกรณ์ซ่ึงทําให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกท่ีจะควบคุมได้ว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ให้ความร้อนใน
กระบวนการ Regeneration ท่ี Regeneration section เม่ือถ่ายเทความร้อนใน Regeneration section จนมี
อุณหภูมิลดลงแล้ว จะถูกส่งไปยัง (1) ถังเก็บผลิตภัณฑ์ หรือ (2) ส่วนความความเย็น (Cooler) หรือ (3) ถังเก็บ
วัตถุดิบ (ในกรณีท่ีต้องการทําความสะอาดแบบ CIP) 
 
3. จัดส่ง ติดต้ังและเครื่องจักร์สามารถพร้อมใช้งานได้ทันที 
4. มีการอบรมวิธีการใช้งานให้กับเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรจนสามารถใช้งานได้   
5. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย อย่างน้อย 2 ชุด 
6. มีการรับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
********************************* 


