
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ชุดเครื่องทําแหง (Spray dryer) ขนาด 50 ลิตร/ชั่วโมง    จํานวน 1 ชุด 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
--------------------------------------------- 

          ๑. ความเปนมา  
                    เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพแพทยแผนไทย  ซึ่งไดรวมเอาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยแผนไทยประยุกตไวดวยกัน โดยทุกสถาบันการศึกษาตองมีอุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เปนมาตรฐานเดียวกันแตเน่ืองจากปจจุบันวิทยาลัยการแพทยฯ มีอุปกรณ เครื่องมือ และ
ครุภัณฑการเรียนการสอนยังไมพรอมเมื่อเทียบกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพการแพทยแผนไทยซึ่งหมายรวมถึง
การแพทยแผนไทยประยุกตของโรงพยาบาลศิริราชไมดอยกวาสภาวิชาชีพการแพทยแผนปจจุบัน  เชน ชุดเครื่อง
ทําแหง (Spray dryer)  ซึ่งครุภัณฑเดิมที่มีอยูชํารุดและขาดประสิทธิภาพในการใชงาน ไมสามารถรองรับความ
ตองการของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่รวมทั้งเพื่อใหการผลิตบัณฑิตแพทยแผนไทยมี
คุณภาพและสามารถทํางานในระดับโรงพยาบาลได ดังน้ัน  วิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ จึงมีความจําเปนตอง
จัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนดังกลาวใหไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพการแพทยแผนไทp  
 

          ๒. วัตถุประสงค  
                   ๑. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                
                   ๒. เพื่อใหไดครุภัณฑที่มีคุณภาพ มาตรฐานและทันตามกําหนดโดยประหยัด 
                   ๓. เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุดและขาดประสิทธิภาพในการทํางาน 
 

          ๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
                ๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                ๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 
                ๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                ๓.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน  
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 



-๒- 
 

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
                      ชุดเครื่องทําแหง (Spray dryer).PDF 
 

          ๕. ระยะเวลาดําเนินการ  
                      ไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 

          ๖. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน  
                      งวดเดียว ภายใน ๑๒๐ วัน 
 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

          ๘. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  
                      สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงานน้ีไดที่ 
                      สถานที่ติดตอ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                      โทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ 
                      โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๑ 
                      เว็บไซต www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th 
                      สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยช่ือและที่อยูของผูให
ขอเสนอแนะวิจารณ หรือมีความเห็นดวย 

 
 

ลงช่ือ...........................................ประธานกรรมการ   ลงช่ือ................................................กรรมการ 
      (อาจารย ดร.พิรภานุวัฒน ช่ืนวงค)                                    (อาจารยนคร จันตะวงษ)  
 
 

 
ลงช่ือ..........................................กรรมการ        ลงช่ือ................................................กรรมการ  
    (อาจารย ดร.ศิวพงษ ตันสุวรรณวงค)                     (อาจารยดารา พนาสันติกุล) 
  
 
ลงช่ือ..........................................กรรมการ        ลงช่ือ................................................เลขานุการ  
       (นางสาวปราณิศา คําแกว)                               (นางสาวพรรณี ศรีสงคราม)  
  
 
ลงช่ือ..........................................นิติกร        ลงช่ือ................................................ผูชวยเลขานุการ  
         (นายมณฑล จิโนคุณ)                             (นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา) 
  



เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี 

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทําแหง (Spray dryer) จํานวน ๑ ชุด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี…………………………………….. 

...................................................... 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค  

จะประกวดราคาซือ้ชุดเครื่องทําแหง (Spray dryer) จํานวน ๑ ชุด ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส ตามรายการ 

ดังน้ี 

  ชุดเครื่องทําแหง (Spray dryer) จํานวน ๑ ชุด 

 

ซึ่งพสัดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที

และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดย

มีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 

                         ๑.๕ แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรบัเงินคาพสัดุลวงหนา 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

 

 

 

 

 



-๒- 

 

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปน ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคา

ซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม

ขอ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                 ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                 ๒.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 

               ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม  และบญัชีผูถือหุนรายใหญ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

 



-๓- 
 

                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 

ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทีผู่เขารวมคา   

ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาทีม่ิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลให   

ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                         (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

                 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรปูและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถาม)ี 

                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึง่ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

                         (๔) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                         (๕) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 
 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาให

ชัดเจน 

                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา

สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน

เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย 

                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ  ครุภัณฑ ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน

ดังกลาวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                         สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง   

โดยผูมีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ    

แคตตาล็อกผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

 



-๔- 

 

                 ๔.๕ กอนย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสีย

กอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจา

หนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทําแหง (Spray dryer) จํานวน ๑ ชุด ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส เลขที่ .........." ย่ืนตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ........................ ต้ังแตเวลา ............... น. 

ถึงเวลา ............... น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ

เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแต

ละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑)     

ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ 

และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาราย

น้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ

ราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                      ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ

เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ

เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ 

วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ 

ใหถือเปนที่สุด 

 

 

 

 



-๕- 

 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบคุคล

อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของ

การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน

เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ

ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด

วันเวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน

สถานที่น้ันทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด

ราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสงูสุดตอทางราชการ 

                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลอืกใหเปนผูมีสทิธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 
                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกสที่ไดย่ืนมาพรอมกบัซองขอเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 
๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถาม)ี รวมคาใชจาย    
ทั้งปวงไวดวยแลว  
                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพือ่เขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม   
วัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนด 
                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 
                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเ่สนอ
ในการประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตอง
เสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสงูสุดในการประกวดราคาฯ 
และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครัง้ละไมนอยกวา ๘,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครัง้สุดทายที่
เสนอลดแลว 
                      (๗) หามผูมสีิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือ่การประกวดราคา ฯ เสรจ็สิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาทีเ่สนอหลงัสุด 
                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรบัคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอเิลก็ทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ............................ ต้ังแตเวลา ...............น. 
เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป 
 

 



-๖- 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซื้อ     

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)  โดยหลักประกันซองจะตอง      

มีระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา     

โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง

เวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้า

ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่

คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ

ผูกพันแลว 

                 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ

พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง

ตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแต

เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ  

ทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

 

 

 

 



-๗- 

 

                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมี

การผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                         (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคาราย

อื่น 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิ    

ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตองเหมาะสม 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปน

เด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคา

เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน เปนตน 

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา

ผูประสงคจะเสนอราคาไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคาราย

อื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน

ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิ

เสนอราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

 

 

 

 

 



-๘- 

 

๗. การทําสัญญาซื้อขาย 
                 ๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูคา)สามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได 
                 ๗.๒ ในกรณีผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิง่ของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรอืมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง
เปนหนังสอืตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสญัญาซื้อขาย ตาม
แบบสญัญาดังระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีทีห่นวยงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทีร่วมกันประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสใหผูชนะการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเจาของงบประมาณแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงกบัมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสญัญา เปนจํานวนเงินเทากบัรอย
ละ ๕ ของราคาสิง่ของทีป่ระกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว
ในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 
๑.๕ (๒) 
                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพยที่ไดรบัอนุญาตให
ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ 
(๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผกูพันตามสัญญาซื้อ
ขายแลว 
 

๘. อัตราคาปรับ 
                 คาปรับตามแบบสญัญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 
 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                 ผูชนะการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส ซึง่ไดทําขอตกลงเปนหนังสอื หรือทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของทีซ่ื้อขาย   
ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรบัมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไข    
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

 

 



-๙- 

 

๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรบัการซื้อ ครั้งน้ี ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินจาก 

เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทาน้ัน 

                 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และ

ไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ

ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ

ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน   

๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด 

                         (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

                         (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี 

                 ๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปน

ผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) 

(๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่

จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หาก

มีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                 ๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรอื
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลกัประกันซอง 
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี 
รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสทิธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
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 หมายเหตุ 
                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา

พัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา

พัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน 

คือ ชวงแรก ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ

ตอเน่ืองกันในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน 

กําหนดวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ............................ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ............................ 

และกําหนดยืนราคา ๑๕๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันที่ 

............................ จนถึงวันที่ ............................ และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ 

............................ จนถึงวันที่ ............................ (รวม ๑๕๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ 

ต้ังแตวันที่ ............................ จนถึงวันที่ ............................   

                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด

ราคาข้ันตํ่าแตละครั้งในอตัรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหาก

คํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ 

เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการ

ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลด

ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 

๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 

(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท 

คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวา

ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณี

กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลด

ราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนด

จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาใน

ลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคา

รวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได  

   

                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ชุดเครื่องทําแหง (Spray dryer) ขนาด 50 ลิตร/ชั่วโมง   จํานวน 1 ชุด 

คุณลักษณะ 

1. เปนเครือ่งอบทําผงแหงสําหรบัของเหลว โดยใชหลักการฉีดพน ใหเปนอนุภาคละอองฝอยภายในถัง

อบแหง เพื่อระเหยนํ้าออก และไดผลิตภัณฑผงแหงตามตองการ 

2. ประสทิธิภาพสูงสุดในการระเหยนํ้า 50 ลิตร/ชม.ที่อุณหภูมิ 350 องศา โดยใชหัวฉีดชนิดแรงดันสูง 

(PRESSUREATOMIZER) ทดสอบดวยนํ้าเกลือเขมขนไมนอยกวา 30 % 

3. สามารถควบคุมอุณหภูมทิางเขาไดต้ังแต 100 - 350 องศา 

4. สามารถควบคุมอุณหภูมทิางออกได โดยการควบคุมอัตราปอนวัตถุดิบของเหลวโดยระบบ AUTO และ 

MANUAL 

5. ถังอบแหง(DRYING CHAMBER) ประกอบดวย 

5.1) ลักษณะของถังสวนบนเปนทรงกระบอก (CYLINDICAL) สวนลางเปนทรงกรวย 

      (CONICAL) ทําดวยสแตนเลสเกรดไมนอยกวา SUS-304 

5.2) หุมดวยฉนวนกันความรอนและบุภายนอกดวยแสตนเลส ไมนอยกวา เกรด SUS-304 

5.3) ตัวถังมีประตู พรอมอปุกรณล็อคเพื่อเปดทําความสะอาดภายในถังได 

5.4) มีชองกระจกใส พรอมไฟใหแสงสวางเพื่อสามารถดูการทํางานภายในถังได 

5.5) มีเกจวัดความดันในถัง เพื่อกําหนดการทํางานของพัดลมดูดอากาศ 

5.6) ดานลางของกรวยมีทอดูด (EXHAUST DUCT) ตอไปยังสวนดักเก็บผงแหง (CYCLONE)  

      และมีชองระบายนํ้าลาง ทําดวยวัสดุสแตนเลส  ไมนอยกวาเกรด SUS-304 

6. ระบบผลิตลมรอน (HOT AIR GENERATOR) แบบใชไฟฟาประกอบดวย 

6.1) หองผลิตลมรอน ทําดวยวัสดุสแตนเลส ไมนอยกวาเกรด SUS - 304 หุมดวยฉนวนกัน 

      ความรอน บุดวยแผนสแตนเลส 

6.2) ใชฮีทเตอรไฟฟา (ELECTRIC  HEATER)  ขนาดกําลังไฟฟา 60 กิโลวัตต 

6.3) ใช  POWER  REGULATOR ควบคุมกําลังไฟฟาใหไดอณุหภูมิคงที่อยางตอเน่ือง 

6.4) สามารถใหความรอนแกอากาศ ใหมีอุณหภูมสิุงสุด 350 ° C        

6.5) มีแผนกรองอากาศกอนเขาหองผลิตลมรอนทําดวยวัสดุ  POLYESTER 

7. ชุดจายลมรอน (HOT AIR DISTRIBUTOR) ติดต้ังอุปกรณหนวงเวลาอบแหงในถังอบแหง (  

RESIDENCE  TIME ) ใหเลอืกได 3  ระดับ ไดแก Short - Medium - Long ประกอบดวย 

7.1) หองกระจายลมรอน ทําดวยวัสดุสแตนเลส ไมนอยกวา เกรด  SUS-304 

7.2) อุปกรณหนวงเวลาอบแหง ใหเลือกใช 3 ชุด ไดแกShort - Medium - Long ทําดวย 

                วัสดุสแตนเลส ไมนอยกวา เกรด SUS-304 
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8. ระบบหัวฉีดพนฝอย ( ATOMIZER ) ประกอบดวย 

8.1)  ระบบหัวฉีดพนฝอย แบบใชความดัน (PRESSURE  NOZZLE) 

8.2) มีกานฉีดพนฝอย แบบตามลมรอน (CO-CURRENT )  ไมนอยกวา 1 ชุด และแบบทวน 

      ลมรอน (COUNTER-CURRENT ) ไมนอยกวา1 ชุด 

8.3) มีชุดหัวฉีดขนาดที่เหมาะสม จํานวน 2 ขนาด ๆ ละไมนอยกวา 2 ชุด 

9. ถังปอนของเหลว( FEED  TANK )ใชปอนของเหลวเขาสูปม  ประกอบดวย 

9.1) ถังบรรจุของเหลว ขนาดบรรจุไมนอยกวา 100 ลิตรทําดวยวัสดุสแตนเลส ไมนอยกวา  

                           เกรด SUS-304 

9.2)  มีระบบกวนของเหลวอยางตอเน่ืองติดต้ังอยูดานบนของถังบรรจุของเหลว   

9.3) ใชมอเตอรเกียรกวนของเหลวแบบรอบคงที่ ขนาดกําลงัไฟฟา ไมนอยกวา  0.37  KW 

10. ปมปอนของเหลว ( FEED  PUMP )ใชปอนของเหลวเขาสูระบบหัวฉีดพนฝอย ประกอบดวย 

10.1) ปมแบบลูกสูบความดันสูง ขนาดกําลงัไฟฟาไมนอยกวา 1.5 KW 

10.2) สามารถต้ังอัตราการไหลของของเหลวไดในชวง 0-50  ลิตรตอช่ัวโมง ไดอยางละเอียด 

                            ทุกระดับ 

10.3) ควบคุมอัตราการไหลดวยชุดปรบัรอบความเร็ว (INVERTER ) 

10.4) สามารถควบคุมความดันไดสูงสุด 60  บาร 

11. ระบบดักเกบ็ผงแหง ( CYCLONE )  เปนอปุกรณใชแยกผลิตภัณฑผงแหงออกจากลมรอนแบบ

ประสิทธิภาพสงู ประกอบดวย   

11.1) ถังดักเก็บผงแหง ( CYCLONE ) เปนทรงกระบอกดานบน และทรงกรวยดานลาง  

       ทําดวยวัสดุ  สแตนเลสเกรด ไมนอยกวา SUS-304   

11.2) มีวาลวแบบลิ้นปด-เปด ทําดวยวัสดุสแตนเลสเกรดไมนอยกวา SUS-304   

11.3) มีภาชนะรองรบัผลิตภัณฑผงแหงทําดวยสแตนเลสเกรดไมนอยกวา SUS-304 สามารถ 

       ถอดออกและสวมเขาไดอยางสะดวก          

12. พัดลมดูดอากาศ (EXHUAST FAN) ประกอบดวย 

12.1) พัดลมดูดอากาศ  ทําดวยวัสดุสแตนเลสเกรด ไมนอยกวา SUS – 304 

12.2 ) ปรับแรงดูดดวยชุดปรับรอบความเร็วINVERTER แสดงผลที่ตูควบคุม เปนรอบ 

         ความเร็ว ทําใหผงแหงไดตามตองการ                   

13. ปลองระบายอากาศ ( CHIMNEY )  ประกอบดวย 

13.1) เปนปลองเพื่อระบายอากาศจากพัดลมดูดอากาศไปยังนอกอาคาร 

13.2) ปลองทอกลม ทําดวยวัสดุสแตนเลสเกรด  ไมนอยกวา SUS-304 
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14. ระบบคอนลม( AIR  HAMMER )สําหรบัเคาะผงอนุภาคที่เกาะติดผนังภายในถังอบแหง ประกอบดวย 

14.1) อุปกรณคอนลม ติดต้ังที่ถังอบแหงและไซโคลน จํานวน ไมนอยกวา  3  ชุด 

14.2) โซลินอยดวาลว และระบบไฟฟาควบคุมการทํางานของคอนลม 

14.3 ) สามารถต้ังระยะเวลาของความถ่ีในการเคาะได ต้ังแต 0-60 วินาที 

15. เครื่องปมลมอัด ( AIR COMPRESSOR ) ประกอบดวย   

15.1) ขนาดกําลงัมอเตอร  ไมนอยกวา  2.2  KW. 

15.2) ปริมาตรกระบอกสบู ไมนอยกวา 475 ลิตรตอนาท ี

15.3) ความดันใชงาน ไมนอยกวา 7 กก.ตอ ตร.ซม. 

15.4) ความดันสูงสุด  ไมนอยกวา 10 กก. ตอ ตร.ซม. 

15.5) ปริมาตรของถังบรรจลุมอัด ไมนอยกวา 105  ลิตร 

16. ตูควบคุมไฟฟา( CONTROL  PANEL )ประกอบดวย 

16.1) ปุม ปด-เปด พัดลมดูด, ตัวทําความรอน, มอเตอรกวนของเหลว, ปมของเหลว, คอนลม 

16.2) ระบบควบคุมอุณหภูมิของอากาศที่ทางเขาของถังอบแหง ( DRYING CHAMBER )      

16.3) ระบบควบคุมอุณหภูมิของอากาศที่ทางออกของถังอบแหง โดยการควบคุม  FEED      

        ดวย MODE AUTO และ  MANUAL                              

16.4) สามารถเลือกต้ังคากิโลวัตตของ HEATER  ไดอยางละเอียด และควบคุมอุณหภูมิของ 

        ลมรอนไดอยางเที่ยงตรง 

16.5) สามารถแสดงคาอุณหภูมิของอากาศทีผ่านเขาและออก จากถังอบแหงดวยระบบ  

        ตัวเลขไฟฟา  

16.6) มีระบบปองกันฮทีเตอรไฟฟา  โดยจัดลําดับใหพัดลมตองทํางานกอน ฮีตเตอรจึงจะ                  

       ทํางานได 

16.7) มีระบบปองกันฮทีเตอรไฟฟา หากมีเหตุขัดของที่พัดลมดูดอากาศ ระบบฮีทเตอรไฟฟา 

       จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ 

16.8) มีระบบปองกันไฟฟารั่วลงดิน ,ไฟไมครบเฟส, ความดันไฟฟาสูงหรือตํ่าเกินกําหนด 

17. ใชไฟฟา  3  PHASE  380 V 

18. ขนาดโดยรวมของเครื่อง ไมนอยกวา กวาง x ยาว x สูง (เมตร) 3.10 x 1.90 x 3.30  เมตร 

19. มีการฝกอบรมการใชงานเครื่องจักรทุกข้ันตอน เปนระยะเวลา ไมนอยกวา 1 วัน 

20. มีเอกสารการรบัประกันสินคาและบริการหลังการขายไมนอยกวา 1 ป จํานวน 1 ฉบับ 

21. มีคูมือการใชงานเปนภาษาไทย  จํานวน  1 ฉบับ 
------------------------------------------------------ 


