
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือเครื่องจักรผลิตน้ําดื่ม พร้อมติดตั้ง จํานวน ๑ เครื่อง  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

------------------------------------------- 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาซ้ือเครื่องจักรผลิตน้ําด่ืม พร้อมติดต้ัง 
จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ 
    

- เครื่องจักรผลิตน้ําด่ืม พร้อมติดต้ัง จํานวน ๑   เครื่อง  
 
                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                  ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกล่าว และ ต้องมีผลงานติดต้ังระบบเครื่องทําน้ําด่ืม
หรืองานลักษณะเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคา โดยมีผลงานในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๔๒,๒๑๕.๐๐
บาท (เก้าแสนสี่หม่ืนสองพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) และเป็นผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันท่ี
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ถึงวันท่ีประกาศประกวดราคาจ้างโดยมีหนังสือรับรองผลงาน
ต้นฉบับ และสําเนาสัญญาพร้อมรับรอง สําเนามาแสดงพร้อมกันในวันยื่นซองประกวดราคา และ เป็นผลงานท่ีเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึง
มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเชื่อถือ  
                  ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
                  ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
                  ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                  ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด  
                  ๖. เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  
                  ๘.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง       
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
                  ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 



-๒- 
 

 กําหนดดูสถานท่ีติดต้ังได้ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต่วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ 
                  กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี         
๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  

                  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙     
ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๙,๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ) 
                    อธิการบดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี  ๖๒/๒๕๕๙ 

ประกวดราคาซ้ือเครื่องจักรผลิตน้ําดื่ม พร้อมติดตั้ง จํานวน ๑ เครื่อง 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

...................................................... 
 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาซ้ือเครื่องจักรผลิตน้ําด่ืม พร้อมติดต้ัง จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            
(e-bidding) ตามรายการ ดังนี้    

- เครื่องจักรผลิตน้ําด่ืม พร้อมติดต้ัง จํานวน ๑   เครื่อง  
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้  
 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     แบบสัญญาซ้ือขาย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
   
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
                          ๒.๑    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกล่าว และ ต้องมีผลงานติดต้ังระบบเครื่อง
ทําน้ําด่ืมหรืองานลักษณะเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคา โดยมีผลงานในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๙๔๒,๒๑๕.๐๐บาท (เก้าแสนสี่หม่ืนสองพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) และเป็นผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน ๕ ปี นับจาก
วันท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ถึงวันท่ีประกาศประกวดราคาจ้างโดยมีหนังสือรับรอง
ผลงานต้นฉบับ และสําเนาสัญญาพร้อมรับรอง สําเนามาแสดงพร้อมกันในวันยื่นซองประกวดราคา และ เป็นผลงาน
ท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงาน
อ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเชื่อถือ 
 



-๒- 
 
      ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ท้ิงงานตามระเบียบของ          
ทางราชการ 
                          ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                          ๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                          ๒.๕    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด  
                          ๒.๖    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงราย  
                          ๒.๗    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  
                         ๒.๘    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                          ๒.๙    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ  
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น 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
หุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  
                                   (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุ 
ไว้ใน (๑)  
  (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนา    
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 



-๓- 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)  

 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                                 (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔  
                                   (๒)    หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา   
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน  
  (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕  
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)  
 
                 ๔.    การเสนอราคา  
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไข
ใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ    
ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                          ๔.๒     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงน้ําด่ืม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา   
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง
นาม ในสัญญาซ้ือขาย 
                         ๔.๔     ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้ เป็นเอกสารของทางราชการ  
                                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน  
  ๔.๕     ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๔.๖     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 



-๔- 

 

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑)         
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่  
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม               
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็น
ผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว         
ต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือ
เป็นท่ีสุด 
                          ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า การยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้  
                         ๔.๗   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 ๑๘๘,๔๔๔.๐๐ บาท        
(หนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) 
  ๕.๑     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร 
  ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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                          กรณีท่ีผู้เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันท่ี         
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือ    
ผู้คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้    
๓ ลําดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย  
 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา  
  ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาตํ่าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๒     หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                          ๖.๓     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
                                   (๑)    ไ ม่ปรากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ท้ังหมดการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๕     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้         
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด        
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
 
 



-๖- 
 
                          ๖.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล การเสนอ
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        
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือ
ไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
  (๑)     เงินสด  
  (๒)     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๒)  
                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด 
  (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว  
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ  
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน  
 
 
 
 
 



-๗- 
 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง  
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี      นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง  

 
                 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ  
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน
ค่าพัสดุจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
  ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตก
ลงซ้ือสิ่งของตามท่ีได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ 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 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 62/2559 
 
เครื่องจักรผลิตน้ําดื่ม พร้อมติดตั้ง  จํานวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะเฉพาะ 
 
ขอบเขตงานระบบบรรจุน้ําดื่มสําหรับโรงงานผลิตน้ําดื่ม   
 1.  เครื่องล้างทําความสะอาดภายในขวด แบบแถวตรงอัตโนมัติ 
 เป็นเครื่องล้างทําความสะอาดขวดใหม่ เหมาะสําหรับขวดท่ีผู้ผลิตต้องการผลิตหลายชนิด มีหัวฉีดล้าง
จํานวน 12 หัว มีอุปกรณ์ จับขวดให้พลิกข้ึน 180 องศา  และฉีดน้ําล้างภายในอัตโนมัติ เม่ือล้างแล้วขวดจุถูกวางต้ัง
บนสายพานอีกครั้งหนึ่ง ตัวเครื่องล้างขวดสามารถปรับความสูงได้ตามขนาดของขวด เหมาะสําหรับต่อเข้ากับเครื่อง
บรรจุ  ทํางานโดยอัตโนมัติใช้กับขวดแก้วและขวดเพ็ทขนาด 350 – 1500 ซีซี ท่ีมีรูปทรงแข็งแรง  

1.1 ชนิดขวด ขวดแก้ว ผลิตภัณฑ์สําหรับ น้ําด่ืม, น้ําผลไม้, ยาน้ํา  
1.2 วัสดุท่ีใช้ สแตนเลส 304, อลูมิเนียม, ซุปพีลีน   
1.3 ระบบไฟฟ้า 308 โวนท์ 50 ไซเกิล 3 เฟส 
1.4 มอเตอร์ปั้มน้ํา ป๊ัมน้ําสแตนเลสขนาด 1 แรงม้า 
1.5 การทํางาน ทํางานระบบอัตโนมัติ 
1.6 การใช้งาน ติดต้ังร่วมกับสายพาน ทํางานอัตโนมัติ 
1.7 ความเร็ว ประมาณ 30 ขวด/นาที ท่ี 600 ซีซี. 
1.8 ความสิ้นเปลือง 5 ลิตร / นาที 
1.9 ขนาดของเครื่อง กว้าง*ยาว*สูง :1100*800*1600 มม. โดยประมาณ 
1.10 น้ําหนัก 160 กิโลกรัม (ประมาณ) 
1.11 ใช้แรงดันฉีดน้ําเข้าไปในขวดเพ่ือทําความสะอาดขณะขวดคว่ํา น้ําท่ีล้างต้องไหลสู่ถาดรองน้ํา และไหล
ลงท่อน้ําท้ิง 

 1.12 มีการ์ด อะคริลิค ใสปิด 5 ด้าน 
 1.13 การทํางานเป็นแบบอัตโนมัติจะทํางานเม่ือขวดครบทุกตําแหน่ง 
 1.14 ตู้ควบคุม อยู่ใกล้เครื่องมี Emergency Switch  
 1.15 การทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกันผ่านสายพานลําเลียงขวด 

1.16 ควบคุมการทํางานด้วย PLC (Programmable Logic Control) 
 
 2.  เครื่องบรรจุน้ําด่ืมแบบแถวตรงอัตโนมัติ และปิดฝาระบบ Indexing Table 
 เป็นเครื่องบรรจุน้ําด่ืมชนิดแถงตรง โดยมีเครื่องบรรจุจํานวน  6 หัว /เครื่อง คัดฝา –ปิดฝา (ฝาขันเกลียว)   
1 หัว ติดต้ังอยู่บนแท่นโต๊ะเดียวกัน ข้อดีของเครื่องรุ่นนี้ก็คือใช้เนื้อท่ีน้อยถ้านับจากจุดบรรจุถึงจุดคัดฝา-ปิดฝาจะ
เห็นว่าใช้ระยะทางวิ่งท่ีสั้นลง โดยขวดจะวิ่งเข้าตําแหน่งหัวบรรจุเองอัตโนมัติ หัวบรรจุเป็นชนิดปลั๊กปิดปลายกันน้ํา
หยดเป็นแบบไม่มีขวดจะไม่มีการเปิดหัวบรรจุระบบการบรรจุเป็นระบบ Prcssurc Fill ใช้ป้ัมน้ําเป็นแบบ Sanitary 
Pump หัวบรรจุสามารถปรับระดับให้สูงข้ึนหรือลดตํ่าลงตามขนาดความสูงของขวดได้ สามารถใช้ได้กับขวดแก้วหรือ
ขวดพลาสติกท่ีมีรูปทรงดีแข็งแรงได้หลายขนาดในเครื่องเป็นแบบ Indexing Table โดยขวดวิ่งเข้าหัวปิดฝาขวดเอง 
หัวปิดฝาสามารถปรับความสูงหรือตํ่าได้ตามขนาดความสูงของขวด ฐานของเครื่องถูกออกแบบไว้เป็นขนาดกันน้ํา 
น้ําไม่อาจไหลย้อนลงไปสู่ชิ้นส่วนต่างๆ ในห้องเฟืองเกียร์ได้ การทํางานของเครื่องเป็นระบบ Electro – Pncumatic 
นอกจากนี้ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถถอดออกทําความสะอาดได้โดยงาย ระบบควบคุมใช้ PLC (Programmable Logic 
Control) 
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 2.1 จํานวนหัวบรรจุ 6 หัว 
 2.2 จํานวนหัวปิดฝา 1 หัว (Screw Cap) 
 2.3 ระบบการบรรจุ   Pressure Fill 
 2.4 ชนิดขวด ขวด PET (ทรงกลม) ขนาด350/600/1500ซีซี, ท่ีมีรูปทรงดีและแข็งแรง 
 2.5 ผลิตภัณฑ์  สําหรับน้ําด่ืมโดยเฉพาะ 
 2.6 วนสัมผัสผลิตภัณฑ์ สแตนเลส 
 2.7 วัสดุท่ีใช้ PVC , สแตนลส , พีอี, ยางซิลิโคน 
 2.8 ระบบไฟฟ้า  308 โวลท์ 50 ไซเกิล 3 สาย 
 2.9 ความเร็วท้ังเครื่อง  ประมาณ 30 ขวด/นาที ท่ี 600 ซีซี. 
 2.10 การใช้งาน  ติดต้ังร่วมกับสายลําเลียง ทํางานโดยอัตโนมัติ 
 2.11 ขนาดเครื่อง กว้าง*ยาว*สูง : 750*2100*1300 มม. โดยประมาณ 
 2.12 กําลังในการผลิต ไม่น้อยกว่า 30 ขวดต่อนาที ท่ีขวดขนาด 600 ซีซี 
 2.13 เครื่องชุดนี้ประกอบด้วย เครื่องบรรจุ 6 หัว / เครื่องปิดฝา 1 หัว โดยท้ังหมดอยู่บนฐานโต๊ะเดียวกัน                        

2.14 วัสดุท่ีใช้ทําหัวบรรจุ ต้องเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม โดยไม่มีรอยเชื่อมหรือจุดอับท่ีจะทําให้เกิดเชื้อ โรคและ
สนิม 

2.15 ระบบบรรจุเป็นแบบ  Pressure Fill มีระบบ Level Control ควบคุมระดับน้ําเท่ากันทุกขวด  
สามารถถอดและประกอบได้โดยง่าย 

2.16 ระบบการปิดฝา Automatic Screw Cap ทํางานร่วมกับเครื่องคัดฝาอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

2.17 ควบคุมการทํางานด้วย PLC (Programmable Logic Control)  
 

 3.  เครื่องลําเลียงฝาอัตโนมัติ 
  3.1 ทําหน้าท่ีลําเลียงฝาขวดพลาสติก  ให้กับเครื่องคัดฝาปิดฝาอัตโนมัติ  อย่างต่อเนื่อง 
  3.2 การทํางานแบบอัตโนมัติ  ควบคุมด้วย Sensor ตรวจวดัจํานวนฝาในเครื่องคัดฝา  
  

4.  เครื่องพิมพ์วันท่ี Ink Jet 
  4.1 สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ 1-2 บรรทัดในการพิมพ์หนึ่งครั้ง 
  4.2 มีหน้าจอแสดงผลการป้อนค่า 
  4.3 ความเร็วในการทํางานต้องสัมพันธ์กับอุปกรณ์อ่ืนๆ อย่างเหมาะสามและต่อเนื่อง 
  4.4 มีอุปกรณ์ประกอบการติดต้ังครบชุด 

 
5.  เครื่องห่อรวมขวดอัตโนมัติ (เครื่องห่อแพค) 

 เป็นเครื่องหดฟิล์มคอขวดเหมาะสําหรับธุรกิจน้ําด่ืม ,น้ําผลไม้ ,น้ําจิ้ม, น้ําปลา , น้ํามันพืช ส่วนประกอบท่ี
สําคัญทําด้วยเหล็กสเตนเลสซ่ึงเป็นสนิมได้ช้า ตัวเครื่องสามารถนําไปติดต้ังเสริมเข้ากับสายพานการผลิตขาออก 
เครื่องรุ่นนี้สามารถปรับวามสูงได้ตามความสูงองขวด ความร้อนท่ีได้จากเครื่องเป่าร้อนเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศ
สวิสเซอร์แลนต์ 
  5.1 อุณหภูมิ  ระหว่าง 0- 600 องศาเซียลเซียส 
  5.2 เครื่องเป่าลมร้อน Heat air blower (ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) 
  5.3 ไฟฟ้า   220 โวลท์  50 ไซเกิล  3400 วัตต์ 
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  5.4 กินไฟ  16 แอมป์ 
  5.5 อัตราลมออกสูงสุด  550 ลิตร/นาที 
  5.6 ขนาดเครื่อง  กว้าง * ยาว * สูง : 400*400*1700 มม. 
  5.7 น้ําหนังเครื่อง  32 กิโลกรัม 
  5.8 ประกอบด้วยชุดห่อ- ตัดฟิล์ม และอุโมงค์ความร้อนเพ่ือทําให้ฟิล์มหดรัดตัวขวด  
  5.9 มีระบบ PLC (Programmable Logic Control) ควบคุมการทํางาน 
  5.10 อุณหภูมิภายในอุโมงค์ความร้อนปรับต้ังค่าได้ ตามความหนาของฟิล์มและความเร็ว 
  5.11 สายพานลําเลียงแพคขวดในอุโมงค์  ทําจากเหล็กกล้าไร้สนิมถัก  
(Stainless Mesh Wire) 
  5.12 มีพัดลมเป่าให้ฟิล์มเย็น และ รัดขวดให้แน่น หลังออกจากอุโมงค์ความร้อน 
 
 6.  สายพานลําเลียงขวดต้องสามารถลําเลียงขวดให้สัมพันธ์กับเครื่องล้างภายในขวดเครื่องบรรจุ ปิดฝา 
และเครื่องห่อแพค โดยขวดไม่ล้มขณะทํางาน 
 7.  ชุดบรรจุ/ปิดฝา/ เครื่องแพคขวด สามารถปรับเปลี่ยนระดับขนาดขวดได้โดยง่าย 
 8.  ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมระบบการทํางานด้วย PLC แบบอัตโนมัติ ให้เหมาะสมกับสภาวะ
ความต้องการของระบบ มีชุดสตาร์ทมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีหลอดไฟ แสดงสภาวะการทํางาน
และแจ้งเตือนเม่ือเกิดเหตุผิดปกติ พร้อมแนบวงจรไฟฟ้า 
 9.  สายไฟฟ้าไปยังมอเตอร์และอุปกรณ์ทุกตัว ต้องมีขนาดและวิธีการเดินสายไฟเป็นไปตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้า 
 10. โครงสร้างรองรับเครื่องจักรสามารถปรับระดับได้ รางสายไฟ ทําด้วยวัสดุสแตนเลส 304 และเป็น
มาตรฐาน 
 11.  มีเครื่องมือท่ีต้องใช้สําหรับการบํารุงรักษา คู่มือการใช้เครื่องจักร 1 ชุด CD คู่มือการใช้เครื่องจักร 1 
แผ่น และอะไหล่ จํานวน 1 ชุด 
 12. มีปั๊มลมท่ีมีขนาดเหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ลม ตามท่ีผู้ขายเสนอ 
 13. ระยะเวลาดําเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันลงนมในสัญญาซ้ือขาย 

14. การรับประกันอุปกรณ์ 
 15. รับประกันการซ่อมบํารุงไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเริ่มนับจากวันท่ี เซ็นตรวจรับ ณ โรงงานน้ําด่ืม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

16.  มอเตอร์รับประกันอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

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


