
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๔๕/๒๕๖๐ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๓ รายการ 

------------------------------- 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๓ รายการ        
ตามรายการ ดังนี้ 

  ๑.  ชุดอุปกรณ์ห้องจัดเลี้ยง    จํานวน  ๒     ชุด 
  ๒.  ชุดอุปกรณ์ทําเบเกอรี่    จํานวน  ๒      ชุด 
  ๓.  ชุดปฏิบัติการงานครัว     จํานวน  ๑     ชุด  

 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                    ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่มาดูสถานท่ี/รับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                  ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ  
จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

            กําหนดดูสถานท่ีติดต้ัง และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม  
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



-๒- 
 

            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลา
ราชการ 

 
                            ประกาศ ณ วันท่ี  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ) 
  อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๔๕/๒๕๖๐ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๓ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้ 

  ๑.  ชุดอุปกรณ์ห้องจัดเลี้ยง    จํานวน  ๒     ชุด 
  ๒.  ชุดอุปกรณ์ทําเบเกอรี่    จํานวน  ๒      ชุด 

๓.  ชุดปฏิบัติการงานครัว     จํานวน  ๑     ชุด 
 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                      ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ    
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข 
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร  
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๓ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๔๕/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
 



-๔- 
 

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                      ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา    
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ    
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี      
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ 
ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศกรมเจ้าท่าภายใน  
๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี  45/2560 

 
1. ชุดอุปกรณ์ห้องจัดเล้ียง  จํานวน 2 ชุด   

คุณลักษณะ 
1.1 ตู้โชว์เค้กกระจกโค้ง จํานวน 1 เครื่อง 

1.1.1.โครงสร้างทําด้วยสแตนเลส 
1.1.2.แบบต้ังโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 600*480*680 มม. ความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร 
1.1.3.อุณหภูมิ +2 ถึง +8 °C 
1.1.4.ระบบทําความเย็นแบบลมเป่า  
1.1.5.ภายในมีชั้นกระจก 1 ชั้น 
1.1.6.กระจก 2 ชั้นรอบด้านมีฮีตเตอร์ลดฝ้า 
1.1.7.ประตูกระจกบานสไลด์ 
1.1.8.ควบคุมการทํางานด้วยระบบ ดิจิตอล 
1.1.9.ติดต้ังพร้อมใช้งาน 

 

1.2. ตู้เย็นมินิบาร์ ความจุไม่น้อยกว่า 3.0 คิว จํานวน 1 เครื่อง 
1.2.1.ขนาดไม่น้อยกว่า 47*49*75 ซม.  
1.2.2.ระบบละลายน้ําแข็งแบบธรรมดา พร้อมถาดรองน้ําท้ิง   
1.2.3.มือจับแบบฝังพร้อมหลอดไฟเพ่ิมความสว่าง 
1.2.4.ปริมาณความจุดช่องแช่แข็งและแช่เย็น ไม่น้อยกว่า 4.9 และ 82.9 ลิตร ตามลําดับ 
1.2.5.ประหยัดไฟเบอร์5 และใช้น้ํายาทําความเย็น แบบ R134A 
1.2.6.ติดต้ังพร้อมใช้งาน 

 

1.3. ตู้โชว์อุ่นขนม จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1. ขนาดไม่น้อยกว่า 600(ก)*450(ล)*600(ส) มม. 
1.3.2.ภายในมีถาดวางอาหารจํานวน 2 ถาด และตะแกรงสแตนเลส 2 ชั้น สามารถถอดล้างได้ 
1.3.3.กําลังไฟ 800 วัตต์ สามารถปรับอุณภูมิได้ 
1.3.4.ติดต้ังพร้อมใช้งาน 

 

1.4. เครื่องแยกกากผักผลไม้ จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้ 
1.4.1. ขนาดไม่น้อยกว่า 260(ก) * 183(ย) * 515(ส) มม. หนักไม่เกิน 9 กก. 
1.4.2. สามารถเปิดใช้ต่อเนื่องได้ 24 ชม. 
1.4.3. ความเร็วรอบในการค้ันท่ี 60 รอบต่อนาที เพ่ือไม่ให้เกิดความร้อนและวิตามินอยู่ครบถ้วน 
1.4.4.มี Juice Cap ป้องกันน้ําหยด สามารถผสมน้ําผัก และผลไม้จากภายใน Bowl ได้เลย 
1.4.5. มอเตอร์มีช่องระบายความร้อน และมีความดังจากเสียงมอเตอร์ระหว่าง 40-50 Db 
1.4.6. สกรูค้ันน้ําแบบ Double-bladed  
1.4.7.ใช้เทคโนโลยีการป่ันละเอียดแทนการใช้ใบมีด 
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1.4.8.วัสดุท่ีใช้ในเครื่องส่วนท่ีเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกชนิด Bpa-Free  
1.4.9. ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการประกันการซ่อมบํารุงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า พร้อม

รับรองการสํารองอะไหล่สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยระบุชื่อโครงการ
สอบราคาครั้งนี้ด้วย 
 

1.5. ชุดผ้าปูโต๊ะและเก้าอ้ี จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
1.5.1.ผ้าปูโต๊ะกลมสีขาว ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง 120 ซม. ท้ิงชาย จํานวน 10 ผืน 
1.5.2.ผ้าปูโต๊ะเหลี่ยมขนาด 60*180*72 ซม. ท้ิงชาย จํานวน 20 ผืน 
1.5.3.ผ้าปูโต๊ะเหลี่ยมขนาด 45*180*72 ซม. ท้ิงชาย จํานวน 20 ผืน 
1.5.4.ผ้าค๊อตต้อนคลุมเก้าอ้ีแบบเต็มตัวจีบ 4 มุม จํานวน 100 ผืน 
1.5.5.โบว์ผ้าต่วนติดเก้าอ้ี จํานวน 100 ผืน 
1.5.6.ผ้า Napkin ขนาด 22*22 นิ้ว จํานวน 100 ผืน 

 
2. ชุดอุปกรณ์ทําเบเกอรี่ จํานวน   2   ชุด  

คุณลักษณะ 
2.1. เครื่องชั่งส่วนผสมระบบดิจิตอล จํานวน 10 เครื่อง 

2.1.1. ตัวเครื่องทําจากสแตนเลสอย่างดี สามารถชั่งของเหลวได้  
2.1.2. หน่วยในการวัด: g./ ml./ fl oz. 
2.1.3. ซิลิโคนสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้  
2.1.4. ชั่งน้ําหนักได้สูงสุด 3 กิโลกรัม  
2.1.5. ขนาดไม่น้อยกว่า 210(ก)*150(ย)*35(ส) มม. 
2.1.6. แบตเตอรี่ชนิด AA จํานวน 2 ก้อน 
2.1.7. มี Tare Funtion  
2.1.8. มี Micro Mode ฟังค์ชั่น 
2.1.9. หน้าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 28 มม. 
2.1.10. มีระบบ Auto Power Off 

 
2.2. เครื่องผสมอาหารแบบมือถือ จํานวน 10 เครื่อง 

2.2.1. เครื่องผสมอาหารแบบมือถือขนาด 18(ส) * 9(ก) * 21(ล) ซม. 
2.2.2. กําลังไฟฟ้า 280 วัตต์ 
2.2.3. หัวตีทําจากสแตนเลสมีให้ 2 แบบคือ แบบหัวเกลียวและแบบหัวตะกร้อ 
2.2.4. ปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ 
2.2.5. มีระบบล็อคท่ีหัวตี เครื่องจะไม่ทํางานถ้าใส่หัวตีไม่ลงล็อค 
2.2.6. ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการประกันการซ่อมบํารุงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า พร้อม 

รับรองการสํารองอะไหล่สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยระบุชื่อโครงการ
สอบราคาครั้งนี้ด้วย 
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2.3. เครื่องตีไข่ จํานวน 10 เครื่อง 
2.3.1. เครื่องตีไข่ขนาด 27(ส) * 34.5(ก) * 39(ล) ซม. โถความจุไม่น้อยกว่า 3 ลิตร 
2.3.2. ประกอบด้วยหัวตีแบบตะกร้อและหัวเกลียว 
2.3.3. กําลังไฟฟ้า 350 วัตต์ 
2.3.4. ปรับระดับความเร็วไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  
2.3.5. มีฝาปิดให้เพ่ือป้องกันส่วนผสมหก 
2.3.6. มีระบบล็อคหัวตี โดยเครื่องจะไม่ทํางานถ้าหัวตีอยู่ผิดตําแหน่ง 
2.3.7. ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการประกันการซ่อมบํารุงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า พร้อม

รับรองการสํารองอะไหล่สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยระบุชื่อโครงการ
สอบราคาครั้งนี้ด้วย 
 

2.4. เครื่องตีแป้ง 
2.4.1. เครื่องตีแป้งขนาด 38.5(ล)*24(ก)*34(ส) ซม. 
2.4.2. กําลังไฟ 1500 วัตต์ 
2.4.3. โถสแตนเลสขนาดความจุ 6.7 ลิตร 
2.4.4. หัวตีเปลี่ยนได้ 4 แบบ (บบตะกร้อ, ใบไม้, ตัวเค, และหัวเกลียว)  
2.4.5. ปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ  
2.4.6. มีนาฬิกาจับเวลา ได้ท้ังนับเวลาเดินหน้าและถอยหลัง 
2.4.7. ตัวเครื่องทําจากโลหะผสมไทเทเนี่ยม  
2.4.8. ระบบตัดการทํางานอัตโนมัติเม่ือยกหัวของเครื่องขณะเครื่องกําลังทํางาน 
2.4.9. ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการประกันการซ่อมบํารุงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า พร้อม

รับรองการสํารองอะไหล่สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยระบุชื่อโครงการ
สอบราคาครั้งนี้ด้วย 
 

2.5. ตู้แช่แข็งฝาเปิดด้านบน จํานวน 1 ตู้ 
2.5.1. ตู้แช่แข็งฝาเปิดบนแบบทึบ 
2.5.2. ขนาดไม่น้อยกว่า 690(ก) * 1050(ย) * 700(ส) มม. 
2.5.3. ความจุไม่น้อยกว่า 267 ลิตร 
2.5.4. คอยย์เย็นผลิตจากทองแดงแท้ 100% 
2.5.5. ตัวถังด้านในทําจาก Aluminium Embross Sheet 
2.5.6. อุณหภูมิต่ําสุดไม่น้อยกว่า -20 °C 
2.5.7. COMPRESSOR ขนาด 175 วัตต์ 
2.5.8. รับประกันCOMPRESSOR 5 ปี 
2.5.9. น้ํายาทําความเย็นชนิด R-134a 
2.5.10. ระบบควบคุมความเย็นแบบ Thermostat 
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3. ชุดปฏิบัติการครัว  จํานวน   1  ชุด  
คุณลักษณะ 
3.1. ซิงค์ล้างจานสแตนเลสพร้อมก๊อกน้ํา จํานวน 1 ชุด 

3.1.1. ขนาดไม่น้อยกว่า 1.10(ก) * 50(ล) * 80(ส) ซม.  
3.1.2. ชนิดไม่น้อยกว่า 1 หลุมใหญ่พร้อมท่ีพัก 
3.1.3. ติดต้ังพร้อมใช้งาน 

 

3.2. เตาแก๊ส 6 หัวพร้อมเตาอบ จํานวน 1 ชุด 
3.2.1. ขนาด 100(ก) * 70(ล) * 800(ส) มม. 
3.2.2. ตัวเครื่องด้านหน้าทําจากสแตนเลส เกรด 304 
3.2.3. Heat resistant handle 
3.2.4. มีตู้เก็บของ 1 ช่อง และ เตาอบ  
3.2.5. ติดต้ังพร้อมใช้งาน 

 

3.3. เตาแก๊สแรงดัน จํานวน 1 ชุด 
3.3.1. เตาแก๊สแรงดัน ขนาดไม่น้อยกว่า 120(ก) * 60(ล) * 80(ส) ซม. 
3.3.2. ชนิดครัวไทย หัวเตาขนาด KB5 หรือดีกว่า 
3.3.3. TOP สแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 
3.3.4. ขาใช้ท่อสแตนเลสกลมขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 
3.3.5. หัวครอบเตาสแตนเลส 
3.3.6. ติดต้ังพร้อมใช้งาน 

 

3.4. เครื่องดูดควันสแตนเลส จํานวน 1 ชุด 
3.4.1. เครื่องดูดควันชนิด exhaust hood ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร (ผู้เสนอราคาต้องทําการวัดเอง

ตามหน้างาน) 
3.4.2. การดูดควันเป็นแบบ 2 ระบบเพ่ือกันกลิ่นย้อนเข้าห้อง 
3.4.3. โครงสร้างสแตนเลส 304 
3.4.4. มอเตอร์ภายในเป็นของ Mitsubishi หรือเทียบเท่า 
3.4.5. การติดต้ังท่อ Duct ไปภายนอกอาคารเป็นระบบหน้าแปลนยึดน็อตโดยรอบพร้อมชุดระบายอากาศ

แบบหอยโข่งสามารถส่งลมจากปากท่อได้ไกลไม่น้อยกว่า 6 ม. 
 

3.5. รถเข็นสแตนเลส 
3.5.1. รถเข็นสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 50(ก) * 85(ล) * 85(ส) ซม. 
3.5.2. โครงสร้างและด้านเข็นทําจากสแตนเลส 304 ขนาด1 นิ้ว 
3.5.3. ชั้นวางทําจากสแตนเลสเกรด 304 หนา 1.2 มม. 
3.5.4. มีราวกันของตก 
3.5.5. ล้อขนาด 5 นิ้ว   
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3.6. ชุดบล็อกมีด 14 ชิ้น พร้อมแท่นไม้เสียบมีด จํานวน 1 ชุด 
3.6.1. ทําจากเหล็กกล้าไร้สนิม มาตรฐาน JIS (SUS402J2) 
3.6.2. ชุดมีดบล็อก 1 ชุดประกอบด้วย 

3.6.2.1. มีดปอกผลไม้ 3.5 นิ้ว จํานวน 1 เล่ม 
3.6.2.2.  มีดเอนกประสงค์ 4.5 นิ้ว จํานวน 1 เล่ม 
3.6.2.3. มีดสเต็ก 4.5 นิ้ว จํานวน 6 ชิน้ 
3.6.2.4. มีดเลาะกระดูก 6 นิ้ว จํานวน 1 เล่ม 
3.6.2.5. มีดขนมปัง 8 นิ้ว จํานวน 1 เล่ม 
3.6.2.6. มีดสไลซ์ จํานวน 8 นิ้ว จํานวน 1 เล่ม 
3.6.2.7.  มีดพ่อครัว 8 นิ้ว จํานวน 1 เล่ม 
3.6.2.8. เหล็กลับมีดขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 ชิ้น 
3.6.2.9. กรรไกรทําครัว 1 เล่ม  

 
3.7. ชุดเขียงพลาสติก จํานวน 1 ชุด 

3.7.1. เขียงพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 46(ก) * 31(ย) * 1.6(ส) ซม. 
3.7.2. ผลิตจาก Polyethylene  
3.7.3. Colour-coded system for HACCP guidelines to eliminate cross-contamination 
3.7.4. ภายใน 1 ชุดประกอบด้วยเขียงจํานวน 5 อัน (แดง, เขียว, น้ําเงิน, เหลือง, น้ําตาล) 

 
3.8. ท่ีเสียบเขียงสแตนเลส 

3.8.1. ใส่ได้ 6 ช่อง 
3.8.2. ผลิตจากสแตนเลส เกรด 201 
3.8.3. ขนาดไม่น้อยกว่า 29(ก) * 26(ย) * 27(ส) ซม 

 
3.9. ชุดกระทะ 5 ชิ้น จํานวน 1 ชดุ 

3.9.1. ชุดกระทะ 5 ชิ้น ตัวกระทะผลิตจาก Aluminium (Forging) ภายในเคลือบด้วยแผงเพชร DNC  5 
ชั้น 1ชุดประกอบด้วย 

3.9.1.1. กระทะขนาด 28 ซม. 1 ใบ 
3.9.1.2. กระทะขนาด 20 ซม. จํานวน 1 ใบ 
3.9.1.3. กระทะย่าง ขนาด 28 ซม. 1 ใบ 
3.9.1.4. กระทะก้นลึกอเนกประสงค์ ขนาด 28 ซม. จํานวน 1 ใบ 
3.9.1.5. ฝาแก้วกันน้ําล้นขนาด 28 ซม. 1 ใบ 
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3.10. ชุดหม้อสแตนเลสสตีลหนาพิเศษ 5 ชิ้น 
3.10.1. ผลิตจากสแตนเลสเกรด 18/10 
3.10.2. ผลิตภายใต้เทคโนโลยีแซมเบอร์ลีนก้นหม้อท่ีเว้าจะเปลี่ยนเป็นแบบราบเม่ือได้รับความร้อนเพ่ือ  

การรับ และกระจายความร้อนท่ีดีกว่า 
3.10.3. ก้นหม้อหนา 3 ชั้น กระจายความร้อน ช่วยลดอัตราการไหม้ ช่วยกระจาย และกักเก็บความร้อนได้ดี 
3.10.4. รองรับเตาได้เกือบทุกประเภท (ความร้อนไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส) 
3.10.5. ภายในชุดประกอบด้วย 

3.10.5.1. หม้อ 2 หู ขนาด 20 ซม. พร้อมฝา จํานวน 1 ชิ้น 
3.10.5.2. หม้อ 2 หู ทรงสูง ขนาด 16 ซม. พร้อมฝา จํานวน 1 ชิ้น 
3.10.5.3. หม้อ 2 หู ทรงสูง ขนาด 20 ซม. พร้อมฝา จํานวน 1 ชิ้น 
3.10.5.4. หม้อ 2 หู ทรงสูง ขนาด 24 ซม. พร้อมฝา จํานวน 1 ชิ้น 
3.10.5.5. หม้อด้าม ขนาด 16 ซม. จํานวน 1 ชิ้น 

 
3.11.  ชุดถ้วยชามซุป จํานวน 1 ชุด 

3.11.1. ผลิตจากสแตนเลส 
3.11.2. ภายในชุดประกอบด้วย 

3.11.2.1. ชามซุป 12 ซม. จํานวน 1 ชิ้น 
3.11.2.2. ชามซุป 14 ซม. จํานวน 1 ชิ้น 
3.11.2.3. ชามซุป 16 ซม. จํานวน 1 ชิ้น 
3.11.2.4. ชามซุป 18 ซม. จํานวน 1 ชิ้น 
3.11.2.5. ชามซุป 20 ซม. จํานวน 1 ชิ้น 

 
3.12. ชุดทัพพีสแตนเลส จํานวน 1 ชุด 

3.12.1. ทัพพีสแตนเลสชนิดมีรู ทนความร้อนสูง ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304 
3.12.2. มีหูปลายด้ามสําหรับแขวน 
3.12.3. ภายใน 1 ชุดประกอบด้วย 

3.12.3.1. ตะหลิว ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซม. 
3.12.3.2. ทัพพี ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซม. 
3.12.3.3. ท่ีตักเส้นสปาเกตต้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซม. 
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3.13. ชุดทัพพีสแตนเลส จํานวน 1 ชุด 
3.13.1. ทัพพีสแตนเลสชนิดไม่มีรู ทนความร้อนสูง ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304 
3.13.2. มีหูปลายด้ามสําหรับแขวน 
3.13.3. ภายใน 1 ชุดประกอบด้วย 

3.13.3.1. ตะหลิว ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซม. 
3.13.3.2. ทัพพี ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซม. 
3.13.3.3. ทัพพีตักข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 27 ซม. 

 
3.14. เครื่องบันทึกเงินสด 

3.14.1. เครื่องบันทึกเงินสด ขนาดไม่น้อยกว่า 180(ส) * 410(ก) * 450(ล) มม. 
3.14.2. รองรับไม่น้อยกว่า 24 แผนก 
3.14.3. รองรับจํานวน PLU 2,000 รายการ 
3.14.4. หน้าจอสําหรับผู้ปฏิบัติการ ชนิด LCD แสดงผล 2 บรรทัด 
3.14.5. หน้าจอสําหรับลูกค้า ชนิด LCD แสดงผล 1 บรรทัด 
3.14.6. เครื่องพิมพ์แบบเทอร์มัล/ ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 10 บรรทัด/วินาที 
3.14.7. สามารถใช้งานร่วมกับ SD CARD ได้ 
3.14.8. แสดงชื่อร้านค้าท่ีหัวใบเสร็จได้ ไม่น้อยกว่า 4 บรรทัด 
3.14.9. คํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 
3.14.10. มีปุ่ม HELP เพ่ือขอความช่วยจากเครื่อง 

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


