
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เร่ือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพ่ิม 
ศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก) จำนวน ๔ 

รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idd in§)

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขัน 
การเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือ 
ตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน 
ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน,ท้ังส้ิน ๓,๗๕:๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ 
ดังนี้

ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขัน จำนวน ๑ โครงการ
การเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก 
การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรม 
แปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาค 
เหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก)
จำนวน ๔ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม'มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที,ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม,เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ณ



วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเปีนการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P rocurem ent : e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

w w w .gprocurem ent.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๗๑๑ ในวันและเวลา 
ราขการ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://w vvw .iti.up.ac.th/ หรือ

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.gprocurement.go.th
http://wvvw.iti.up.ac.th/


บนัทกึขอ้ความ

หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โทร.๓๗๑๑
ท อว๗๓๓๙.๐๑/0๓๘๔ วันท ๙ กุมภาพันธ ๒๔๖๔
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือท่ี อว๗๓๓๙.๐๑/๐๓๒๘ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ได้อนุมัติดำเนินการประกวดราคาซื้อ 
ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มขีดใบการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรม 
แปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingftดยเห็นควรให้นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบัน 
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณซนเสนอแนะ 
วิจารณ์ หรือมีความเห็นเนินลายลักษณ์อักษร น้ัน

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด 
ราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาและเว็บไซต์ของกรมบัญชี 
กลาง เพื่อให้สาธารณซนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเนินลายลักษณ์อักษร แล้ว ปรากฏว่าไม่มีข้อวิจารณ์ แต่ 
อย่างใด ดังน้ัน จึงเห็นควรดำเนินการจัดซื้อดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบ ขอได้โปรดลงนามในประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 
โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป 
มูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ที่เสนอมาพร้อมนี้
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idd ing)
เลขท่ี UPITI-O๐๒-๒๕๖๔

การซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตร 
อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก) จำนวน ๔ รายการ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ลงวันที, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยพะเยา" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขัน จำนวน ๑ โครงการ
การเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก 
การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรม 
แปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาค 
เหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก) จำนวน 
๔ รายการ

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี 
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ 
แนะน่าและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยขน่ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญขีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญขีเอกสารส่วนที, ๑ 
(๒) บัญขีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ



๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญซีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที'ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที'คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง
กล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic G overnm ent Procurem ent: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ล้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที'มิใข่นิติบุคคล ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที'แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว



ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญซาติไทย พร้อมทังรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพานิซย์ 
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(๔.๓) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 

(๔) บัญชีเอกสารส่วน,ท่ี ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑ ) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent 
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป็ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที,บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent 
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม,ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง



ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นขื่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ัง 
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดซอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษพะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรม 
แปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก) จำนวน ๔ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา 
จะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราซการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มิความ 
ประสงค์จะฃอดูต้นฉบับแคตตาลอก ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องนำด้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสิยก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมือพันกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable D ocum ent Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มืผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มืผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายขื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มืผลประโยซน้ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ



หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เซื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยืนข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยพะเยา จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าว 
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยพะเยา จะพิจารณาเห็นวาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้รืเริ่มให้มืการกระทำดัง 
กล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม,ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ w w w .gprocurem ent.go.th  
๕. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย 
พะเยาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยพะเยา จะ

พิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมืคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะชายไม่ครบล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระ 
สำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มืผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็ก 
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ มหาวิทยาลัยพะเยาสงวนสิทธี้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีตังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

http://www.gprocurement.go.th


ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
(๒) ไม่กรอกขื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยพะเยามีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 
มหาวิทยาลัยพะเยา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ 
ถูกต้อง

๕.๖ มหาวิทยาลัยพะเยาทรงไว้ขื่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ 
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง 
ราขการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ 
ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที,ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เขื่อถือได้ว่าการยื่นข้อ 
เสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใข้ขื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ 
ราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหา 
วิทยาลัยพะเยา จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เขื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณี หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ มหาวิทยาลัยพะเยา มีสิทธิท่ีจะไม่ 
รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายหรือค่าเสีย 
หายใดๆ จากมหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยพะเยาอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำ 
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วน



ภายใน ๔ วันทำการ หรือมหาวิทยาลัยพะเยาเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับมหาวิทยาลัยพะเยาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน 
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยพะเยายึดถือไวในขณะทำสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นขำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้

รับมอบไว้แล้ว
๗. ค ่าจ้างและการจ่ายเง ิน

มหาวิทยาลัยพะเยา จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่า 
ใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก,ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญา 
ซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แกไขให้ไข้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ๑๐.



(9)0 .(ริ) เง ิน ค ่าพ ัส ด ุส ำห ร ับ การซ ื้อคร ั้งน ี้ได ้ม าจากเง ิน งบ ป ระม าณ เง ิน งบ ป ระม าณ ป ระจำป ี พ.ศ.
๒๔๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก 
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยพะเยาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือ 
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ 
ของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิ 
ซยนาวี ดังน้ี

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นไต้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ 
มิใข่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิขยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น 
หนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยพะเยาจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง 
จากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ 
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยพะเยาสงวนสิทธึ๋ที่จะแล้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา 
หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๔ ในกรณีที'เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยพะเยา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ มหาวิทยาลัยพะเยาอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยพะเยาไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยพะเยาไม่ได้รับการจัดสรรเงินทีจะใข้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร 
แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ซนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี



ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งบี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยพะเยา 
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที,กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

<5)( ร ) , การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก 

เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ 
รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม'ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 
หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยพะเยา
๙ กุมภาพันธํ ๒๔๖๔
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference ะ TOR)
จัดทิ้อครุภ ัณฑ์โครงการตามแผนปฏิบ ัตราซการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรมหลัก: การเพ ิ่มศ ักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปม ูลค ่าส ูงเพ ื่อฬ ่งออกภาคเหนือ  
ตอนบน 2 (ขายก ่อนปลูก) ก ิจกรรมย่อยท ี่ 2 การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 

มูลค่าลูงลานนาตะวันออกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ (E-bidding)

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

1. ความเป็นมา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ใต ้ร ับจัดสรรงบประมาณจากโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ภายใต้โครงการเพิ่มขีดการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มดักยภาพเกษตร 
อ ุตสาหกรรมแปรรูปม ูลค ่าส ูงเพ ื่อการส ่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) โดยโต้รับ 
การจัดสรรเป็นครุภัณฑ์ จำนวน 4,100,000 บาท (สีล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

2. วัตถุประลงค์
เพี่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้รองรับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและพัฒนา 

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2
3. ค ุณสมบัตของผู้ประลงค์จะเลนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฏหมาย
3.2 โม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 โม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 โม่เป็นบุคคลนึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยของรัฐ 

โว้ซั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง
3.5 โม่เป็นบุคคลนึ่งถูกระบุโว้ในบัญขีรายนึ่อผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลางนึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของ 
นิติบุคคลนั้นด้วย

ร / ท ^1ประธานกรรมการ ....... y . ............................. กรรมการ

. '̂บ ั, ป ^.กรรมการ .กรรมการ กรรมการ
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3.6 มีคุณสมบัติและโม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขึ้อจัด 
จ้างและการบริหารภาครัฐกำหนดโนราชกิจจานุเบกษา

3.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นอา%พขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ผ ู้เสนอราคาต ้องโม่เป ็นผ ู้ม ีประโยชน ์ร ่วมกันกับผ ู้เสนอราคารายอื่นท ี่เข ้าย ื่น 

ข้อเสนอให้แก่สถาบันนรัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ รันประกาศประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์

3.9 ผู้เสนอราคาต้องโม่เป็นผู้โด้รับสิทธิหรือความคุ้มกันขึ้งอาจปฏิเสธโม่ยอมขึ้นศาล 
โทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาโด้มีคำส่ังให้สละสิทธ้ีและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

3.10 โม ่เป ็นผ ู้ท ี่โม ่ ผ ่าน เก ณ ฑ ์ก าร ป ร ะ เม ิน ผ ล ก าร ป ฏ ิบ ัต ิง าน ต าม ร ะ เบ ีย บ ท ี่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด

4. ก ำห น ด ก ารส ่งม อ บ /ม อ บ รายล ะเอ ีย ด ค ุณ ล ักษ ณ ะเฉ พ าะ/ก ารร ับ ป ระก ัน /กำห น ด ย ืน  
ราคา/ลถานที่ส ่งมอบ

4.1 กำหนดการส่งมอบภายใน 150 รัน
4.2 การรับประกันคุณภาพโม่น้อยกว่า 1 ปี
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคา 150 รัน
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบที่ตนเสนอโว้และ 

จะถอนการเสนอราคามีโด้
4.5 สถานที่ล่องมอบ ณ สถาบันนรัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

5. รงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหา 4 ,1 0 0 ,0 00  บาท (สีล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณจาก 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต ้โครงการเพ ิ่มข ีดการแข่งข ันการเกษตรระดับภ ูม ิภาค 
กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพี่อการส่งออก 
ภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก)

������ ประธานกรรมการ //............... .............กรรมการ

กรรมการ 1กรรมการ . ไโบั ?/ ปร ั สั ่ . ..........กรรมการ
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ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม
1 เ ค ร ื ่ อ ง อ บ เ ต ร ี ย ม ต ั ว อ ย ่ า ง  

(Hot air oven)
1 รายการ 700,000 700,000

2. เคร ื่องบ ดเตร ียมต ัวอย ่างขน าด 
ใหญ่ (Cutting Mills)

1 รายการ 1,300,000 1,300,000

3. เคร ื่องบ ดเตร ียมต ัวอย ่างขน าด 
เล็ก (Centrifugal Mill)

1 รายการ 500,000 500,000

4. ช ุด เค ร ื่อ งล ัง เค ราะห ์ กล ั่นและ 
สกัดสาร (Reaction system)

1 รายการ 1,600,000 1,600,000

ราคารวม 4,100,000.00 บาท

6. หน่วยงานรับผิดชอบการดำเน ินการ
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

7. หล ักเกณ ฑ ์การพ ิจารณาผล
ใน การพ ิจารณ าผลการย ี่น ข ้อ เสน อประกวดราคาจ ้างอ ิเล ็กทรอน ิกส ์คร ั้งน ี้ สถาบัน 

นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
8. ข ้อเสนอแนะวิจารณ ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ท ี่

ทางไปรษณีย์ส่งถึง
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขท่ี 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Fax ะ 054-466690
Email ะ upiti@up.ac.th
ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
1. โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3711
2. เว็บไซต์ http://www.iti.up.ac.th

Q}y 1...............ประธานกรรมการ

~'ไ}^X เ ^ '

..X........................... กรรมการ

.กรรมการ .กรรมการ .กรรมการ

mailto:upiti@up.ac.th
http://www.iti.up.ac.th
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9. ส ินสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือการแสดงความคิดเห ็นโดยเฉดเผยตัว
ว ันท ี.่.....................................................

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค) 
ประธานกรรมการ

พ*'
.... /  ............................... ..........ท ? : . . ^ ^ . . . . .

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร) (ดร.วนิดา แซ่จึง)
กรรมการ กรรมการ

(ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา) (นายประทักษ์พงย์ ริยะมงคล)
กรรมการ กรรมการ

................................... ประธานกรรมการ

........^ !.....กรรมการ .............................

r ^ / f r r f r -  y)t(̂.......ท . . . . . . . . . . . . ............... กรรมการ

..............กรรมการ .../ป!m / ? ? / ...........กรรมการ



รายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะของพสดุ

ซ ื้อคร ุภ ัณ ฑ ์โครงการเพ ิ่มข ีดในการแข ่งข ันการเกษตรระด ับภ ูม ิภาค  
ก ิจกรรมหล ัก การเพ ิ่ม ด ักยภาพ เกษ ตรอ ุตสาห กรรม แป รร ูป ม ูลค ่าส ูงเพ ื่อการล ่งออก  

ภาคเหน ือตอนบน ๒ (ขายก ่อน ปล ูก) จำนวน ๔ ราย ก าร  
ด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (e-b idd ing)

ศ ูนย์บริการเครื่องม ือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภ ัณฑ  ์
สถาบ้นนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาล ัยพะเยา

1/ พ................. กรรมการ
..........................ประธานกรรมการ

........................ ............................. กรรมการ
กรรมการ กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะของพ ัสดุ 
ครุภ ัณฑ ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

เครื่องอบเตรียมตัวอย่าง (Hot Air Oven) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นตู้อบลมร้อน ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 12 องศาเซลเช่ยส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 300 องศา 

เซลเอียส และสามารถตั้งอุณหภูมิในการทำงานเป็นหน่วยองศาฟาเรนไฮต์โด้
2. ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor PID-Controller และสามารถแสดงผลเป็นตัวเลขแบบ LCD 

หรือดีกว่า
3. สามารถปรับตั้งอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิได้เป็นองศาต่อนาที (Ramp Function)
4. มีค่าความกวัดแกว่งของอุณหภูมิ (Temperature Fluctuation) ไม่เมิน ± 0.6 K และมีค่าการเปลี่ยนแปลงของ 

อุณหภูมิ (Temperature Variation) ไม่เกิน ± 2.0 K (ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเอียส)
5. สามารถปรับความเร็วพัดลมได้และสามารถตั้งเวลาการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 9 รัน โดยสามารถควบคุมการ 

ทำงานได้ ตังนี้
5.1 ตั้งเวลาให้ตู้อบทำงาน และหยุดทำงานเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้
5.2 ตั้งหน่วงเวลาเปิด โดยตู้อบจะอังไม่ทำงานตามเวลาหน่วงที่ตั้งไว้ และจะเริ่มทำงานตามอุณหภูมิที่ 

ต้องการก็ต่อเมื่อครบตามกำหนดเวลาที่หน่วงไว้
5.3 ตั้งเวลาเปิดและปิดตามอุณหภูมิที่ใข้งาน โดยตู้อบจะทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้ หลังจากอุณหภูมิ 

ภายในตู้ถึงอุณหภูมิที่ต้องการ และหยุดการทำงานเมื่อครบเวลาที่กำหนด
6. ตู้มีฃนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
7. ภายในตู้ทำจาก Stainless Steel และมีชั้นวางและหูจับแบบโค้งมน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน สามารถรับ 

นี้าหนักได้ไม่น้อยกว่า ช้ันละ 40 กิโลกรัม
8. มีระบบกระจายความร้อนภายในตู้ โดยจะทำความร้อนให้เป็นเนี้อเดียวกัน ก่อนที่จะแผ่ความร้อนเข้าไป 

ภายในตู้อบ ชั้งจะช่วยให้มีการกระจายความร้อนอย่างทั่วถึง และทำให้อุณหภูมิภายในตู้มีความสมื่าเสมอ 
โดยมีระบบหมุนเวียนอากาศภายในตู้เป็นแบบ Forced Convection

9. เมื่อเปิดประตูตู้ ระบบทำความร้อนและพัดลมจะหยุดทำงานแบบอัตโนมัติ และจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อ 
ประตูตู้ถูกปิด

ประธานกรรมการขั1 jyy 1/ypm ๆ พ ท ั้^ กรรมการกรรมการ
กรรมการ กรรมการ



10. โครงสร้างตู้เป็นแบบ 2 ช้ัน โดยชั้นนอกเป็นโพรงอากาศ และช้ันโนเป็นวัสดุทำจาก Glass Wool สามารถลด 
การสูญเสียความร้อนที่แผ่ออกมานอกตู้ใด้เป็นอย่างดี ทำให้ผนังตู้ด้านนอกโม่ร้อนจนเกินโปโนขณะใช้งาน

11. ใช้เวลาโม่เกิน 30 นาที ในการทำอุณหภูมิให้ถึง 150 องศาเซลเชียส (Heating-Up Time) และใช้เวลาโม่เกิน 
10 นาที โดยประมาณ ในการทำอุณหภูมิกลับมาที่ 150 องศาเซลเชียส หลังจากที่เปิดประตูตู้อบ
ในระยะเวลาโม่เกิน 30 วินาทีแล้วปิดประตูตู้ (Recovery Time)

12. สามารถปรับการถ่ายเทของอากาศระหว่างภายในตู้และภายนอกตู้ได้ โดยผ่านการตั้งค่าที่หน้าจอชีงอยู่ 
ด้านหน้าเครื่อง และมีท่อระบายอากาศ (Exhaust Duct) อยู่บริเวณด้านหลังเครื่อง

13. ตัวเครื่องภายนอกและประตูตู้ทำจากเหล็กเคลือบสี สามารถทนรอยขูดขีดโต้ หรือทำจากวัสดุที่ดีกว่ามีช่อง 
USB Interface รองรับการดึงข้อมูลการใช้งานอุณหภูมิ

14. มีระบบปัองกันความปลอดภัยของอุณหภูมิ Safety Device Class 2 ตามมาตรฐาน DIN 12880 เป็นตัวตัด 
การทำงาน เมื่ออุณหภูมิภายในตู้สูงเกินจากค่าที่ตั้งโว้ พร้อมข้อความแจ้งเตือน และหากเกิดความขัดข้อง 
ของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ จะมีข้อความสั้นเตือนบนหน้าจอแสดงผล

15. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่โด้รับการรับรองมาตรฐาน CE และ ISO 9001
16. ใช้โ'ฟฟ้า 400 โวลท์ 50/60 Hz
17. รับประกันคุณภาพโม่น้อยกว่า 2 ปี โดยบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายต้องโต้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

ISO 9001:2015 ทั้งระบบ เพี่อให้บริการด้านอะโหล่ และการดูแลรักษาเครื่อง
18. บริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายต้องมีใบรับรองผ่านการอบรมในการบำรุงรักษาเครื่องของบุคลากร จาก

บริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพี่อประโยชนัในการบำรุงรักษา และสามารถให้บริการต่อเนื่องหลังการขายโต้อย่างมี 
คุณภาพ และประลิทธิภาพ

19. บริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายต้องดำเนินการสอบเทียบเครื่องมืออย่างน้อย 1 จุด ก่อนล่งมอบพร้อมใบ 
Certificate จากห้องปฏิบัติการที่โต้รับการรับรองมาตรฐาน IS017025

20. บริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ต้องดำเนินการบำรุงรักษาเช้งษัองกัน (Preventive Maintenance) อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง จนกว่าจะหมดระยะเวลารับประกัน

21. บริษัทต้องทำการติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของเครื่อง และแกอบรมการใช้งานโดยผู้เขียวชาญจากทาง 
บริษัทอย่างน้อย 1 ครั้ง (หลังจากวันที่ล่งมอบ) หรือแกอบรมจนกว่าผู้ใช้งานจะสามารถนำโปใช้งานโต้อย่าง 
มีประลิทธิภาพ

.ประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ .กรรมการ



จำนวน 1 เครื่องเครื่องบดเตรียมตัวอย่างขนาดใหญ่ (Cutting Mills)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องบดที่ฬามารถบดลดขนาดตัวอย่างที่มีลักษณะนุ่ม แข็งปานกลาง เหนียว หรือเฟ้นใย โดยอาศัยแรง 

ตัด (Size reduction by Cutting) เซ่นงานกลุ่ม Agriculture, Biology, Chemicals/Plastics, Food, Engineering/ 
Electronics, Medicine/ Pharmaceuticals, Environment/Recycling

2. สามารถโล่ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่สุดโด้ใม่เกิน 60 X 80 มิลลิเมตร ขนาดตัวอย่างหลังการบดมีขนาด 0.25 -  
20 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่ก ับชนิดของตัวอย่างและการตั้งค ่าของเครื่อง มีภาชนะรองรับตัวอย่างที่ถ ูกบดผ่าน 
ตะแกรงตัดขนาดโม่น้อยกว่า 5 ลิตร

3. สามารถเลือกปรับความเร็วรอบโต้ในช่วง 100 -  3,000 รอบต่อนาที Step ละ 100 รอบต่อนาที พร้อมชุด
Motor brake

4. ควบคุมการทำงานผ่านปมกดด้านหน ้าเครื่อง ม ีป ่มเร ิ่มทำงาน (Start) หยุดทำงาน (Stop) และปมปรับ 
ความเร็วรอบ มีสวิสต์เปิด-ปีดเครื่องอยู่ต้านหลังตัวเครื่อง

5. ส่วนที่เป็นผนังของซ่องบดจะมีใบมีด 3 จุด โดยแต่ละจุดของใบมีดเป็นแบบ 2 คม (Double acting cutting 
bars) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดตัวอย่าง

6. ตัวเครื่องมาพร้อมกับชุดขาตั้ง (Base frame) ที่มีล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
7. การลือคห้องชุดบดเป็นแบบ Central locking device ทำให้การลือคและคลายลือคทำใด้เร็ว
8. ใช้กับใ'ฟฟ้า 220-230 โวลต์, 50/60 เสิร์ท, 3,000 วัตต์
9. เป็นเครื่องที่ผลิตจากโรงงานที่ใด้รับมาตรฐาน ISO 9001 และมีสัญลักษณ์รับรองของ CE
10. รับประกันคุณภาพโม่น้อยกว่า 2 ปี โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง และมี 

เอกสารยืนยันการผึเกอบรมจากบริษ ัทผู้ผล ิต เพื่อให้คำแนะนำการใช้งานที่ถ ูกต้อง พร้อมทั้งโต้รับรอง 
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ท้ังระบบ เพื่อให้บริการด้านอะโหล่และการดูแลรักษาเครื่อง

11. บริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ต้องดำเนินการบำรุงรักษาเซ่งปีองกัน (Preventive Maintenance) อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง จนกว่าจะหมดระยะเวลารับประกัน

12. บริษัทต้องทำการติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของเครื่อง และ'ผึเกอบรมการ'ใช้-งาน’โดยผู้เขึ้ยว'ชาญ,จากทาง 
บริษัทอย่างน้อย 1 ครั้ง (หลังจากวันที่ส่งมอบ) หรือผึเกอบรมจนกว่าผู้ใช้งานจะสามารถนำโปใช้งานโต้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

13. มีดู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ หรือภาษาโทยฉบับย่อเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
14. มีอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้งานตังนี้

14.1. โรเตอร์ชนิด 6-disc rotor
14.2. ตะแกรงคัดขนาด
14.3. อุปกรณ์ช่วยปีองกันตัวอย่างจากต้านบน

c~-*mrrr Ay/w.......... .ไ^ ..........:ไ .* ..........................กรรมการ
....................................................... กรรมการ

ประธานกรรมการ ว**T

จำนวน 1 ข้ึน 
จำนวน 4 ข้ึน 
จำนวน 1 ข้ึน

กรรมการ 
.กรรมการ



จำนวน 1 เครื่องเคร ื่องบดเตรียมตัวอย ่างขนาดเล ็ก (Centrifugal Mill)
คุณลักษณะเฉพาะ
ใ. เป ็นเครื่องบดตัวอย่างเพื่อให้โด้ขนาดเล็กลง โดยอาศัยแรงกระแทก (Impact) และแรงเฉือน (Shearing) 

ระหว่างตัวฟันบด (Rotor) ลับตะแกรงคัดขนาด (Ring sieve)
2. การบดตัวอย่างมี 2 ขั้นตอนในเครื่อง โดยเริ่มจากบดหยาบ (Pre-crushing) ตัวอย่างกระแทกกับตัวฟันบด 

จากนั้นตัวอย่างถูกบดละเอียดระหว่างตัวฟันบด และตะแกรงกลมคัดขนาด
3. ซ่องใส่ตัวอย่าง (Hopper) มีตัวปี'1องกันตัวอย่างกระเล็นกลับออกมา
4. สามารถบดตัวอย่างที่มีลักษณะนุ่ม แข็งปานกลาง เปราะ หรือเป็นเส้นใยโด้ ที่มีขนาดใหญ่สุด (Feed size) 

โม่เกิน 1 0 มิลลิเมตร และสามารถบดให้มีขนาดเล็กลงโด้ถึง 4 0 โมโครเมตรโดยขึ้นกับชนิดของตัวอย่าง 
อุปกรณ์ประกอบที่เลือกใช้และการตั้งค่าในการใช้งาน

5. สามารถเลือกความเรืวรอบในการทำงานโต้กว้างตั้งแต่ 6 ,000 -  18,000 รอบต่อนาที หรือเลือกปรับตั้งค่า 
ความเรืวรอบโต้อย่างน้อยครั้งละ 200 รอบต่อนาที

6. ตัวอย่างที่ถูกบดแล้วจะถูกเล็บอยู่ในถาดเล็บตัวอย่าง
7. สามารถถอดอุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวอย่างออกโต้ และทำสะอาดโต้ง่ายโดยโม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
8. ที่ตะแกรงตัดขนาดจะมีตัวล็อคตะแกรงโว้กับถาดเล็บตัวอย่าง
9. ขณะเครื่องทำงานหน้าจอแสดงผล (Display) จะแสดงผลการทำงาน เพ ื่อป ีองก ันการใส ่ต ัวอย่างเก ิน 

(Overload)
10. เครื่องมีระบบ Automatic close ขึ้งเมี่อปิดฝาครอบและกดค้างโว้ ฝาเครื่องจะล็อคอัตโนมัติ เพื่อปีองกัน 

การอันตรายจากการปิดฝาโม่สนิท
11. เคร ื่องม ีระบบ Diagnosis system เม ื่อ เค ร ื่อ ง เก ิด ก ารท ำงาน ผ ิด พ ล าด  จะแสดงเป ็นข ้อความ (Error 

messages) บนหน้าจอแสดงผลโต้
12. สามารถปรับความสมดุลของตัวเครื่องกับพี้'นที่1วางเครื่องด้วยขาตั้ง (Left rear foot) และมีตัวกรองอากาศ 

(Air filter) อยู่ทางต้านหลังเครื่อง
13. ใช้โฟ 230V ท่ี 50/ 60 แร์ต
14. เป็นเครื่องที่ผลิตจากโรงงานที่โต้มาตรฐาน ISO 9001 และโต้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ CE
15. รับประกันคุณภาพโม่น้อยกว่า 2 ปี โดยบริษัทฯ ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง และต้อง 

มีเอกสารยืนอันการปีกอบรมจากบริษัทฯ ผู้ผลิต เพื่อให้คำแนะนำการใช้งานที่ถูกต้อง พร้อมทังโต้รับรอง 
มาตรฐาน ISO 9001 ะ 2015 ท้ังระบบ เพื่อให้บริการต้านอะโหล่และการดูแลรักษาเครื่อง

16. บริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ต้องคำเนินการบำรุงรักษาเช้งปัองกัน (Preventive Maintenance) อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง จนกว่าจะหมดระยะเวลารับประกัน

กรรมการ 'โ พ ก ั / 2 ^ กรรมการ
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17. บริษัทต้องทำการติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของเครื่อง และปีกอบรมการใช้งานโดยผู้เขียวชาญจากทาง 
บริษัทอย่างน้อย 1 คร้ัง (หลังจากวันที่ส่งมอบ) หรือปีกอบรมจนกว่าผู้ใช้งานจะสามารถนำโปใช้งานใด้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

18. มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ หรือภาษาโทยฉบับย่อเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
19. อุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้งาน

- โรเตอร์ชนิดฟัน 1 2 ข ีท ำจาก .Stainless s tee l______ __________ _____ จำนวน....... 1 .ขีน
Ring sieves จำนวน____ 2  .ขีน

.ประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการ
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ชุดเครื่องส ังเคราะห ์ กลนและสสัดสาร (Reaction System)
ประกอบด้วย

จำนวน 1 เครื่อง

1. ชุดภาชนะสำหรับบรรจุสารที่ต้องการวิเคราะห์ (Reactor Vessel)
คุณลักษณะเฉพาะ
1.1 ภาชนะสำหรับบรรจุสาร ทำมาจากวัสด ุแก ้ว borosilicate และมีชั้นแก้วห่อหุ้มอีก 1 ช้ัน แบบ Single 

jacket ขนาดโม่น้อยกว่า 10 ลิตร สำหรับการน่าของเหลวเข้าสู่ระบบให้อุณหภูมิแก่ภาชนะบรรจุสาร
1.2 มีช่องด้านข้างอย่างน้อย 2 ช่องสำหรับการผ่านเข้า-ออกของนิ้า และ/หรือ นามัน หรือสารอื่น ท่ีใช้ใน 

การให้อุณหภูมิแก่ Reactor Vessel
1.3 มีช่องปล่อยสาร เพื่อช่วยในการ sampling สารตัวอย่าง หรือ draining เวลาทำความสะอาด
1.4 มีหัวรัดอุณหภูมิ (Temperature probe) ชนิด PT100
1.5 ฝาครอบ ทำมาจากวัสดุแก้ว แบบมี 6 คอ

2. โครงสร้างสำหรับประกอบชุด Reactor Vessel 
ดุณลักษณะเฉพาะ
2.1 มีฐานวางพร้อมขาตั้งที่สามารถปรับระดับโด้
2.2 มีส่วนสำหรับล็อคฝาครอบและ Reactor Vessel ทำมาจาก Stainless Steel สามารถปรับระตับได้
2.3 มีล้อที่ฃาด้านล่างทั้ง 4 ล้อ และสามารถล็อคล้อไม่ให้เคลื่อนที่ได้

3. ระบบการกวนและการผสม (Stirring and mixing) สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องกวนสาร (overhead stirrer) 
เพื่อกวนสารระหว่างทำปฏิกิริยา

คุณลักษณะเฉพาะ
3.1 อัตราการกวนได้ในช่วง 10-2,000 rpm โดยมีการควบคุมความเร็วแบบปมหมุนควบคู่กับแบบสัมผัส
3.2 หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 น้ิว แสดงข้อมูลการทำงานของเวลา ความเร็วรอบ หรือ 

แรงบิด
3.3 มีแรงบิดสูงสุด 200 Ncm และสามารถใช้ในการกวนสารที่มีความหนืดได้สูงถึง 100,000 mPas
3.4 มีระบบป๋'องกันการทำงานหนักเกิน

4. ชุดเครื่องแก้ว ประกอบด้วย
4.1 Condenser ทำมาจากวัสดุแก้ว แบบ Jacket Coil
4.2 Graduated Dropping Funnel ขนาด 1000 มิลลิลิตร
4.3 ข้อต่อแบบ Right angle
4.4 ข้อต่อแบบเปลี่ยนมุม
4.5 ชุดเครื่องแก้วสำหรับการรองรับงานกลั่นขนาด 1 ลิตร

V/riMv เท'ํพ กรรมการ ' ไ พ ^ .กรรมการ
กรรมการ กรรมการ



ธ-ใช้'โฟฟัา 200-230  โวลต์
6 .  ร ับประก ันค ุณ ภาพโม ่น ้อยกว ่า 2 ปี (ยกเว ้น เคร ื่องแก ้ว)โดยบร ิษ ัทฯ ต ้องเป ็นต ัวแทนจำห น ่ายจาก 
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง พร้อมทั้งบริษัทฯ โต้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทั้งระบบเพื่อให้บริการต้าน 
อะโหล่และการดูแลรักษาเครื่อง
7. บริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย ต้องดำเฉนการบำรุงรักษาเช้งปัองกัน (Preventive Maintenance) อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง จนกว่าจะหมดระยะเวลารับประกัน
8. บริษัทต้องทำการติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของเครื่อง และแกอบรมการใช้งานโดยผู้เช้ยวชาญจากทาง 
บริษัทอย่างน้อย 2 ครั้ง (หลังจากรันที่ส่งมอบ) หรือแกอบรมจนกว่าผู้ใช้งานจะสามารถนำโปใช้งานโต้อย่างมี 
ประลิทธิภาพ
9. มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ หรือภาษาโทยฉษับย่อเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

..ร......?................................ กรรมการ

0 / ^ า / ^ .ประธานกรรมการ
Z h r : . .— ...

โ(า'/พ 0 ทั้
.กรรมการ

.กรรมการ กรรมการ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

แบบ บก.๐๖

๑. ช่ือโครงการ ซ้ีอฺครุภัณช่โครงการเพ่ิมขีดในทารแข่งขันการta พรระดับภูมิภาค................................. ...............
กิจกรรมหลัก.การเพ่ิมศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป.มูลค่าสูงเพ่ือการส่งออกภาคเหนือ.......
ตอนบ.นุ..๒..(ขาอ.ก่อนป.สูก).อำนุวนุ.๔ รายการ..ดว้ยวธิปีระกวดราคาอิเอ็ก.ทรอนิกส์.. (e.-bidding).

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยพะเยา..สถาบันนุ.วัตกร.รม.และ.ถ่ายทอด.เทคโนโลยี..............................
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน)
๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๔๖๔ 

เป็นเงิน ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)
๔.๑ เครื่องอบเตรียมตัวอย่าง (Hot Air Oven) ราคา/หน่วย ๓๔๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ เครื่องบดเตรียมตัวอย่างขนาดใหญ่ (Cutting Mills) ราคา/หน่วย ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๓ เครื่องบดเตรียมตัวอย่างขนาดเล็ก (Centrifugal Mill) ราคา/หน่วย ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๔ ชุดเคร่ืองสังเคราะห์ กล่ันและสกัดสาร (Reaction system) ราคา/หน่วย ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาที่โด้มาจากการสีบราคาจากท้องตลาดที่มีผู้จำหน่ายในประเทศโทย เสนอราคา จำนวน ๓ ราย
๔.๑ บริษัท แลบ บีกิน จำกัด
๔.๒ บริษัท เอสพีซี อารีที จำกัด
๔.๓ บริษัท ไขเอนซ่แอนด์เมดิคอลขัพพลาย จำกัด

๖. รายซ่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กำหนดราคากลาง (สืบราคาจากท้องตลาด) ทุกคน
๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค 
๖.๒ ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร 
๖.๓ ดร.วนิดา 
๖.๔ ดร.สุมนา 
๖.๔ นายประทักษ์พงศ์

มหัทธนพรรค 
ภัสสร 
แซ่จึง
เหลือง!ติกาญจนา 
ริยะมงคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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