
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  

          ๑. ความเป็นมา  

                      ด้วยปัจจุบันศูนย์รับน้ํานมดิบศรีธาตุ และศูนย์รับน้ํานมดิบกระนวน มีแนวโน้มปริมาณน้ํานมดิบ

เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่อน้ําเย็นมีความจําเป็นในการักษาคุณภาพน้ํานมดบิ เพื่อลดอุณหภูมิน้ํานมดบิ ป้องกันน้ํานมดิบเสื่อม

คุณภาพ 

          ๒. วัตถุประสงค์  

                      รองรับปริมาณน้ํานมดิบที่เพิ่มขึ้น ป้องกันน้ํานมดิบเสื่อมสภาพ 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/

หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

                ๓.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสั่ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                ๓.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสั่ญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส(์e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

                ๓.7 คูสั่ญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม

หมื่นบาทคูสั่ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

          ๔. แบบรูปรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะ  

                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ                     

          ๕. ระยะเวลาดําเนนิการ  

                      ไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรอืงาน  

                      งวดเดียว ภายใน ๑๕๐ วัน 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  

                      เงินงบประมาณโครงการ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                      ราคากลาง ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
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          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  

                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ ์เกี่ยวกบัร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 

                      สถานที่ติดต่อ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบริการ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 

๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

                      โทรศัพท ์๐๓๖ - ๓๔๑๖๐๘ 

                      โทรสาร ๐๓๖ - ๓๔๑๖๐๘ 

                      เว็บไซต์ www.dpo.go.th 

                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ ์หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยช่ือและที่อยู่ของผู้ให้

ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
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เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.................. 

ประกวดราคาซื้อซื้อบ่อน้ําเย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จาํนวน ๒ ศูนย์  

ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ลงวันท่ี............................... 

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

                 องคก์ารส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การฯ " มีความประสงค์จะประกวด

ราคาซือ้ซื้อบอ่น้ําเย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน พรอ้มอุปกรณ์ติดตัง้ จํานวน ๒ ศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมากอ่น ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ฉบบันี้ โดยมี

ข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

                         ๑.๑ รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                         ๑.๔ แบบสัญญาซ้ือขาย 

                         ๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์

                 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและไดแ้จ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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                 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/

หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

                 2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสั่ญญาตอ้งไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                 ๒.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสั่ญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซือ้จัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส(์e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

                 ๒.7 คูสั่ญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมมูีลค่าไม่เกินสาม

หมื่นบาทคูสั่ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปน้ี 

                         (๑) ในกรณผูี้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจั้ดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถื้อหุ้นราย

ใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                         (๒) ในกรณผูี้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นัน้ สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทัง้รับรองสําเนาถูกต้อง 

                         (๓) ในกรณผูี้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น

สําเนาสัญญาของการเขา้รว่มคา้ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณทีี่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น

บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย่ื้นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่

ระบุไว้ใน (๑) 

                         (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสําเนาใบเสร็จรับเงินในการซื้อแบบ 

                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
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                 ๓.๒ สว่นที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ์โดยต้องลงนามพร้อม

ประทับตรา (ถา้ม)ี 

                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ

อํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 

                         (๔) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 

                         (๕) แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ์

                         (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธี 

การทางอิเล็กทรอนกิส ์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ

ไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้

                 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซ้ือขาย 

                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของ  ซือ้บอ่น้ําเย็น ขนาดไมน่้อยกวา่ ๓๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ติดตัง้ จํานวน ๒ ศูนย์ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และ

เอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การฯ จะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                         สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย      

ผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก    

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

                 ๔.๕ ก่อนย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร

ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถว้นและเขา้ใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะ

ตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                 ๔.๖ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้า

ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อซื้อบ่อน้ําเย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน พรอ้มอุปกรณ์ติดตัง้ จํานวน ๒ 

ศูนย ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ .........." ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ............................ ตั้งแต่

เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบริการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ

ไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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                      เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้จะไม่รับเอกสาร

เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ

รายว่าเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส ์ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้

ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี

หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออก

จากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การฯ จะพจิารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา

กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็นผู้

ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่

ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้คณะกรรมการประกวด

ราคา จะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และ  

เม่ือแก้ไขข้อขดัข้องแล้ว จะใหดํ้าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคา

ที่ยังเหลือกอ่นจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่

คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแกไ้ข

ได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวันเวลา และสถานท่ี เพื่อ

เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม ่โดยจะแจง้ใหผู้้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด

ราคา ฯ เพ่ือให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 

                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ไดย่ื้นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์จะต้องเริ่มตน้

ที่ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 
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                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษอ่ืีน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้

ด้วยแล้ว  

                      (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

และสถานที่ท่ีกําหนด 

                      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 

                      (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะตอ้งดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ

ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตํ่ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะต้องเสนอลด

ราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอ

ลดราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครัง้สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

                      (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง

ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                      (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไดรั้บคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้น้ี

จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ............................ ตั้งแต่เวลา ...............น. เป็น

ต้นไป ทัง้น้ี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วย

วธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมี

ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย

หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบรษัิทเงินทุนหลักทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกจิการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้

ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การฯ จะคืนใหผู้้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับ

ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืน

ให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

                 การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคา

รวม 

                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถกูต้องตาม

ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็น

ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การฯ เท่านั้น 

                 ๖.๓ องค์การฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี

ดังต่อไปนี้ 

                         (๑) ไมป่รากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การฯ  

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ

ประกวดราคาหรือองค์การฯ  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่

เกี่ยวขอ้งกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได ้องค์การฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี

ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม 

                 ๖.๕ องค์การฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้

และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด

ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การฯ เปน็เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา

จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งองค์การฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ 

ที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระทําการโดยไมสุ่จริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใชช้ื่อบุคคลธรรมดา หรือ    

นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                 ๖.๖ ในกรณทีี่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า      

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น

หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ์หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองคก์ารฯ จะ

พิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
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๗. การทําสัญญาซื้อขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส(์ผู้ค้า)สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ องค์การฯ อาจจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็น

หนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได ้

                 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือองค์การฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามขอ้ ๗.๑  

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ 

หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับองค์การฯ ท่ีรวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผูช้นะการประกวด

ราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับองคก์ารฯ เจ้าของงบประมาณแต่ละองค์การฯ โดยตรงกับองค์การ

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรั้บแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา

สิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกัน

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านัน้  ไม่เกิน

๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

                         (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบรษัิทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกจิค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวยีน

ช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ้ ๑.๕ (๒) 

                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสั่ญญาพ้นจากข้อผูกพัน

ตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 

 

๘. อัตราค่าปรับ 

                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คดิในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 

 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                 ผู้ชนะการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึง่ได้ทําขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญา

ซือ้ขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น

ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ป ีนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี

ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการ ซือ้ คร้ังนี้ ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ องค์การฯ ได้รับอนุมัติเงินจาก เงนิงบประมาณประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านัน้ 

                 ๑๐.๒ เม่ือองค์การฯ ได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม

การ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                         (๑) แจง้การส่ังหรือนําสิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน

นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ัง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

                         (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซือ้ขายดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง

จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น

ให้บรรทุกของลงเรืออื่น 

                         (๓) ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

พาณิชยนาว ี

                 ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การฯ 

ฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้า

ร่วมเสนอราคาดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนัน้ องค์การฯ 

จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหาย

อ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคก์ารฯ ไดค้ัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง

ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซอง

ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 

                 ๑๐.๕ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น

ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงือ่นไขการจัดซ้ือบ่อน้าํเย็น ขนาดไม่นอ้ยกว่า 30 ตัน  

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 

คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

 -  บริษัทต้องมีประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมแปรรูปอาหารเป็นที่เชื่อถือได้ 

 -  บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 20 ล้านบาท 

 -  บริษัท  ต้องมีโรงงานประกอบเครื่องจักรเป็นของตนเองและได้มาตรฐาน ISO 

 -   บริษัท ต้องมีศูนย์บริการอยู่ในเขตรัศมีไม่เกิน 200 กิโลเมตร จากตําแหน่งท่ีต้ังของเครื่องจักร                

เพื่อสะดวกในการให้บริการ 

-  บริษัทต้องดําเนินการขนย้ายชุดอุปกรณ์บ่อนํ้าเย็นขนาด 10 ตัน จากศูนย์รับนํ้านมดิบกระนวน 

เลขท่ี 166 หมู่ 6 ตําบลห้วยยาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปยังศูนย์รับนํ้านมดิบพังทุย เลขท่ี 

116 หมู่ 5 ตําบลพังทุย อําเภอพังทุย จังหวัดขอนแก่น และจากศูนย์รับนํ้านมดิบศรีธาตุ เลขท่ี 250 หมู่ 

1 ตําบลหัวนาคํา อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปยังศูนย์รับนํ้านมดิบหนองวัวซอ เลขท่ี 74 หมู่ 6 

ตําบลหนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พร้อมติดต้ังใช้งานได้ 

ขอบเขตงาน/คุณลกัษณะเฉพาะของอุปกรณ์และการดาํเนินการ 

1. บ่อนํ้าเย็น    

   1 บ่อ สะสมน้ําแข็งขนาดรับนมดิบ 30 ตันต่อวัน โดยสามารถรับนมดิบช่วงเช้า 18 ตัน และช่วง 

   เย็น 12 ตัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างบ่อ : ทําจากเหล็กหนา 4 มิลลิเมตร ทาสีกันสนิม ภายนอนหุ้มด้วยฉนวนแน่น

สําเร็จรูป ฉนวนป้องกันความเย็นเป็นโพมโพลีสไตรีน หนา 100 มิลลิเมตร 

คอยล์สะสมนํ้าแข็ง : ทําจากสแตนเลส Specf  stoundess ขนาด 1 น้ิว  หนา 1.2 มิลลิเมตร 

ความยาวโดยรวม 1,410 เมตร 

ระบบกวนน้ํา : ป๊ัมลมกาวน้ําแบบ side channel Blower กวนนํ้าด้วยอากาศโดยมีท่อส่งอากาศ 

วัสดุทําจาก :  สแตนเลสสามารถต้ังเวลากวนนํ้าได้ด้วยระบบอัตโนมัติ 

ระบบนํ้ายาความเย็น : DX-R22 

คอมเพรสเซอร์ : แบบ Semi Hermatic ขนาด 25HP 380 V.50 HZ 

คอมเดนเซอร์ : แบบระบบวามร้อนด้วยอากาศ 

อุปกรณ์ควบคุม : Hi-Lo Pressure contron 

‐ Solenoid valve 

‐ Thermostat Expansion Valve 

‐ Thermostat ควบคุมความหนาของนํ้าแข็งแบบดิจิตอล 

‐ ตู้ไฟฟ้าควบคุมการทํางาน วัสดุสแตนเลส 
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2. 1 ชุด  ชุดเพลนแลกเปล่ียนความเย็นนมดิบ แผ่นเฟรมเพลทําด้วยสแตนเลส AISI304   4m 25 

มิลลิเมตร แผ่นแลกเปล่ียนความเย็นเป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป ทําจาดวัสดุ AISI 316 มี

คุณลักษณะดังน้ี 

อัตราการไหลของนม : 5,000 ลิตร/ชั่วโมง 

อุณหภูมินมดิบเข้า : 37 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมินมดิบออก : ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมินํ้าเย็นเข้า : 2 องศาเซลเซียส 

3. 1ชุด ป๊ัมส่งนํ้าเย็นขากบ่อสะสมนํ้าแข็งเข้าเพลท เป็นป๊ับแบบแรงเหวี่ยง มีคุณลักษณะดังน้ี  

โครงสร้าง : ทําด้วยเหล็กทาสีกันสนิม 

อัตราการไหล : 15,000 ลิตรต่อชั่วโมง 

กําลังไฟฟ้า : 2HP 380 Nolt’50HZ 

4. 1 set อุปกรณ์ ท่อ Fitting สําหรับระบบส่งนํ้านํ้านมดิบระบบ CIP และระบบส่งนํ้าเย็น มี

คุณลักษณะดังน้ี 

‐ อุปกรณ์ท่อ fitting ISI304 ขนาด 38 มิลลิเมตร สําหรับระบบส่งนํ้านมดิบ และระบบ CIP 

‐ อุปกรณ์ท่อ fitting Galvanize ขนาด 2 น้ิว สําหรับส่งน้ําเย็นไป-กลับ จากท่อสะสม

นํ้าแข็งไปยังเพลทแลกเปลี่ยนความเย็น พร้อมฉนวนกันความเย็น เป็นแบบฉนวนโฟม 

‐ ท่อนมเพลทแลกเปลี่ยนความเย็น พร้อมวัสดุกันความเย็น 

5. ชุดทําความเย็นสามารถรับนมต่อเนื่องได้ 20ตัน โดยอุณหภูมิผ่านเพลทในครั้งเดียว  

6. คุณสมบัติอ่ืนๆ 

‐ บริษัทต้องมีประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมแปรรูปอาหารเป็นที่เชื่อถือได้ 

‐ บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 20 ล้านบาท 

‐ บริษัทต้องมีโรงงานประกอบเครื่องจักรเป็นของตนเองและได้มาตรฐาน ISO 

‐ บริษัทต้องมีศูนย์บริการอยู่ในเขตรัศมีไม่เกิน 200 กิโลเมตรจากตําแหน่งท่ีต้ัง

เครื่องจักร เพื่อสะดวกในการให้บริการ 

7. ติดต้ังพร้อมใช้งานได้ทันที 

8. รับประกนัอย่างน้อย 1 ปี 

 

 
 


