
- ราง - 
ขอบเขตของ (Terms of Reference : TOR)  (Draft) 

ครุภัณฑประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรปูอาหาร 
ตําบลโคกโคเฒา  อําเภอเมือง จงัหวัดสุพรรณบรุ ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

---------------------------------------------------------------- 
 

มห า วิทย าลั ย สวน ดุสิ ต  ซึ่ งต อ ไป น้ี เรี ย ก ว า  “มห า วิทย าลั ย” มี ค วามป ระส งค                        
จะดําเนินการจัดหาครุภัณฑประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตําบลโคกโคเฒา  อําเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ตามเงื่อนไขและระเบียบปฏิบั ติของ
มหาวิทยาลัย      โดยรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
๑. ความเปนมา 
      มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความประสงคที่จะทําการจัดหาประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปร

รูปอาหาร ตําบลโคกโคเฒา  อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการจัดหา
ครุภัณฑประจําอาคารเน่ืองจากอาคารไดดําเนินการสรางเสร็จเรียบรอยแลวแตยังขาดครุภํณฑประจํา
อาคาร และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหอาคารสามารถใชงานไดและจะตอบสนองการใชงานที่มี
มากมายหลากหลายในปจจุบัน พรอมที่จะรองรับการใชงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก
ที่เขามาใชงานกับมหาวิทยาลัย 
 

๒.วัตถุประสงค 
     เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับเตรียมความพรอมในการ เปดใชอาคาร  ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โดยจะทําใหไดอาคารสามารถตอบสนองการใชงานของอาจารย เจาหนาที่ และผูมาใชอาคาร  
 

๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
          ๓.๑ ตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 
ดังกลาว 
          ๓.๒ ตองไมเปนผูถูกระบุไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว 
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอืน่เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียนของทางราชการ 
          ๓.๓ ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
          ๓.๔ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโย
ชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางทางอิเลก็ทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 
         ๓.๕ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานในครั้งน้ี โดยทั้งน้ี
ผลงานดังกลาว ตองมีมูลคางานงานไมนอยกวา ๓,๘๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สามลานแปดแสนสามหมื่น
หน่ึงพันเจ็ดรอยบาทถวน) ซึ่งเปนผลงานในสัญญาเดียวและเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ 



-๒- 
 
ใหมีฐานะเปนราชการบรหิารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เปนเจาของงบประมาณ
หรือโครงการน้ัน ๆ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเช่ือถือได (กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลัฐานใบรับ
เงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานน้ันจากกรมสรรพากรแนบมาดวย) อายุผลงานไม
เกิน ๕ ปนับจากวันสงมอบงานจนถึงวันย่ืนซองประมูล โดยแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและ
สําเนาสัญญา พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนทั้งน้ีมหาวิทยาลัยไมรับพิจารณาผลงานของผูรับจาง 
หรือผูขายที่เปนคูสัญญาซึ่งมีการรับชวงงานทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาจะเปนการรับชวงงานมาจาก
ผูอื่น ทั้งน้ีผูเสนอราคาตองพรอมที่จะใหคณะกรรมการเขาตรวจดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานน้ัน 
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชน
ตอทางราชการ 
       ๓.๖   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
       ๓.๗    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิคส ( e-Government Procurement : e-GP ) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
       ๓.๘  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
 
๔. แบบรูปรายการ / คุณลักษณะเฉพาะ 
    งานครุภัณฑประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ประกอบดวย 

๔.๑    ครุภัณฑประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูป ประกอบดวย 
 (๑) ช้ันเรียบ 4 ช้ัน     จํานวน ๒๐.๐๐ ตัว 

(๒) ตูสูงเก็บของพรอมบานเปด     จํานวน ๒๐.๐๐ คัว 
(๓) ตูเย็นนอน 1 ประตูหนาหินออน   จํานวน ๒๐.๐๐ ตัว 
(๔) อางลางหนา 2 หลุมพรอมบานเปด   จํานวน ๒๐.๐๐ ตัว 
(๕) โตะวางเตาทอดและเตายาง    จํานวน ๒๐.๐๐ ตัว 
(๖) เตาทอด 1 หลุม     จํานวน ๒๐.๐๐ ตัว 
(๗) เตายาง      จํานวน ๒๐.๐๐ ตู 
(๘) ตูแชแข็งยืน 2 ประตู     จํานวน ๑๐.๐๐ ตู 
(๙) รถเข็นพรอมชองทิ้งขยะ    จํานวน ๒๐.๐๐ ตัว 
(๑๐) ถังขยะพลาสติกพรอมโครงลอเลื่อน(13 แกลลอน) จํานวน ๔๐.๐๐ ตัว 
(๑๑) เตาไฟแรงตํ่า 4 หัวเตา    จํานวน ๒๐.๐๐ ตัว 
(๑๒) เตาแกสไฟแรง 1 หัวเตา    จํานวน ๒๐.๐๐ ตัว 
(๑๓) โตะหนาหินออนพรอมลอเลื่อน   จํานวน ๒๐.๐๐ ตัว 
(๑๔) ครอบระบายควันพรอมลมยอนกลับ   จํานวน ๑๖.๐๐ ตัว 
(๑๕) บอดักไขมัน     จํานวน ๔๐.๐๐ ตัว 
(๑๖)ตูเก็บของโลง     จํานวน ๒๐.๐๐ ตัว 



-๓- 
 
๕ .เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

๕.๑   ผูเสนอราคาตองทําตารางเปรียบเทยีบ(ตามแนบทายน้ี) รายละเอียดระหวางอุปกรณที่
เสนอกับรายละเอียดที่กําหนดไว  วาตรงกันหรือไมเพื่อประกอบการพิจารณาโดยถือเปนสาระสําคัญ 
สําหรับตรวจสอบคุณสมบัติทางดานเทคนิค จัดเปนเอกสารรวมเลม จํานวน ๒ ชุด โดยแนบ
รายละเอียดมาใหสมบูรณ  ทั้งน้ี หากผูเสนอราคารายใดแสดงรายละเอียดที่กําหนดไวในคุณลักษณะ
ไมครบถวนตามที่ระบุมาในเอกสาร  มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น 

แบบตารางเปรียบเทียบ 
ใหผูเสนอราคาจัดทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดงานครุภัณฑตามแบบที่กําหนด 

รายการครุภัณฑ คุณลักษณะที่กําหนด คุณลักษณะที่เสนอ 
(ย่ีหอ, รุน ) 

เอกสารอางอิง 
(หนา, ขอ) 

ตามที่ระบุไวในรายการ ตามที่ระบุไวในรายการ
ประกอบแบบ (โดยให
คัดลองมาทั้งหมด โดย
การพิมพหรือเขียนก็
ได) 

ใหระบุ ย่ีหอ รุน และ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ โ ด ย
ล ะ เอี ย ด เที ย บ กั บ
รายการประกอบแบบ  
โดยการเขียนหรือพิมพ
ก็ได ทั้งน้ี คุณลักษณะ 
ที่ เสนอจะตองอย าง
นอยมี คุณลักษณะที่
เทียบเทาหรือดีกวา 

ใหระบุหรืออางอิงตาม
เอกสารที่นํามาแสดง
และใหทํ าสัญลักษณ
เ พื่ อ ใ ห ส า ม า ร ถ
ตรวจสอบและยืนยันได
อยางชัดเจน เชน การ
ทําหมายเลข และการ
ทําไฮไลทสีเพื่อแสดงให
เห็นอยางชัดเจน 
 

 
ทั้งน้ีหากผูประสงคจะเสนอราคารายใดแสดงรายละเอียดไมครบถวนหรอืไมชัดเจน และ/หรือ

ดําเนินการตามรูปแบบไมครบถวนตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับพิจารณาใดๆ 
ทั้งสิ้น 
            ๕.๒  เงื่อนไขขอตกลง 
  (๑)  จะตองดําเนินการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓ คน ให
สามารถดูแล และติดต้ังอุปกรณทั้งหมด และแกไขปญหาได 
 (๒) การรับประกนั  อุปกรณนอกเหนือจากที่ระบุการรับประกันการรับประกันไว ตอง
รับประกันเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับแตวันที่ไดตรวจรับไวเรียบรอยแลว 
 (๓) การอบรมการใชงาน ผูรับจางจะตองจัดการอบรม  เรื่องการใชงาน  ใหกับผูดูแล
ระบบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พรอมคูมือการใชงานของครุภัณฑทั้งหมด  โดยจะตองจัดการอบรม
นับจากมหาวิทยาลัยไดรับมอบงานภายใน ๑ เดือน 
 
๖.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
                        



๗. ระยะเวลาสงมอบของหรือสงมอบงาน 
     กําหนดสงมอบงานภายใน  ๖๐ วัน  นับแตวันเริ่มทํางานตามสัญญา 
 
๘. วงเงินในการจัดหา 

๘.๑ จํานวนเงิน ๑๕,๓๒๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบหาลานสามแสนสองหมื่นหกพันแปดรอย 
บาทถวน) 

๘.๒ วงเงินที่ผูเสนอราคาตองเสนอราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  
๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สามหมื่นบาทถวน) จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) จากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว 
 
๙. สถานท่ีติดต้ังครุภัณฑ 

อาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตําบลโคกโคเฒา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร ี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ซึ่งขนาดพื้นที่จริงที่มหาวิทยาลัยฯ จะสงมอบน้ัน  จะมีการวัดและตรวจสอบ
ความถูกตองในภายหลัง  โดยผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมพื้นที่ที่จะทําการ
ติดต้ังครุภัณฑและคาใชจายอื่นๆจนนงานแลวเสร็จ 
 
๑๐. สถานท่ีติดตอเพ่ือใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร 
หรือทางเว็บไซด มายังมหาวิทยาลัยโดยเปดเผยตัว 

๑๐.๑  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่  ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครฯ โทร ๐ ๒๒๔๔ ๕๑๑๐ – ๕๑๑๔ โทรสาร ๐ ๒๖๖๘ ๗๔๖๔ 

๑๐.๒  E-mail Address : Supply@dusit.ac.th 
 

************************************************************** 
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เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี …………. 

รายการจัดจางทําครุภัณฑประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตําบลโคกโคเฒา  
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน ๑ ระบบ    

ตามประกาศมหาวิทยาลัย................... 
ลงวันท่ี  .....................................................  

                               ……………………………………………. 
   

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคา         
จัดจางทําครุภัณฑประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตําบลโคกโคเฒา อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน ๑ ระบบ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคย
ใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนด
ไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 
 

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ/หรือขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส 
  ๑.๓ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส 
  ๑.๔ แบบสญัญา 
  ๑.๕ แบบหนังสอืคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันซอง 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๖ บทนิยาม 
   (๑) ผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๗ แบบบญัชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  

(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒   
๒.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

  ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการอิเล็ทรอนิกส 

   ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

 
 

 
 
 

๒ / ๒.๓ ผูประสงค... 
 

(ราง)  
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  ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา 

รายอื่น และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเลก็ทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

  ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

 ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบคุคลมีผลงานแระเภทเดียวกันกับงานในครั้งน้ีโดย
ทั้ ง น้ีผลงานดังกล าวตองมีมูลค างานติด ต้ังครุ ภัณฑ เกี่ ยวกับ ระบบโสตทั ศนูปกรณ ไมนอยกว า 
๓,๘๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สามลานแปดแสนสามหมื่นหน่ึงพันเจ็ดรอยบาทถวน) ซึ่งเปนผลงานในสัญญาเดียว
และเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่เปนเจาของงบประมาณหรือโครงการน้ันๆ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเช่ือถือได (กรณีเปนผลงาน
เอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานน้ันจากกรมสรรพากรแนบ
มาดวย) อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับถัดจากวันที่สงมอบงานจนถึงวันย่ืนซองประมูล โดยใหแนบสําเนา
หนังสือรับรองผลงานและสําเนาหนังสือสัญญา พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนทั้งน้ีมหาวิทยาลัยไมรับ
พิจารณาผลงานของผูรับจาง หรือผูขายที่เปนคูสัญญาซึ่งมีการรับชวงงานทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาจะเปน
การรับชวงงานมาจากผูอื่น ทั้งน้ีผู เสนอราคาตองพรอมที่จะใหคณะกรรมการเขาตรวจดูสถานที่หรือ
ตรวจสอบผลงานน้ัน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่
เปนประโยชนตอทางราชการได 

 ๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไดรับการแตงต้ังเปนผูแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑ 
และรับรองการมีอะไหลและการบริการ และยินดีใหการสนับสนุนดานเทคนิคตาง ๆ ดวย โดยมีเอกสาร
รับรอง พรอมทั้งระบุช่ือโครงการครั้งน้ี  

 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

     ๒.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

          ๒.๙  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได  

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 
 ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนจํากัดสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ  

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 
 
 

๓ /(๒) ในกรณี... 
 



 
 

- ๓ - 
 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล   
ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา 
ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขา    
รวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน   
นิติบุคคล ใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)   
  ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

(๑) แคตตาลอ็ก และ/หรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔ 
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง

นามพรอมประทับตรา (ถามี) 
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ

ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕. 
(๕) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(๖) ตารางเปรียบเทียบขอกําหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(๗) สําเนาหนังสือแจงผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่

เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ หรือเอกสารอื่นที่แสดงผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

(๘) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 
๔.  การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี  
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน 

๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย 

 
 
 
 

๔/ ๔.๖ ผูประสงค... 
 



 
 

- ๔ - 
 
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปและรายการละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีประกวดราคาในคร้ังน้ี ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ีมหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
    สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยมีผูอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ     
ภายใน ๓ วัน 
    ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําตารางเปรยีบเทียบรายละเอียดระหวางคุณลักษณะของ
อุปกรณที่เสนอกับรายละเอียดที่กําหนดไว เพื่อประกอบการพิจารณาโดยถือเปนสาระสําคัญ 
    ทั้งน้ี หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดแสดงรายละเอียดที่กําหนดไวในคุณลักษณะ    
ไมครบถวนตามที่ระบุมาในเอกสาร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น 

๔.๕ กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา  
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทัง้หมด   
เสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวหนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ................ ” ย่ืนตอคณะกรรมการ
ประกวดราคา ในวันท่ี................................ ระหวางเวลา ...........น. ถึง ...............น. ณ กองคลัง       
(กลุมงานพัสดุ) อาคาร ๑๓ ช้ัน ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะ    
ไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบ
ขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมีสทิธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ๑.๖ (๒)  คณะกรรมการจะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายน้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕ / ผูประสงค... 
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ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ

ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง    
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของอธิการบดีมหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่ กําหนดไว  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักการบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ    
หรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป    
จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตอง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการ
เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะ
สั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม 
โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 
    คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคา เพื่อใหการประกวดราคาเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสอืแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 

๑๕,๓๒๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบหาลานสามแสนสองหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน)  
(๓) ราคาที่ เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา
และจะตองเสนอราคาลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่น
บาทถวน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละ
ไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 
 
 
 
 
 
 
 

๖/(๗) หาม... 
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(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่..........................ต้ังแตเวลา.........น. 
เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป 

(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.goth  และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

๕.  หลักประกันซอง 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวนเงิน ๗๖๖,๓๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสามรอยสี่สิบบาทถวน) โดยหลักประกันซอง
จะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ
ยืนราคาโดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี  
  ๕.๑ เงินสด 
  ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ ย่ืนซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ัน ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
  ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน             
ขอ ๑.๕ (๑) โดยคํ้าประกันตอ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
  ๕.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหง    
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)  
  ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจาก       
ขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗/๖. หลักเกณฑ... 
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๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ ในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม 

๖.๒  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒. หรือย่ืนหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓. หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔. แลว  คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอ
ราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 

๖.๓ มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ     
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา    
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น 

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

**** ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาการซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา 
ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด          
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน
ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทํา
การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปนตน 
 

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจรงิภายหลังจากการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน         
กับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสทิธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖  มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะ   
ตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน      
เปนผูทิ้งงาน 

 
 

๘ / (๗) การทําสญัญา... 
 



 
 

-๘- 
 

๗.  การทําสัญญา    
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ

สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อขาย มหาวิทยาลัยอาจจะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๔ ก็ได 

๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง         
เปนหนังสือตามขอ ๗.๑  ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ใหผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสทําสญัญากับมหาวิทยาลัย
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ 
(หา) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะ     
ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็ดที่ธนาคารสั่ งจายใหแก  “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยเปนเช็คลงวันที่             

ที่ทําสัญญา หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบ ุ  

ในขอ ๑.๕ (๒) 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง  
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)  

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาแลว 

๘.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ตอวัน  

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือ       

ทําสัญญาตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
๑๐.๑  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงขาย

สิ่งของ ตามการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน     
๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
 

๙ / (๒) จัดการให... 
 



 
 

-๙- 
 

(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซือ้บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่น         
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูใหขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอมหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได  และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) 
(๕) (๖) และ (๗)  มิฉะน้ันมหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที 
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗. มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๕ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะแกไขเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 
 

……………………………………………… 
มหาวิทยาลัย................. 
วันที่   ………………………..  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑๐ - 
 

หมายเหตุ 
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูให เชาหรือผูรับจาง ที่ เขารับการคัดเลือกจาก

มหาวิทยาลัย เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
ผูมีสิทธิเสนอราคา  หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ใหเปนผูมี

สิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕. ใหนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกั้น คือ ชวงแรก ต้ังแตวัน  

ย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสดุทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเน่ืองกันในชวงที่สอง 
คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันย่ืนซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และ
กําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาการคํ้าประกันซองคือ วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับตอเน่ืองในชวงที่สอง ใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังน้ันระยะเวลาการนับหลักประกันซอง 
คือ ต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

****  การใชดุลพินิจตามเงื่อนไขที่กําหนด ขอ ๖.๕ หนวยงานจะตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดาน
คุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทาง
ราชการ 

สําหรับเงื่อนไขคุณสมบติัของผูประสงคจะเสนอราคา ตามขอ ๒.๘ ถึงขอ ๒.๑๐ เปนไปตามแนวทางที่
คณะกรรการ ป.ป.ช. กําหนด 

การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอ      
ลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใด ๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไม
ตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละ
ครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ 
๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให
กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ทั้งน้ี ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคา
ข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได  และ
การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับ
กรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ กําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย  
เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลกัษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 
 



 
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาล และ 

ศูนยฝกอบรมอาหาร ตําบลโคกโคเฒา  อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
รายละเอียดงานครุภัณฑอาคารปฏิบัติการแปรรูป 

 
1 ชั้นเรียบ 4 ชั้น 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
1.สแตนเลสเบอร  18  ช้ันเรียบ 
2.ขาทอสแตนเลส ø 38 mm. (1 1/2 '') พรอมปลายขาปรับระดับได 
 
 

2 ตูสูงเก็บของพรอมบานเปด 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
1.สแตนเลสเบอร  18  บานเปด ช้ันกลาง และช้ันดานลาง 
2.ขาทอสแตนเลส ø  1 1/2 ''  พรอมปลายขาปรับระดับได 
3.มีแมกุญแจสําหรับล็อคพรอมลูกกุญแจ 3 ชุด 
 

3 ตูเย็นนอน 1 ประตูหนาหินออน 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

1.สแตนเลสเบอร  22  โครง , ตัวตู, ภายนอก,ภายในตู , บานประตู 
2.บานประตูจํานวน 1 บาน 
3.ฉนวนโพลียูลีเทน หนา 60 มม. 
4.กระจายความเย็นดวยพัดลม 
5.คอมเพรสเซอร ขนาด 1/4 แรงมา 
6.อุณหภูมิอยูระหวาง 2 องศา ถึง 6 องศา 
7.ควบคุมดวยระบบแม็กแคนิส ,เทอรโมสตรัท , สวิตซ ปด - เปด พรอมไฟแสดงการ 
    ทํางาน 
8.มีช้ันลวดสแตนเลส ภายใน 1 ช้ัน 
9.หินออน หนา 3 เซนติเมตร 
 

4 อางลางหนา 2 หลุมพรอมบานเปด 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

1. สแตนเลสเบอร  16 พื้นบน , โครงและปกกระเซ็น 
2. สแตนเลสเบอร 20 บานเปด และช้ันดานลาง 
3. อางลาง ขนาด 500 x 500 x 300 มม.พรอมอางลาง 2 หลุม 
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4. ขาทอสแตนเลส ø 38 mm. (1 1 /2'' ) พรอมปลายขาปรับระดับได 
5. สะดือทองเหลือง พรอมกานหมุนและชุดกันนํ้าลน 
6. กอกนํ้าแบบผสมใชไดทั้งนํ้ารอน - นํ้าเย็น 

 
5 โตะวางเตาทอดและเตายาง 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
1.สแตนเลสเบอร  18  พื้นบน , โครง  
2.สแตนเลสสตีลเบอร  20 บานเปด และช้ันดานลาง 
3.ขาทอสแตนเลส ø 38 mm. (1 1/2 '') พรอมปลายขาปรับระดับได 
4.มีแมกุญแจสําหรับล็อคพรอมลูกกุญแจ 3 ชุด 

 
6 เตาทอด 1 หลุม 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
      1.อางทอดสแตนเลสความจุ 5.5 ลิตร  
      2.ตะแกรงทอดและฝาสแตนเลส 
     3. กําลังไฟฟา 2,200 W  / 220 V - 50 Hz 
     4. ขนาด ยาว 44 กวาง 27 สูง 29 ซม. 
     5. นํ้าหนัก 5.5 กิโลกรัม 
 
 

7 เตายาง 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

1. เตายางหินภูเขาไฟ  
2. ผิวหนาทําดวยสแตนเลส 
3. ตะแกรงยางเคลือบสารทนความรอน 
4. พรอมปุมควบคุมความรอน 
5. ติดต้ังเช่ือมตอโดยใชอุปกรณ เสริมได 
6. กําลังไฟฟารวม 2,400 วัตต 

 
 

8 ตูแชแข็งยืน 2 ประตู 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

1. สแตนเลสเบอร  22 โครง , ตัวตู , ภายนอก , ภายในตู , บานประตู 
2. บานประตูจํานวน 2 บาน 
3.ฉนวนโพลียูลีเทน หนา 60 มม. 
4.กระจายความเย็นดวยพัดลม 
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5.คอมเพรสเซอร ขนาด 3/4 แรงมา 
6.อุณหภูมิอยูระหวาง -10 องศา  -20  องศา 
7.ควบคุมดวยระบบแม็กแคนิกส ,เทอรโมสตรัท ,สวิตซ ปด -เปด พรอมไฟแสดงการ
ทํางาน 
8.มีช้ันลวดสแตนเลส ภายใน 3 ช้ัน 
9.มีแมกุญแจสําหรับล็อคพรอมลูกกุญแจ 3 ชุด 

 
9 รถเข็นพรอมชองท้ิงขยะ 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
        1.โครงรถเข็นสแตนเลส 
        2. สแตนเลสเบอร  16  พื้นบน พรอมปกกันกระเซ็น 
        3. สแตนเลสสตีลเบอร 20 บานเปด ช้ันกลาง และช้ันดานลาง พรอมลอคประตู 
        4. 4 ลอยาง ø 3 '' (ลอเปน 2 ลอ/ลอตาย 2 ลอ) 
        5. มี 2 ชองใสขยะ 
        6.มีแมกุญแจสําหรับล็อคพรอมลูกกุญแจ 3 ชุด 
 

10 ถังขยะพลาสติกพรอมโครงลอเลื่อน(13 แกลลอน) 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

1. โครงรถเข็นสแตนเลส 
2.โครงสแตนเลส สตีลแบน 1 '' x 1/8 '' 
3.โครงสแตนเลส สตีล ø 1'' 
4.4 ลอยาง ø 3 '' แบบหมุนรอบได 
5.ถังขยะพลาสติก ความจุ 13 แกลลอน พรอมฝา 

 
11 เตาไฟแรงตํ่า 4 หัวเตา 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
1.สแตนเลสเบอร  16 พื้นบน โครง 
2.สแตนเลสสตีลเบอร 20 บานเปด และช้ันดานลาง แผนเปดดานหนา 
3.ขาทอสแตนเลส ø 38 mm. (1 1/2 '' ) พรอมปลายขาปรับระดับได 
4.4 หัวเตาแกส ไฟแรงตํ่า หัวเตา ''KB - 5'' @ 50,000 Btu / ชม.รวม 200,000 Btu / 
ชม. 
5.ถาดรองสิ่งสกปรกดานลาง แบบเลื่อนเขา – ออกได 
6.มีแมกุญแจสําหรับล็อคพรอมลูกกุญแจ 3 ชุด 
7.มีสแตนเลสวางบนหัวเตาสําหรับวางหมอหรือกะทะอยางหนา จํานวน 4 ช้ิน 
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12. เตาแกสไฟแรง  ๑  หัว 
     คุณสมบัติทางเทคนิค 

1.สแตนเลสเบอร  16 พื้นบน และปกกันกระเซ็น 
2.สแตนเลสสตีลเบอร 20 บานเปด  โครง และ แผนปดดานหนาออกได 
3.ขาทอสแตนเลส ø 38 mm. (1 1/2 '' ) พรอมปลายขาปรับระดับได 
4.รัดขาทอสแตนเลส ø 25 mm. ( 1 '') 
5.1 หัวเตาแกส ไฟแรงสูง หัวเตา ''KB - 7'' @ 70,000 Btu / ชม. ตัวควบคุมหัวเตา และ

ไฟลอแยกจากกัน 
6.รางระบายที่ขอบหลงัเตาพรอมรูระบาย  ø 50 mm. จํานวน 1 ร ู
7.ถาดรองสิ่งสกปรกดานลาง แบบเลื่อนเขา – ออกได 
8.ปริมาณแกสทั้งหมด 70,000 Btu / Hr 
9.มีแมกุญแจสําหรับล็อคพรอมลูกกุญแจ 3 ชุด 
10.มีสแตนเลสวางบนหัวเตาสําหรับวางหมอหรือกะทะอยางหนา จํานวน 4 ช้ิน 

 
 
13.โตะหนาหินออนพรอมลอเลื่อน 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
1.โครงรถเข็นสแตนเลส ทําจากสแตนเลส เบอร 16 
2.ขาทอสแตนเลส ø 38 mm. (1 1/2 '' ) พรอมปลายขาปรับระดับได 
3.รัดขาทอสแตนเลส ø 25 mm. ( 1 '') 
4.ปลอกรัดขาสแตนเลส 
5.ลอยางขนาด 127 มม. (5 '' ) จํานวน 6 ลอ (ลอเปน 3 ลอ/ลอตาย 3 ลอ) 
6.หินออนหนา 3 เซนติเมตร 

 
14. ครอบระบายควันพรอมลมยอนกลับ 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
 1.สแตนเลสเบอร  20  โครง , รางนํ้ามัน 

2.แผนกรองนํ้ามัน ขนาด 500 x 500 x 50 มม. 
3.ชองเปด ขนาด 497 x 305  มม. จํานวน 1 ชอง 
4.ชองเปดเปดอากาศ ขนาด 675 x 192  มม. จํานวน 3 ชอง  
5.โคมไฟกรงนกพรอมหลอดไฟ 40 - 60 วัตต จํานวน 2  หลอด 
6.ตองการใชแรงลมดูด 1,600 CFM. 
7.ตองการใชแรงลมดี 1,280 CFM.  หมายเหตุ ไมรวมมอเตอรและทอลมในรายการน้ี 
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15.บอดักไขมัน 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
 1. สแตนเลสเบอร  20  โครง , ฝาเปด 

2. รัดขาทอสแตนเลส ø 1 '' ขา 
 
16. ตูเก็บของโลง 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
 1.สแตนเลสเบอร  16  พื้นบน 

2.สแตนเลสเบอร  18  ตัวตู ช้ันกลางและ ช้ันลาง 
3.ขาทอสแตนเลส ø 38 mm. (1 1/2 '' ) พรอมปลายขาปรับระดับได 
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