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ขอบเขตงาน 
(Term of Reference: TOR) 

ชุดเครื่องจักรส าหรับท าแกรนูลยาสมุนไพร  1 ชุด 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือขยายงานในรูปแบบอาหารเพ่ือสุขภาพจากสมุนไพรในรูปแบบแกรนูลและผงแห้ง ซึ่งจะช่วยเพ่ิม

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น 
 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรฐัไว้ชัว่คราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

11.  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เวน้แต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 
ขอบเขตงาน 
   ประกอบด้วย 

1) เครื่องผสมแกรนูลชนิดความเร็วสูง จ านวน 1 เครื่อง 
2) เครื่องแร่งแกรนูลเปียก/แห้งชนิดความเร็วสูง จ านวน 1 เครื่อง 
3) เครื่องอบแห้งแกรนูลแบบ Fluidized bed จ านวน 1 เครื่อง 
4) เครื่องผสมแห้ง จ านวน 1 เครื่อง 
5) เครื่องร่อนผงยา 

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
1 เครื่องผสมแกรนูลชนิดความเร็วสูง (High Speed Mixer Granulator)  

เหมาะส าหรับผสมวัตถุดิบที่เป็นผงต่าง ๆ ที่เน้นเรื่องความเข้ากันสูง หรือ ต้องการให้ของเป็นเนื้อเดียวกัน  
ด้วยรูปแบบของใบผสมที่ออกแบบมาเพ่ือการผสมงานผงโดยเฉพาะ ท าให้ วัตถุดิบที่ผสมออกมา มีความเข้ากัน
สูง ผสมออกมาดูเป็นเนื้อเดียวกัน มีการกระจายตัวที่ดี  ใช้ได้ทั้งอุตสาหกรรมยา อาหารเสริม เคมีภัณฑ์ 

1.1 ตัวเครื่องหลักท าด้วยสแตนเลส สตีล เกรด 304 หรือดีกว่า มีความแข็งแรง  
1.2 ส่วนที่สัมผัสกับแกรนูล เช่นตัวถังผสม ใบผสม (Stirrer),ใบตัด (Cutter) จะต้องท า

ด้วยสเตนเลสเกรด 304 หรือดีกว่า 
1.3 ตัวถังผสมมีขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 35 ลิตร ด้านบนมีฝาปิด และติดตั้งช่องมอง

ส าหรับดูแกรนูลในระหว่างการผสม ส่วนของช่องมองติดตั้งใบปาดที่เพ่ือปัดเอาเศษฝุ่น
ออกจากช่องส่องได้ และมีระบบไฟส่องสว่างเพ่ือให้เห็นในตัวถังด้วย 

1.4 สามารถผสมแกรนูลได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม 
1.5 ด้านบนฝามีช่องระบายอากาศ ส าหรับระบายอากาศขณะท าการผสม 
1.6 มีกรวยหรือถังส าหรับบรรจุสารเหลวที่ช่วยเกาะยึด (Binder) ในการผลิตแกรนูลพร้อม

วาวล์ ติดตั้งอยู่บนฝาถังผสม 
1.7 สามารถผสมได้ทั้งผงแห้ง โดยสามารถผสมสารในถังผสมให้เข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกัน

ได้ภายใน 5 นาที หรือเร็วกว่า และสามารถท า wet granulation ให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 
14 นาที หรือเร็วกว่า เมื่อทดสอบความเข้ากันดีในถังผสมแกรนูลที่ได้จะต้องเป็นเนื้อ
เดียวกันทั้งหมด 

1.8 จอแสดงผลสามารถแสดงภาพจ าลองการท างานของเครื่องได้ รวมถึงแสดงความเร็ว
รอบในการท างานของใบผสมและใบตัดในขณะที่เครื่องท างาน  
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1.9  ควบคุมการท างานด้วย Programmable logic Control (PLC) สั่งการท างานและ
แสดงผลการท างานด้วยหน้าจอระบบสัมผัส  

1.10 มอเตอร์ใบผสม (Stirrer/Impeller) สามารถปรับรอบการท างานด้วย Variable 
Frequency Drives (VFD) หรือ inverter สั่งงานผ่านจอระบบสัมผัส สามารถปรับ
ความเร็วรอบในการผสมได้ครอบคลุมช่วง 160-300 รอบต่อนาที หรือกว้างกว่า 

1.11 ใบตัด (Cutter/Chopper)  สามารถปรับรอบการท างานด้วย VFD สั่งงานผ่านจอระบบ
สัมผัส สามารถปรับความเร็วรอบในการผสมได้ครอบคลุมช่วง 1400-2800 รอบต่อ
นาที หรือกว้างกว่า 

1.12 วาล์วระบายแกรนูลสามารถเปิดปิดเพื่อถ่ายแกรนูลออกจากเครื่องได้ และควบคุมการ
ท างานผ่านหน้าจอสัมผัส 

1.13 สามารถตั้งเวลาการท างานของเครื่อง ความได้ และปรับความเร็วของใบผสมและใบตัด
ได้โดยง่าย ผ่านระบบหน้าจอสัมผัส 

1.14 มีปุ่มหยุดท างานฉุกเฉินที่สามารถตัดการท างานของเครื่องจักรได้ทันที 
1.15 มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเปิด/ปิดฝา กรณีท่ีฝาหรือวาล์วถ่ายแกรนูลปิดไม่สนิท เพื่อป้องกัน

การรัว่ของแกรนูลหรือผงยา 
1.16 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220V หรือ 380V 50Hz 

2. เครื่องแร่งแกรนูลเปียก/แห้งชนิดความเร็วสูง 
2.1 เป็นเครื่องแร่งแกรนูลได้ทั้งแกลนูลเปียกและแห้งโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ 
2.2 อัตราการแร่งแกรนูลเปียกหรือแห้งได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
2.3 ตัวเครื่องหลักท าด้วยสแตนเลส สตีล เกรด 304 มีความแข็งแรง  
2.4 ส่วนที่สัมผัสกับแกรนูลจะต้องท าด้วยสเตนเลสเกรด 304 หรือดีกว่า 
2.5 ตัวเครื่องมีล้อ 4 ล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้  
2.6 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้า 380V  หรือ 220V 50Hz 
2.7 มีอุปกรณ์แร่งแห้ง และแร่งเปียก พร้อมแร่งขนาดต่าง ๆ ท าจาก สแตนเลส สตีล เกรด 

304 หรือดีกว่า ที่สามารถท า granule ได้ตั้งแต่ขนาด 0.8 mm, 1 mm,  1.5 mm 
และ 2 mm  

3. เครื่องอบแห้งแกรนูลแบบ Fluidized bed  
3.1 เป็นเครื่องอบแห้งแกรนูลเปียกให้แห้งด้วยการใช้ลมร้อน  
3.2 สามารถใส่แกรนูลเปียกท่ีผ่านการแร่งเปียกแล้วได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม  
3.3 ถังอบ ( Drying chamber) มีรายละเอียดอังนี้ 

3.3.1 ตัวถังอบมีลักษณะเป็นทรงโคน หรือทรงกระบอก มีอย่างน้อย 2 ส่วนต่อกัน 
เพ่ือสะดวกในการติดตั้ง เมื่อประกอบแล้วจะมีความจุของถังโดยรวมไม่น้อย
กว่า 50 ลิตร 

3.3.2 ตัวถังท าด้วยสเตนเลสเกรด 304 หรือเกรดที่ดีกว่า  
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3.3.3 ตัวถังอบช่วงกลางสามารถสไลด์ออกมาด้านข้างเพ่ือความสะดวกในการท า
ความสะอาดและเปลี่ยนถุงผ้ากรองฝุ่น 

3.3.4 ด้านบนของถังติดตั้งชุดกรองฝุ่น ที่ติดตั้งชุดท าความสะอาด สามารถท าความ
สะอาดถุงกรองฝุ่นแบบอัตโนมัติ หรือถอดออกมาท าความสะอาดได้ 

3.3.5 สามารถก าหนดช่วงเวลาในการความสะอาดชุดกรองฝุ่นได้ 
3.3.6 ชุดถังส่วนล่าง เป็นส่วนที่ใช้รับแกรนูลเปียกมาท าการอบแห้ง  ตัวถังติดตั้งล้อ 

สามารถเลื่อนออก-ออกจากตัวถังอบ และเคลื่อนย้ายได้ง่าย และสามารถ
ประกอบเข้ากับตัวถังอบแห้งด้านล่างได้ดี  

3.4 ระบบสร้างลมร้อน 
3.4.1 มีระบบสร้างลมร้อนด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้า 
3.4.2  ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติได้ตั้งแต่ 50-100 องศาเซลเซียส หรือกว้าง

กว่า 
3.4.3 มีระบบการกรองอากาศอย่างน้อย 2 ชั้นตอน 
3.4.4 ชุดสร้างลมร้อนติดตั้งอยู่ในกล่องป้องกันอุณหภูมิ เพ่ือลดอุณหภูมิที่พ้ืนผิว

ภายนอก 
3.4.5 มีระบบปรับแรงลมขาเข้าถังอบแห้ง ให้เหมาะสมได้แบบอัตโนมัติ 
3.4.6 มีพัดลมส าหรับดูดอากาศ (Exhaust fan) สามารถปรับอัตราการไหลของลม

ได้ 
3.5 ระบบควบคุมการท างาน 

3.5.1 ควบคุมการท างานและแสดงผลการท างาน ผ่านทางหน้าจอสัมผัสซึ่งท างาน
ร่วมกับ PLC  

3.5.2 แสดงสถานการณ์ท างานแบบ จ าลองเสมือนจริง และระบบแจ้งเตือนแบบ
ข้อความ 

3.5.3 มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 
3.6 ชุดถังใส่แกรนูล 

3.6.1 ถังใส่แกรนูลส าหรับการอบเป็นแบบเคลื่อนที่ได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
3.6.2 มีแผ่นตะแกรงส าหรับรองรับแกรนูล สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย 
3.6.3 มีชุดรับตัวอย่างแกรนูล เพื่อสุ่มตรวจในระหว่างการอบ 
3.6.4 สามารถเอียงเทแกรนูลที่แห้งแล้วได้ง่าย 
3.7 ใช้ไฟฟ้า 380V  หรือ 220V   

4. เครื่องผสมแห้ง 
4.1 เป็นเครื่องผสมแห้งแบบ Double cone มีประสิทธิภาพในการผสมสูงส าหรับผสม

แกรนูลแห้งกับสารอ่ืน ๆ  ให้เข้ากันได้เป็นอย่างดี 
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4.2 ตัวถังผสมมีความจุรวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ลิตร สามารถบรรจุแกรนูลแห้งและสารอ่ืน ๆ 
ที่ต้องการผสมส าได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม 

4.3 ตัวโครงสร้างของเครื่องท าด้วยแสตนเลส สตีล เกรด 304 ขึ้นไป 
4.4  ส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ท าด้วยสแตนเลสสตีลเกรด 316 หรือดีกว่า 
4.5 ระบบหมุนผสมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลวัตต์ สามารถ

ปรับความเร็วในการผสมได้ 
4.6 ใช้ไฟฟ้า 380V  หรือ 220V  

5. เครื่องร่อนผงยา  
5.1 เครื่องร่อนผงยา ก าลังมอเตอร์ไม่ต่ ากว่า 0.5 KW ก าลังการผลิตไม่ต่ ากว่า 50 กก / 

ชั่วโมง 
5.2 ท าจากสแตนเลสสตีล เกรด 304 ขึ้นไป เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องไม่น้อยกว่า 50 

ซม.   
5.3 มีชั้นแร่ง พร้อมช่องถ่ายผงยาไม่น้อยกว่า 4 ชั้น  
5.4 แร่งส าหรับเครื่องร่อนผงยา ขนาด 20 40 60 100 120 150 และ 200 mesh ขนาด

ละ 2 ชิ้น 
5.5 ใช้กับไฟ 220V หรือ 380V 

6. รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องฟรี ไม่น้อยกว่าปีละ 
2 ครั้ง 

7. มีคู่มือการใช้งาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน อย่างละ 2 ชุด 
8. ติดตั้งเครื่องพร้อมสอนการใช้งานแก่บุคคลการที่เก่ียวข้อง รวมถึงการดูแลรักษาและการแก้ไข

เครื่องเบื้องต้น 
9. ผู้ขายจะต้องมีเคยขายเครื่องจักรในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และมีช่าง/

วิศวกรผู้ช านาญการที่สามารถให้ค าปรึกษาตลอดอายุการใช้งานได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลจะต้องแจ้ง
ให้ทางคณะฯ ทราบและแจ้งวิธีการติดต่อกับช่าง/วิศวกรคนใหม่ด้วย 

10. ผู้ขายจะต้องท า IQ และ OQ ให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมทั้งส่งมอบเอกสารหลักจากท า 
Qualification เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

11. อุปกรณ์ประกอบ 
11.1 ปั้มลมขนาดที่เหมาะสมกับชุดเครื่องท าแกรนูล 
11.2 ชุดอะไหล่ส าหรับกรองส าหรับเครื่องอบแห้งแกรนูลแบบ Fluidized bed จ านวน 2 

ชุด 
11.3 แผ่นตะแกรงส าหรับเครื่องแร่งเปียกและแร่งแห้งไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น 
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การจัดท าสัญญาซื้อขาย 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาย จะต้องมาท าสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 7 วัน นับ

ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าซื้อโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

1. เงินสด 
2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคาเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น

ช าระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
4. หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ขายจากข้อผูกพันตาม

สัญญาซื้อขายแล้ว 
 

อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ก าหนดในอัตราร้อยละ  0.20 ต่อวัน 
 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  
 หน่วยคลังและพัสดุ ส านักงานบริหารคณะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-8824-6 โทรสาร 0-7421-8504 E-mail : 
porntip.b@psu.ac.th 
 
ราคากลาง 1,800,000.- บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 
งบประมาณในการจัดซื้อ  1,800,000.- บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 
ก าหนดส่งมอบ   90 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา 
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