
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ือง     การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์   

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Centralized Log Management System) จ านวน ๑ ระบบ ตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศเลขที่  17 / 2552 ลงวันที่  20 ธันวาคม  2551  
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 4.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้ 
 6. มหาวิทยาลัยฯ  ขอสงวนสิทธิ  ไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา  หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาภายในวันเปิดซองสอบราคา 
 ก าหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300.-  บาท ระหว่างวันที่   23 ธันวาคม 2551 –    
7 มกราคม 2552  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00 น.  ณ  กองคลังและพัสดุ   
 ก าหนดยื่นซองสอบราคาใน วันท่ี  8 มกราคม 2552 ระหว่างเวลา   08.30 – 09.00 น.   
ณ  กลุ่มงานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน     
เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องเอื้องผ้ึง   ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5377-6000  ต่อ 1 622  หรือ
ทาง  www.cru.in.th 
 

                              ประกาศ   ณ   วันท่ี  20 ธันวาคม  พ.ศ.  2551 
 
 

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม)           
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 
 

http://www.ricr.ac.th/


เอกสารประกาศสอบราคาเลขที่   17 / 2552 
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ    
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  20 ธันวาคม   2551 
----------------------------------- 

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "มหาวิทยาลัย"  มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Centralized Log Mangement System) จ านวน 1 ระบบ  
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที   
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   บทนิยาม 
            (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
   1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
                (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
 
  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
   2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
   2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
   2.3  ผู้เสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ 
สอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ  1.3   
   2.4  ผู้เสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
 เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
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  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
   3.1  ส่วนที่   1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุม   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมทั้งรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง   
     (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ 
การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิ 
ใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
    (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
    (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  1.4 (1) 
    (6)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) 
   3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตามข้อ  4.4 

(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้ 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.4 (2) 
   3.3  เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา  ต้องรับรองว่าถูกต้อง  และเป็นจริงทุกประการ 
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  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่
เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร    โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ    ตกเติม    แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงรายเดียว  โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือราคาต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวม 
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดย 
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ๆ  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ทั้งปวง 
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
    ราคาที่เสนอ   จะต้องเสนอราคาก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     120  วัน    นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ 
ราคามิได้  
   4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน   90  วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซื้อขาย 
   4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสาร 
ของทางราชการ 
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอต้นฉบับ 
แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน  3   วัน 
   4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน  ..........-........... (หน่วย)  เพื่อใช้ในการ 
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย 
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
   4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์  จ านวน  1 รายการ  ”   โดยระบุที่หน้าซองว่า   “ใบสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์   จ านวน  1  รายการ   ตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  17 / 2552”   ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองเสนอราคา    
ในวันท่ี  8 มกราคม 2552   ระหว่างเวลา  08.30 – 09.00 น.   ณ  กลุ่มงานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
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    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
แต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ  1.3 (1)  ณ  วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.3 (2)  และ
คณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด 
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก            
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน    เว้นแต่คณะกรรมการฯ    จะวินิจฉัยได้ว่า 
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการ
กระท าดังกล่าว 
     ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
    คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา 
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ  ห้องเอ้ืองผ้ึง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
ในวันท่ี  8 มกราคม 2552  เวลา   13.30  น.  
    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง       และใน 
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์    และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง           ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน  พิจารณาราคารวม  เป็นหลัก 
   5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2         หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น       เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย 
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ    ทั้งนี้       เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่ 
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
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   5.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น       ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 
    (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ 
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้  
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา   หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ า  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ 
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่า 
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียงหายใด ๆ  มิได้      รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณายกเลิก การสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ 
ไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากกการเปิดซองสอบราคาว่า        ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.7  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
ณ  วันประกาศสอบราคา         หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ  1.3  มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ 
ตามข้อ  4.7  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
      ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไป 
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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  6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
       6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของทาง 
ราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ  
สัญญาของทางราชการ 
      6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของ 
ทางราชการ  หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  7.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้อง 
ท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาของทางราชการ  กับมหาวิทยาลัยภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง 
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ใน 
ขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
         (1)  เงินสด 
              (2) แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย  ให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ  
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
         (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันของทาง 
ราชการ 
         (4)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์         ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดย 
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันของทางราชการ 
         (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
  7.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวัน  แต่ไม่น้อยกว่าวันละ  
100.- บาท 
 
  8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1   ปี   นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ   โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   5  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ 
       9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแล้ว      ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ     และของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
         (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน   นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
         (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต  เช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
พาณิชยนาวี                                   
   9.2  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ 
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ 
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม 
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 
 
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                 20 ธันวาคม 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 17 / 2552 
 

ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
(Centralized Log Management System)      จ านวน 1 ระบบ  
คุณลักษณะ 

1. ซอฟต์แวร์รวบรวม บริหารจัดการ และจัดท ารายงาน ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
1.1 สามารถรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์  หรือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังนี้ 

- Firewall: Stonegate 
- Mail Service 
- Proxy 
- Web Server 
-Web Hosting 
- Directory Service 
- RADIUS Server 

 1.2 ต้องเป็นระบบที่มีการบริหารจัดการแบบ Multi-Tier Architecture โดยต้องประกอบไปด้วย Agent , 
Manager , Console 
 1.3 ต้องมีหน้าจอแสดงผลในส่วนของการบริหารจัดการเหตุการณ์ต่างๆ  เป็นแบบ Graphical User Interface 
(GUI) 
 1.4 สามารถแสดงผลระบุต าแหน่งของอุปกรณ์ตามพิกัดแผนที่ของโลก(Graphical Geographical Map) เมื่อมี
เหตุการณ์เกี่ยวกับ Security เกิดขึ้น 
 1.5 สามารถก าหนดระดับความส าคัญให้อุปกรณ์แต่ละตัวโดยใช้ผลกระทบทางธุรกิจ(Business Assets 
Value) เป็นเกณฑ์ในการก าหนดได้ 
 1.6 ต้องสามารถอนุญาตให้ผู้บริหารจัดการระบบท าการสร้างหน้าจอบริหารจัดการระบบในรูปแบบของ
ตัวเองได้ (Customize Personal Perspective View) 
 1.7 ต้องมีส่วนของการบริหารจัดการ ที่สามารถบริหารจัดการเร่ืองการก าหนดสิทธิ์ของ  User ไม่ว่าจะเป็น 
Group หรือ Permissions 
 1.8 Agent ของระบบต้อง Support ทั้ง Microsoft Windows Platform และ Linux Platform 
 1.9 ต้องเป็นศูนย์กลางในการรับเอาข้อมูลจากเหตุการณ์ต่างๆ  ของอุปกรณ์ เช่น Firewalls, Routers, 
Switches, IDS/IPS, Anti-Virus, Operating Systems 
 1.10 ต้องสามารถท าการเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (Event Collection) จากอุปกรณ์ต่างๆได้โดยวิธีหรือรูปแบบ
ดังต่อไปนี้ SNMP, Syslog, ODBC, LEA 
 1.11 ต้องมีรูปแบบการเก็บรวบรวมเหตุการณ์(Event Collection) เป็นแบบ Real Time 
 1.12 ต้องสามารถเลือกท าการค้นหาข้อมูลโดยใช้เวลา ,  Device ID, Event ID, Destination/Source IP 
Address, Destination/Source Port Numbers และ Protocol มาเป็นเงื่อนไขได้ 
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 1.13 ต้องมี Portal เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดู Report ผ่านทาง Web Browser ได้ 
 1.14 ต้องมีเทคโนโลยี  Stateful Correlation 
 1.15 ต้องสามารถก าหนดเงื่อนไขในการระบุความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ  (Event Correlation) โดยการ
ใช้ค าจ ากัดความ (Rule-Based) ได้ และระบบต้องมีเงื่อนไขเบื้องต้นจัดเตรียมไว้ให้  โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขเองได้ 
 1.16 ต้องสามารถท าการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข Rule Definition ได้ 
 1.17 ในแต่ละ Incident ต้องสามารถ Drill-Down ลงไปเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ 
 1.18 ต้องสามารถแสดงข้อมูลของแหล่งที่มาของการโจมตีได้ (Attack Path Information) 
 1.19 ต้องสามารถแจ้งเตือนโดยผ่านทางช่องทางเหล่านี้ได้  
         -  E-mail 
         - SNMP Trap 
        - Sound 
        - Remedy 
        - HP OpenView Service Desk 
        - Incident  Management Module 
 1.20 จะต้องมีฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัย (Security Operation Knowledgebase) เป็น
ของตัวเอง ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดของเหตุการณ์ (Event Detail) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และ
ข้อเสนอแนะน าในการปรับปรุงหรือแก้ไขเหตุการณ์  
 1.21 ฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัย (Security Operation Knowledgebase) ที่มีนั้นต้อง มี 
Hyperlinks เพื่อ Link ออกไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกที่เป็นประโยชน์เช่น CVE, SecurityFocus , CERT 
 1.22 ต้องมีเคร่ืองมือที่ใช้ช่วยในการแก้ไขปัญหาของล าดับเหตุการณ์เบื้องต้นเช่น  Ping, Traceroute, Whois 
 1.23 ต้องมีรูปแบบของ Report ไม่น้อยกว่า 200 รูปแบบ 
 1.24 ต้องสามารถ Export Report ออกมาเป็นรูปแบบของ pdf , html และ xml ได้ 
 1.25 ต้องสามารถท าการ Backup , Purge, Restore Database ได้แบบอัตโนมัติ 
 1.26 ต้องมีเคร่ืองมือที่ช่วยในการท า Database Health Monitoring และมีการแจ้งเตือนได้ 
 1.27 ต้องสามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูลแบบ Microsoft SQL Server ได้ 
 1.28 บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจ าประเทศไทยของผู้ผลิตจะต้องรับรองการสนับสนุนด้านเทคนิคในการ
ขึ้นระบบ (Implementation) แก่ผู้เสนอราคาเพื่อให้ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก าหนดไว้ข้างต้น โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองดังกล่าว ซึ่งออกเพื่อโครงการ
นี้โดยเฉพาะ มายื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา 
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2. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับฐานข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Database) จ านวน 1 ชุด 
2.1 มีหน่วยประมวลผลความเร็วไม่ต่ ากว่า 2.6 GHz ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยี 45nm หรือดีว่า มีความเร็วบัส  

ไม่ต่ ากว่า 1333 MHz และมี L2 Cache ที่มีความจุไม่ต่ ากว่า 12 MB จ านวน 2 หน่วย (Dual processor) 
 2.2 มีหน่วยความจ าหลักที่มีคุณลักษณะ Memory mirroring และ Online-spare memory ความจุไม่ต่ ากว่า 4 
GB และรองรับการเพิ่มขยายได้สูงสุดไม่ต่ ากว่า 48GB 
 2.3 มีหน่วยควบคุมหน่วยความจ าส ารอง ไม่ต่ ากว่าแบบ Dual Channel SAS Controller รองรับ
หน่วยความจ าส ารองแบบ SAS หรือ SATA 
 2.4 รองรับการท างาน RAID 0,1,1E,10,5 และ 6 
 2.5 มีช่องส าหรับหน่วยความจ าส ารองแบบ hot-swap จ านวนไม่ต่ ากว่า 6 ช่อง 
 2.6 มีหน่วยความจ าส ารองความจุไม่ต่ ากว่า 700GB จ านวน 6 หน่วย 
 2.7 มีหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ต่ ากว่าแบบ10/100/1000 จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 พอร์ท 
 2.9 มีหน่วยจ าแบบ Optical ไม่ต่ ากว่าแบบ CD-RW/DVD-ROM 
 2.10 มีหน่วยควบคุมการแสดงผลซึ่งมีหน่วยความจ าส าหรับการแสดงผลไม่ต่ ากว่า 16MB 
 2.11 มีระบบรักษาความปลอดตัวเคร่ืองไม่ต่ ากว่าแบบPower on password, Administrator password และ 
Selectable boot sequence 
 2.12 มีเคร่ืองมือวิเคราะห์ปัญหาตัวเคร่ืองไม่ต่ ากว่าแบบ LED ซึ่งสามารถแสดงถึงชิ้นส่วนที่เกิดปัญหาได้ 
 2.13 มีหน่วยจ่ายพลังงานที่มีคุณลักษณะ hot-swap auto-sensing และ auto -restart จ านวนไม่ต่ ากว่า 1 หน่วย 
และรองรับการเพิ่มขยายเพื่อท างานแบบ Redundant ได้ 
 2.14 เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถติดต้ังกับตู้สื่อสารมาตรฐาน  19 นิ้วได้ 
 2.15 ผู้เสนอราคาจะต้องหนังสือรับรองการรับประกัน  และการให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้ง ในวันท าการ
ถัดไปนับจากได้รับแจ้งปัญหา โดยบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจ าประเทศไทยของผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 ปี 
ฉบับจริงซึ่งออกเพื่อโครงการน้ีโดยเฉพาะ จากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจ าประเทศไทยของผู้ผลิต มายื่นพร้อมกับ
เอกสารเสนอราคา 
 
3. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับจัดการ และท ารายงานข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Log Manager) จ านวน 1 ชุด 
 3.1 มีหน่วยประมวลผลความเร็วไม่ต่ ากว่า 2.5 GHz ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยี 45nm หรือดีว่า มีความเร็ว บัส 
ไม่ต่ ากว่า 1333 MHz และมี L2 Cache ที่มีความจุไม่ต่ ากว่า 12 MB จ านวน 1 หน่วย 
 3.2 มีหน่วยความจ าหลักที่มีคุณลักษณะ Error checking and correcting ความจุไม่ต่ ากว่า 4 GB 
 3.3 มีหน่วยควบคุมหน่วยความจ าส ารองที่สามารถรองรับหน่วยความจ าส ารองแบบ  SAS หรือ SATA 
 3.4 รองรับการท างาน RAID 0 และ 1 
 3.5 มีช่องส าหรับหน่วยความจ าส ารองแบบ hot-swap จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ช่อง 
 3.6 มีหน่วยความจ าส ารองความจุไม่ต่ ากว่า 300GB จ านวน 1 หน่วย 
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 3.7  มีหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ต่ ากว่าแบบ 10/100/1000 จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 พอร์ท 
 3.8 มีหน่วยจ าแบบ Optical ไม่ต่ ากว่าแบบ CD-RW/DVD-ROM 
 3.9 มีหน่วยควบคุมการแสดงผลซึ่งมีหน่วยความจ าส าหรับการแสดงผลไม่ต่ ากว่า 16 MB 
 3.10 มีระบบรักษาความปลอดตัวเคร่ืองไม่ต่ ากว่าแบบPower on password, Administrator password และ 
Selectable boot sequence 
 3.11 มีหน่วยจ่ายพลังงานที่มีคุณลักษณะ Auto-sensing และ auto -restart จ านวนไม่ต่ ากว่า 1หน่วย 
 3.12 เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถติดต้ังกับตู้สื่อสารมาตรฐาน  19 นิ้วได้ 
 3.13 ผู้เสนอราคาจะต้องหนังสือรับรองการรับประกันและการให้บริการ ณ  สถานที่ติดตั้งในวันท าการถัดไป
นับจากได้รับแจ้งปัญหา โดยบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจ าประเทศไทยของผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 ปี 
ฉบับจริงซึ่งออกเพื่อโครงการน้ีโดยเฉพาะ จากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจ าประเทศไทยของผู้ผลิต มายื่นพร้อมกับ
เอกสารเสนอราคา 
 

4. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Collector) จ านวน 1 ชุด 
 4.1 มีหน่วยประมวลผลความเร็วไม่ต่ ากว่า 2.5 GHz ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยี 45nm หรือดีว่า มีความเร็วบัส 
ไม่ต่ ากว่า 1333 MHz และมี L2 Cache ที่มีความจุไม่ต่ ากว่า 12 MB จ านวน 1 หน่วย 
 4.2 มีหน่วยความจ าหลักที่มีคุณลักษณะ Error checking and correcting ความจุไม่ต่ ากว่า 4 GB 
 4.3 มีหน่วยควบคุมหน่วยความจ าส ารองที่สามารถรองรับหน่วยความจ าส ารองแบบ  SAS หรือ SATA 
 4.4 รองรับการท างาน RAID 0 และ 1 
 4.5 มีช่องส าหรับหน่วยความจ าส ารองแบบ hot-swap จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ช่อง 
 4.6 มีหน่วยความจ าส ารองความจุไม่ต่ ากว่า 140 GB จ านวน 1 หน่วย  

4.7  มีหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ต่ ากว่าแบบ10/100/1000 จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 พอร์ท 
 4.8 มีหน่วยจ าแบบ Optical ไม่ต่ ากว่าแบบ CD-RW/DVD-ROM 
 4.9 มีหน่วยควบคุมการแสดงผลซึ่งมีหน่วยความจ า ส าหรับการแสดงผลไม่ต่ ากว่า 16MB 
 4.10 มีระบบรักษาความปลอดตัวเคร่ืองไม่ต่ ากว่าแบบ Power on password, Administrator password และ 
Selectable boot sequence 
 4.11 มีหน่วยจ่ายพลังงานที่มีคุณลักษณะ Auto-sensing และ auto -restart จ านวนไม่ต่ ากว่า 1 หน่วย 
 4.12 เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถติดต้ังกับตู้สื่อสารมาตรฐาน  19 นิ้วได้ 
 4.13 ผู้เสนอราคาจะต้องหนังสือรับรองการรับประกันและการให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้ง ในวันท าการ
ถัดไปนับจากได้รับแจ้งปัญหา โดยบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทประจ าประเทศไทยของผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 ปี 
ฉบับจริงซึ่งออกเพื่อโครงการน้ีโดยเฉพาะ จากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจ าประเทศไทยของผู้ผลิต มายื่นพร้อมกับ
เอกสารเสนอราคา 
 

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


