
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ 

----------------------------- 
          มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซ้ือครุภณัฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๕๓/๒๕๕๕ 
ตามรายการ ดังนี้ 

๑. อุปกรณ์โครงสร้างส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade Chasis)   จ านวน ๑ ชุด  
๒. อุปกรณ์คอมแม่ข่ายแบบ Blade Server ส าหรับให้บริการเครื่องลูกข่าย  จ านวน ๒ ชุด   

 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซื้อครั้งนี้   
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
  

          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.   
  

          ผูส้นใจตดิต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน กอง
คลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.cru.in.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕   
  
   
   

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๕๓/๒๕๕๕ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ 

...................................................... 
  
                 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความ
ประสงค์จะ  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้ 

๑. อุปกรณ์โครงสร้างส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade Chasis)   จ านวน ๑ ชุด  
๒. อุปกรณ์คอมแม่ข่ายแบบ Blade Server ส าหรับให้บริการเครื่องลูกข่าย  จ านวน ๒ ชุด   

                ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเปน็ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เปน็ของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ  
ที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                          ๑.๑      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓     แบบสัญญาซื้อขาย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                      (๑)    หลักประกันสัญญา 
                                      (๒)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                      (๑)    ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                      (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                      (๑)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                      (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
                          ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                          ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  
                          ๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑     ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                                (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                      (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                      (๔)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                      (๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม
ข้อ ๔.๔ 
                                      (๒)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (๓)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๓- 
 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวน
เงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                          ๔.๒    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคา
มิได้ 
                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ ก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน  นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
                          ๔.๔    ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                      ส าหรบัแคตตาลอ็กทีแ่นบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารปูถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์  
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕    ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 
                          ๔.๖    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง 
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๕๓/๒๕๕๕" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
                          เม่ือพ้นก าหนดเวลายืน่ซอง สอบราคา แล้วจะไม่รบัซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
 
 
 



-๔- 
 
                          คณะกรรมการเปดิซอง สอบราคา จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา 
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปดิซอง สอบราคา ก่อนหรอืในขณะทีมี่การเปดิซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ  
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็น
ผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                          ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายชือ่ออกจากการเปน็ผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเปน็ผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
                          คณะกรรมการเปดิซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสทิธิไดร้ับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                          การยืน่อุทธรณ์ตามวรรคห้า ยอ่มไม่เปน็เหตใุห้มีการขยายระยะเวลาการเปดิซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                          ๕.๑     ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคา
รวม 
                          ๕.๒    หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
 
 
 



 
-๕- 

 
                          ๕.๓    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร สอบราคา 
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                                      (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ 
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                          ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา 
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทนเป็นต้น 
                          ๕.๖    ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                          ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลกิการเปดิซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
 



 
-๖- 

 
                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑    ในกรณีที่ผู้ชนะการ สอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒    ในกรณีผู้ชนะการ สอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท า
การของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ 
ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของที่ สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)    เงินสด 
                                      (๒)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการ 
                                      (๓)   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
                 ๗.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรบัตามแบบสญัญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผูช้นะการ สอบราคา ซ่ึงไดท้ าข้อตกลงเปน็หนงัสอื หรอืท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบใุน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 
 



 
-๗- 

 
                 ๙.     ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                          ๙.๑     เงินค่าพัสดุส าหรับการ ซื้อ ครั้งนี้ ได้มาจาก งบประมาณแผ่นดิน 
                                      การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้อ่เม่ือมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายไดร้ับอนมัุติ
เงินค่าพัสดุจาก งบประมาณแผ่นดิน แล้วเท่านั้น 
                          ๙.๒    เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้
ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้  
                                      (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 
                                      (๒)   จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                      (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓    ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                          ๙.๔    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
     ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 53/2555 
 

1. อุปกรณ์ตู้โครงสร้างส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade Chasis) จ านวน 1 ชุด   
คุณลักษณะ 
1.1. ได้รับการออกแบบและติดตั้งในตู้ Rack ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว ได้ 
1.2. มีการท างานของแผงวงจรกลางของตู้ส าหรับเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายทั้งหมดกับอุปกรณ์ภายในตู้แบบ 

Redundant 
1.3. มีฮาร์ดแวร์ส าหรับบริหารจัดการเบลดแบบ  hot-swap หรือ hot-plug มา 2 หน่วย พร้อมรองรับ

การท างานของ KVM switch ส าหรับทุกเครื่องแม่ข่ายภายในตู้เบลด แบบ Localและ Remote 
ผ่านทาง Browser ได ้

1.4. มีแหล่งจ่ายไฟที่เป็นแบบ Redundant และ hot-swap มาให้อยู่ภายในตู้เบลดอย่างเพียงพอ
ส าหรับรองรับเครื่องแม่ข่ายเบลด โดยไม่จ าเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟเพ่ิมอีกภายหลังเมื่อต้องการ
ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเพ่ิมเติมในตู้เบลดเดิม 

1.5. มีพัดลม หรืออุปกรณ์ส าหรับระบายความร้อนติดตั้งให้มาแล้วอยู่ภายในตู้เบลดมาอย่างเพียงพอ 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีพัดลมเพิ่มอีกภายหลังเมื่อต้องการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเพ่ิมเติมในตู้เบลดเดิม  

1.6. สามารถรองรับเครื่องแม่ข่ายได้ท้ัง 2 –way และ 4-way ภายในตู้เดียวกันได้และสามารถรองรับ
เครื่องแม่ข่ายแบบ hot-swap ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง 

1.7. มีการติดตั้ง DVD-ROM หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย อยู่ภายในตู้เบลด รองรับการ
เชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายทั้งหมดภายในตู้ 

1.8. มีอุปกณ์ที่สามารถแสดงสถานะของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในตู้เบลด  
1.9. มีอุปกรณ์ Converged Ethernet Switch ที่มีช่องทางเชื่อมต่อภายนอกแบบ Converged 

Enhanced Ethernet ที่ความเร็ว 10Gb เป็นอย่างน้อยและมีช่องเชื่อมต่อภายนอกแบบ auto-
negotiated Fibre Channel  ที่ความเร็ว 8Gb เป็นอย่างน้อย  ติดตั้งภายในตู้จ านวน 1 หน่วย 
พร้อม SFP ส าหรับเชื่อมต่อภายนอกที่ความเร็ว  8Gbpsอย่างน้อย 4 หน่วย และ ที่ความเร็ว  
10Gbpsอย่างน้อย 4 หน่วยตั้งมาในตัวอุปกรณ์ Converged Ethernet Switch เป็นอย่างน้อย 

1.10. มีอุปกรณ์ Network Switch แบบ Ethernet รองรับการท างานที่ความเร็ว 1Gbpsและรองรับ
มาตราฐาน 802.1q ติดตั้งไว้ภายในตัวตู้ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

1.11. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน การให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า 1 
ปี และ มีหนังสือรับรองการมีอะไหล่ทดแทนในกรณีท่ีอุปกรณ์เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งาน
ได้ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันส่งมอบงาน โดยบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจ าประเทศ
ไทยของผู้ผลิต โดยเอกสารรับรองดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารที่ออกถึงมหาวิทยาลัย เพื่อโครงการนี้
โดยเฉพาะมายื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา 

1.12. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองฉบับจริงจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ไทยว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอทุกรายการต้องเป็นของแท้ ของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ผ่าน
กระบวนการ หรือการดัดแปลง หรือเปลี่ยนอะไหล่เพ่ือน ามาใช้ซ้ า 
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2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ BladeServer ส าหรับให้บริการเครื่องลูกข่าย    จ านวน 2 ชุด  
คุณลักษณะ 
2.1. เครื่องจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับโครงตู้ (Blade Chassis)      

หรือ Enclosure และสามารถท างานร่วมกับ Blade Chassis หรือ Enclosure ที่น าเสนอได้ 
2.2. มีหน่วยประมวลผลแบบ 6 Cores ซึ่งมีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.4 GHz อย่างน้อย 1 หน่วย       

และสามารถขยายได้สูงสุด 2 หน่วย 
2.3. หน่วยประมวลผลมี Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  
2.4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด PC3-10600 1333MHz ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด         

ไม่น้อยกว่า 32 GB โดยหน่วยความจ าหลักมีความสามารถรองรับในการท า Memory Mirroring 
และมีช่องส าหรับใส่หน่วยความจ าอย่างน้อย 12 ช่อง 

2.5. สนับสนุนการใช้หน่วยความจ าส ารอง Hard Drive แบบ SAS หรือ SATA หรือ Solid State Drive ได้  
2.6. มี RAID Controller ซึ่งสามารถท า RAID Level ต่อไปนี้ได้ 0, 1  
2.7. มี USB  Memory Key  ที่รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ Virtual Machine ได้ ติดตั้งมาในเครื่อง

พร้อมใช้งาน 
2.8. มีช่องทางส าหรับเชื่อมต่อกับ Network แบบ Ethernet แบบ Gigabit Ethernet จ านวนไม่น้อย

กว่า 2 หน่วย 
2.9. สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์ Converged Ethernet Switch ที่ติดตั้งบนตู้ เบลด(Blade 

chassis) ได้โดยสามารถท างานแบบ Converged Enhanced Ethernet (CEE) ที่ความเร็ว 10Gb 
เป็นอย่างน้อยและ สามารถท างานแบบ Fiber Channel over Ethernet ( FCoE)  ที่ความเร็ว    
8 Gb เป็นอย่างน้อย 

2.10. มีหน่วยแสดงผล (Video Controller) ซึ่งมีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 8 MB  
2.11. สามารถเชื่อมต่อกับตู้เบลด (Blade chassis) อย่างน้อย 2 ช่องทางต่อ 1 Blade Server โดย

จะต้องเชื่อมต่อในส่วนของ Network และ KVM และ Power ได้เป็นอย่างน้อย 
2.12. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน การให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า    

1 ปี และ มีหนังสือรับรองการมีอะไหล่ทดแทนในกรณีท่ีอุปกรณ์เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถ   
ใช้งานได้ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันส่งมอบงาน โดยบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจ า
ประเทศไทยของผู้ผลิต โดยเอกสารรับรองดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารที่ออกถึงมหาวิทยาลัย เพื่อ
โครงการนี้โดยเฉพาะมายื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา 

2.13. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองฉบับจริงจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ไทยว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอทุกรายการต้องเป็นของแท้ ของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ผ่าน
กระบวนการ หรือการดัดแปลง หรือเปลี่ยนอะไหล่เพ่ือน ามาใช้ซ้ า 

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

 


