
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���������`�ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h! จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h�����(#านวิทยาลัยราน ๙ รายการ

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

มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ควิทยามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังนี้ ���È�����=�com.s� จ านวิทยน ๙ รายการ         
ตามรายการ ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งน�� 
                 ๑.  เคาน�เตอร�บร�การเคร�)องดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������)มแบบม�ลัยราชภัฏ+อเคลัยราชภัฏ�)อนท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ จ านวิทยน ๑   ต-+ 
                 ๒.  รถเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน1นน� าแข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน1งฝาสไลัยราชภัฏดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������� จ านวิทยน ๑   ค	น 
                 ๓.  ต-+แช4ไวิทยน� จ านวิทยน ๑   ต-+ 
                 ๔.  รถเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน1นกระเป6าในโรงแรม จ านวิทยน ๑   ค	น 
                 ๕.  โต:ะเตร�ยมอาหารพร+อมช	�นวิทยาง จ านวิทยน ๕   ช�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 
                 ๖.  ต-+แช4อาหาร ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไม4น+อยกวิทย4า ๖๐ ค�วิทยบ�กฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.  �ต จ านวิทยน ๒   ต-+ 
                 ๗.  เตาแก:สแบบ ๔ ห	วิทย จ านวิทยน ๔   ต	วิทย 
                 ๘.  อ4างลัยราชภัฏ+างภัฏเชียงรายมีควาชนะ แบบ ๒ หลัยราชภัฏ�ม จ านวิทยน ๕   ช�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 
                 ๙.  เคร�)องดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������-ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ควิทย	น จ านวิทยน ๔   เคร�)อง 
 
          ผู้มีสิทธิเ)*ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
เสนอราคาจำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h�����(ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���*องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
 ดังต่อไปนี้ ��������������������<�             �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���.อไปน�� 
                   ๑. เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ม�อาช�พข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายพ	สดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������ท�)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อ
                   ๒. ไม4เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ท�)ถ-กระบ�ช�)อไวิทย+ในบ	ญช�รายช�)อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ท��งงานข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+แจ+งเวิทย�ยนช�)อแลัยราชภัฏ+วิทย
                   ๓. ไม4เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eหร�อควิทยามค�+มก	น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังF)งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม4ยอมข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนF�นศาลัยราชภัฏไทย เวิทย+นแต4ร	ฐบาลัยราชภัฏ

ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ม�ค าส	)งให+สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eควิทยามค�+มก	นเช4นวิทย4าน	�น
                   ๔.ไม4เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร4วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคารายอ�)นท�)เข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+าเสนอราคาให+แก4มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ย

ราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ณ  วิทย	นประกาศสอบราคา หร�อไม4เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+กระท าการอ	นเปAนการข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนวิทยางการแข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน4งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	นราคาอย4างเปAนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
ในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อคร	�งน�� 

                   ๕. มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนอสงวิทยนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม4ร	บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บ
มอบอ านาจไม4เข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+าร	บฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.  Jงการพ�จารณาราคาตามวิทย	นแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏาท�)มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������         

         ก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ย�)นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองสอบราคา ในวิทย	นท�) ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ถFงวิทย	นท�) ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ต	�งแต4เวิทยลัยราชภัฏา 
๐๙.๐๐ น. ถFงเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ	สดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������� กองคลัยราชภัฏ	ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏะก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������
เปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบเสนอราคาในวิทย	นท�) ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ต	�งแต4เวิทยลัยราชภัฏา ๑๐.๐๐ น.  



-๒-

         ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+สนใจต�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ต4อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนอร	บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อ ช�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ลัยราชภัฏะ ๒๐๐.- บาท (สองร+อยบาทถ+วิทยน) ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ท�) งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏ	ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในวิทย	นท�) ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ถFงวิทย	นท�) ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๖ ต	�งแต4เวิทยลัยราชภัฏา ๐๘.๓๐ น. ถFงเวิทยลัยราชภัฏา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������-รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ท�)เวิทย1บไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังต� www.cru.in.th แลัยราชภัฏะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถามทางโทรศ	พท�หมายเลัยราชภัฏข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต4อ ๑๖๒๒ ในวิทย	นแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏา
ราชการ

                                           ประกาศ ณ วิทย	นท�) ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ช4วิทยยศาสตราจารย�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ร.ทศพลัยราชภัฏ อาร�น�จ)  
              อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������� 
   



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๒๑/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���������`�ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h! ๙ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

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

มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังF)งต4อไปน��เร�ยกวิทย4า "มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังนี้ ���È�����=�com.s� จ านวิทยน ๙ รายการ ตามรายการ ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งน�� 
                 ๑.  เคาน�เตอร�บร�การเคร�)องดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������)มแบบม�ลัยราชภัฏ+อเคลัยราชภัฏ�)อนท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ จ านวิทยน ๑   ต-+ 
                 ๒.  รถเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน1นน� าแข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน1งฝาสไลัยราชภัฏดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������� จ านวิทยน ๑   ค	น 
                 ๓.  ต-+แช4ไวิทยน� จ านวิทยน ๑   ต-+ 
                 ๔.  รถเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน1นกระเป6าในโรงแรม จ านวิทยน ๑   ค	น 
                 ๕.  โต:ะเตร�ยมอาหารพร+อมช	�นวิทยาง จ านวิทยน ๕   ช�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 
                 ๖.  ต-+แช4อาหาร ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไม4น+อยกวิทย4า ๖๐ ค�วิทยบ�กฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.  �ต จ านวิทยน ๒   ต-+ 
                 ๗.  เตาแก:สแบบ ๔ ห	วิทย จ านวิทยน ๔   ต	วิทย 
                 ๘.  อ4างลัยราชภัฏ+างภัฏเชียงรายมีควาชนะ แบบ ๒ หลัยราชภัฏ�ม จ านวิทยน ๕   ช�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 
                 ๙.  เคร�)องดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������-ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ควิทย	น จ านวิทยน ๔   เคร�)อง 
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังF)งพ	สดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������ท�)จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อน��ต+องเปAนข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองแท+ ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองใหม4 ไม4เคยใช+งานมาก4อน ไม4เปAนข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองเก4าเก1บ อย-4ในสภัฏเชียงรายมีควาพท�)จะใช+งานไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ท	นท� 
แลัยราชภัฏะม�ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะตรงตามก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไวิทย+ในเอกสารสอบราคาฉบ	บน�� โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยม�ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อแนะน า แลัยราชภัฏะข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งต4อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท*ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนาย
                       ๑.๔ แบบหน	งส�อค� าประก	น
                                (๑) หลัยราชภัฏ	กประก	นส	ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏ	กประก	นการร	บเง�นค4าพ	สดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������ลัยราชภัฏ4วิทยงหน+า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร4วิทยมก	น
                                (๒) การข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนวิทยางการแข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน4งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	นราคาอย4างเปAนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ	ญช�เอกสาร
                                (๑) บ	ญช�เอกสารส4วิทยนท�) ๑
                                (๒) บ	ญช�เอกสารส4วิทยนท�) ๒ 
 



-๒-

                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ของผู้มีสิทธิเ)*เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาต+องเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ม�อาช�พข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายพ	สดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������ท�) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาต+องไม4เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ท�)ถ-กระบ�ช�)อไวิทย+ในบ	ญช�รายช�)อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ท��งงานข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+แจ+ง
เวิทย�ยนช�)อแลัยราชภัฏ+วิทย หร�อไม4เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองการส	)งให+น�ต�บ�คคลัยราชภัฏหร�อบ�คคลัยราชภัฏอ�)นเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ท��งงานตามระเบ�ยบข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาต+องไม4เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร4วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคารายอ�)น ณ วิทย	นประกาศ       
สอบราคา หร�อไม4เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+กระท าการอ	นเปAนการข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนวิทยางการแข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน4งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	นราคาอย4างเปAนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาต+องไม4เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eหร�อควิทยามค�+มก	น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังF)งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม4ยอมข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนF�นศาลัยราชภัฏไทย    
เวิทย+นแต4ร	ฐบาลัยราชภัฏข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ม�ค าส	)งให+สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eแลัยราชภัฏะควิทยามค�+มก	นเช4นวิทย4าน	�น

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาจะต+องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏ	กฐานย�)นมาพร+อมก	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบเสนอราคา โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยแยกไวิทย+นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังอง   
ใบเสนอราคาเปAน ๒ ส4วิทยน ค�อ
                       ๓.๑ ส4วิทยนท�) ๑ อย4างน+อยต+องม�เอกสารดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งต4อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาเปAนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏ
                                        (ก) ห+างห�+นส4วิทยนสาม	ญหร�อห+างห�+นส4วิทยนจ าก	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� ให+ย�)นส าเนาหน	งส�อร	บรอง           
การจดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏ บ	ญช�รายช�)อห�+นส4วิทยนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+จ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ม�อ านาจควิทยบค�ม พร+อมร	บรองส าเนาถ-กต+อง
                                        (ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน) บร�ษ	ทจ าก	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������หร�อบร�ษ	ทมหาชนจ าก	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� ให+ย�)นส าเนาหน	งส�อร	บรองการจดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ทะเบ�ยน
น�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หน	งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ	ญช�รายช�)อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+จ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ม�อ านาจควิทยบค�ม แลัยราชภัฏะบ	ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ถ�อห�+นรายใหญ4       
พร+อมร	บรองส าเนาถ-กต+อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาเปAนบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏท�)ม�ใช4น�ต�บ�คคลัยราชภัฏ ให+ย�)นส าเนาบ	ตร
ประจ าต	วิทยประชาชนข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+น	�น ส าเนาข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อตกลัยราชภัฏงท�)แสดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������งถFงการเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+าเปAนห�+นส4วิทยน (ถ+าม�) ส าเนาบ	ตรประจ าต	วิทยประชาชนข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนอง
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เปAนห�+นส4วิทยน พร+อมท	�งร	บรองส าเนาถ-กต+อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาร4วิทยมก	นในฐานะเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ร4วิทยมค+า ให+ย�)นส าเนาส	ญญา
ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองการเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+าร4วิทยมค+า ส าเนาบ	ตรประจ าต	วิทยประชาชนข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ร4วิทยมค+า แลัยราชภัฏะในกรณ�ท�)ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+าร4วิทยมค+าฝ_ายใดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เปAนบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������า    
ท�)ม�ใช4ส	ญชาต�ไทย ก1ให+ย�)นส าเนาหน	งส�อเดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ร4วิทยมค+าฝ_ายใดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เปAนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏให+ย�)นเอกสารตามท�)ระบ�ไวิทย+ใน (๑)
                                (๔) หน	งส�อแสดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������งหลัยราชภัฏ	กฐานทางการเง�น ส าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาษ�
ม-ลัยราชภัฏค4าเพ�)ม
                                (๕) บ	ญช�เอกสารส4วิทยนท�) ๑ ท	�งหมดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ย�)นพร+อมก	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบเสนอราคา ตามแบบในข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ      
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส4วิทยนท�) ๒ อย4างน+อยต+องม�เอกสารดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งต4อไปน��
                                (๑) แค1ตตาลัยราชภัฏ1อกแลัยราชภัฏะหร�อแบบร-ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ ตามข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๔.๔
                                (๒) หน	งส�อมอบอ านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังF)งปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������อากรแสตมป̀ตามกฎหมายในกรณ�ท�)ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคามอบอ านาจ
ให+บ�คคลัยราชภัฏอ�)นลัยราชภัฏงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ	ญช�เอกสารส4วิทยนท�) ๒ ท	�งหมดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ย�)นพร+อมก	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบเสนอราคา ตามแบบในข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ     
๑.๖ (๒)



-๓-
                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาต+องย�)นเสนอราคาตามแบบท�)ก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไวิทย+ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยไม4ม�เง�)อนไข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนใดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 
ๆ ท	�งส��นแลัยราชภัฏะจะต+องกรอกข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อควิทยามให+ถ-กต+องครบถ+วิทยน ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�)อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาให+ช	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เจน จ านวิทยนเง�นท�)เสนอต+อง
ระบ�ตรงก	นท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนแลัยราชภัฏะต	วิทยอ	กษร โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยไม4ม�การข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน-ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ลัยราชภัฏบหร�อแก+ไข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน หากม�การข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน-ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ลัยราชภัฏบ ตกเต�ม แก+ไข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน เปลัยราชภัฏ�)ยนแปลัยราชภัฏงจะต+อง 
ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�)อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาพร+อมประท	บตรา (ถ+าม�) ก าก	บไวิทย+ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยท�กแห4ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาจะต+องเสนอราคาเปAนเง�นบาท แลัยราชภัฏะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������ยวิทย โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยเสนอราคารวิทยม 
แลัยราชภัฏะหร�อราคาต4อหน4วิทยย แลัยราชภัฏะหร�อต4อรายการ ตามเง�)อนไข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนท�)ระบ�ไวิทย+ท+ายใบเสนอราคาให+ถ-กต+อง ท	�งน�� ราคารวิทยมท�)เสนอ
จะต+องตรงก	นท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนแลัยราชภัฏะต	วิทยหน	งส�อ ถ+าต	วิทยเลัยราชภัฏข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนแลัยราชภัฏะต	วิทยหน	งส�อไม4ตรงก	นให+ถ�อต	วิทยหน	งส�อเปAนส าค	ญ โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยค�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ราคารวิทยม
ท	�งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังF)งรวิทยมค4าภัฏเชียงรายมีควาษ�ม-ลัยราชภัฏค4าเพ�)ม ภัฏเชียงรายมีควาษ�อากรอ�)น ค4าข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนส4ง ค4าจดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏะค4าใช+จ4ายอ�)น ๆ ท	�งปวิทยง จนกระท	)งส4งมอบ
พ	สดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������ให+ ณ  มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
                                         ราคาท�)เสนอจะต+องเสนอก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ย�นราคาไม4น+อยกวิทย4า ๑๕๐ วิทย	น น	บแต4วิทย	นเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบ
เสนอราคา โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยภัฏเชียงรายมีควายในก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาต+องร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ชอบราคาท�)ตนไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+เสนอไวิทย+ แลัยราชภัฏะจะถอนเสนอราคาม�ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาจะต+องเสนอก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เวิทยลัยราชภัฏาส4งมอบพ	สดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������ไม4เก�น ๑๒๐ วิทย	น น	บถ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������จากวิทย	นลัยราชภัฏงนาม     
ในส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาจะต+องส4งแค1ตตาลัยราชภัฏ1อก แลัยราชภัฏะหร�อแบบร-ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนอง 
คร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังนี้ ���È�����=�com.s� ไปพร+อมใบเสนอราคาเพ�)อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏ	กฐานดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งกลัยราชภัฏ4าวิทยน�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะยFดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไวิทย+
เปAนเอกสารข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองทางราชการ
                                ส าหร	บแค1ตตาลัยราชภัฏ1อกท�)แนบให+พ�จารณา หากเปAนส าเนาร-ปถ4ายจะต+องร	บรองส าเนาถ-กต+อง 
โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ม�อ านาจท าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หากคณะกรรมการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองสอบราคา ม�ควิทยามประสงค�จะข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนอดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������-ต+นฉบ	บแค1ตตา
ลัยราชภัฏ1อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาจะต+องน าต+นฉบ	บมาให+คณะกรรมการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองสอบราคา ตรวิทยจสอบภัฏเชียงรายมีควายใน ๓ วิทย	น
                       ๔.๕ ก4อนย�)นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาควิทยรตรวิทยจดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������-ร4างส	ญญา รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏฯให+ถ�)ถ+วิทยนแลัยราชภัฏะเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+าใจเอกสาร สอบราคา ท	�งหมดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เส�ยก4อนท�)จะตกลัยราชภัฏงย�)นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังอง สอบราคา ตามเง�)อนไข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนในเอกสาร     
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาจะต+องย�)นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบเสนอราคาท�)ปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนFกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองเร�ยบร+อยจ4าหน+าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองถFง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
กรรมการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังนี้ ���È�����=�com.s� จ านวิทยน ๙ รายการ โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยระบ�ไวิทย+ท�)หน+าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองวิทย4า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนท�) ๒๑/๒๕๕๖" ย�)นต4อเจ+าหน+าท�) ในวิทย	นท�) ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ถFงวิทย	นท�) ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ต	�งแต4เวิทยลัยราชภัฏา 
๐๙.๐๐ น. ถFงเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ	สดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������� กองคลัยราชภัฏ	ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังอง สอบราคา จะดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� าเน�นการตรวิทยจสอบค�ณสมบ	ต�ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคา     
แต4ลัยราชภัฏะรายวิทย4า เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร4วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคารายอ�)นตามข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๑.๕ (๑) ณ วิทย	นประกาศสอบราคา
หร�อไม4 แลัยราชภัฏะประกาศรายช�)อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บการค	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เลัยราชภัฏ�อกก4อนการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต4อคณะกรรมการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองสอบราคาก4อนหร�อในข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนณะท�)ม�การเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบเสนอ
ราคาวิทย4า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคากระท าการอ	นเปAนการข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนวิทยางการแข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน4งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	นราคาอย4างเปAนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏะคณะกรรม
การฯ เช�)อวิทย4าม�การกระท าอ	นเปAนการข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนวิทยางการแข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน4งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	นราคาอย4างเปAนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������รายช�)อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอ
ราคารายน	�นออกจากการเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคา แลัยราชภัฏะประกาศรายช�)อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บการค	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เลัยราชภัฏ�อก แลัยราชภัฏะ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งกลัยราชภัฏ4าวิทยเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ท��งงาน เวิทย+นแต4คณะกรรมการฯ จะวิทย�น�จฉ	ย
ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทย4า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคารายน	�นเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ท�)ให+ควิทยามร4วิทยมม�อเปAนประโยชน�ต4อการพ�จารณาข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองทางราชการแลัยราชภัฏะม�ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ร�เร�)มให+ม�
การกระท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งกลัยราชภัฏ4าวิทย



-๔-

                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)ถ-กต	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������รายช�)อออกจากการเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคา เพราะเหต�เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ
ประโยชน�ร4วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคารายอ�)น ณ วิทย	นประกาศสอบราคา หร�อเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)กระท าการอ	นเปAน     การ
ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนวิทยางการแข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน4งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	นราคาอย4างเปAนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค าส	)งดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งกลัยราชภัฏ4าวิทยต4อปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������กระทรวิทยงภัฏเชียงรายมีควายใน ๓ วิทย	น น	บแต4วิทย	นท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บ
แจ+งจากคณะกรรมการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองสอบราคา การวิทย�น�จฉ	ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������กระทรวิทยงให+ถ�อเปAนท�)ส�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������
                                คณะกรรมการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังอง สอบราคาจะเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบเสนอราคาข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บ
การค	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เลัยราชภัฏ�อกดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งกลัยราชภัฏ4าวิทยข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+างต+น ณ ห+องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคF�ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในวิทย	นท�) ๓๐ มกราคม 
๒๕๕๖ ต	�งแต4เวิทยลัยราชภัฏา ๑๐.๐๐ น. เปAนต+นไป
                                การย�)นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยรรคห+า ย4อมไม4เปAนเหต�ให+ม�การข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบเสนอ
ราคา เวิทย+นแต4ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������กระทรวิทยงพ�จารณาเห1นวิทย4าการข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งกลัยราชภัฏ4าวิทยจะเปAนประโยชน�แก4ทางราชการอย4างย�)งแลัยราชภัฏะ
ในกรณ�ท�)ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������กระทรวิทยงพ�จารณาเห1นดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยก	บค าค	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ค+านข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏะเห1นวิทย4าการยกเลัยราชภัฏ�กการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบเสนอราคาท�)
ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� าเน�นการไปแลัยราชภัฏ+วิทย จะเปAนประโยชน�แก4ทางราชการอย4างย�)งให+ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������กระทรวิทยงม�อ านาจยกเลัยราชภัฏ�กการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังอง            
ใบเสนอราคาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งกลัยราชภัฏ4าวิทยไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
ในการพิจารณาราคา���������3�                     
จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h�����(ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร	�งน�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ส�นดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยย ราคาต4อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคารายใดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ม�ค�ณสมบ	ต�ไม4ถ-กต+องตามข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๒ หร�อย�)นหลัยราชภัฏ	กฐานการเสนอราคา       
ไม4ถ-กต+องหร�อไม4ครบถ+วิทยนตามข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๓ หร�อย�)นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองสอบราคาไม4ถ-กต+องตามข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๔ แลัยราชภัฏ+วิทยคณะกรรมการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองสอบราคา 
จะไม4ร	บพ�จารณาราคาข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคารายน	�น เวิทย+นแต4เปAนข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������พลัยราชภัฏาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������หลัยราชภัฏงเพ�ยงเลัยราชภัฏ1กน+อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������พลัยราชภัฏาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไปจาก
เง�)อนไข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองเอกสารสอบราคาในส4วิทยนท�)ม�ใช4สาระส าค	ญ ท	�งน��เฉพาะในกรณ�ท�)พ�จารณาเห1นวิทย4าจะเปAนประโยชน�          
ต4อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเท4าน	�น
                       ๕.๓ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eไม4พ�จารณาราคาข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคา โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยไม4ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค	น
ในกรณ�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งต4อไปน��
                                (๑) ไม4ปรากฏช�)อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคารายน	�น ในบ	ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ร	บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏ	กฐานการ
ร	บเอกสารสอบราคา ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม4กรอกช�)อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏแลัยราชภัฏะบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������า หร�อลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�)อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาอย4างหนF)ง   
อย4างใดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� หร�อท	�งหมดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������แตกต4างไปจากเง�)อนไข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนท�)ก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ในเอกสารสอบราคา                  
ท�)เปAนสาระส าค	ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏท าให+เก�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ควิทยามไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก4ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคารายอ�)น
                                (๔) ราคาท�)เสนอม�การข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน-ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ลัยราชภัฏบ ตก เต�ม แก+ไข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนเปลัยราชภัฏ�)ยนแปลัยราชภัฏง โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาม�ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�)อ
พร+อมประท	บตรา (ถ+าม�) ก าก	บไวิทย+
                       ๕.๔ ในการต	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ส�นการสอบราคา หร�อในการท าส	ญญา คณะกรรมการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองสอบราคาหร�อ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eให+ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาช��แจงข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อเท1จจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาพ ฐานะ หร�อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อเท1จจร�งอ�)นใดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ท�)เก�)ยวิทยข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+องก	บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�)จะไม4ร	บราคาหร�อไม4ท าส	ญญาหากหลัยราชภัฏ	กฐานดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งกลัยราชภัฏ4าวิทยไม4ม�ควิทยาม
เหมาะสมหร�อไม4ถ-กต+อง



-๕-

                       ๕.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายทรงไวิทย+ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังF)งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�)จะไม4ร	บราคาต) าส�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� หร�อราคาหนF)งราคาใดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������      
หร�อราคาท�)เสนอท	�งหมดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ก1ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ แลัยราชภัฏะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อในจ านวิทยน หร�อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� หร�อเฉพาะรายการหนF)งรายการใดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������    
หร�ออาจจะยกเลัยราชภัฏ�กการ สอบราคา โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยไม4พ�จารณาจ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อเลัยราชภัฏยก1ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ ส�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������แต4จะพ�จารณา ท	�งน��เพ�)อประโยชน�ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองทางราชการ
เปAนส าค	ญ แลัยราชภัฏะให+ถ�อวิทย4าการต	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ส�นข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเปAนเดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������1ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาจะเร�ยกร+องค4าเส�ยหาย
ใดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� ๆ ม�ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ รวิทยมท	�งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ท��งงาน  
ไม4วิทย4าจะเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บการค	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เลัยราชภัฏ�อกหร�อไม4ก1ตาม หากม�เหต�ท�)เช�)อไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทย4าการเสนอราคากระท าการโดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยไม4ส�จร�ต 
เช4น การเสนอเอกสารอ	นเปAนเท1จ หร�อใช+ช�)อบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������า หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏอ�)นมาเสนอราคาแทน เปAนต+น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�)ปรากฏข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อเท1จจร�งภัฏเชียงรายมีควายหลัยราชภัฏ	งจากการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังอง สอบราคาวิทย4า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บ
การค	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เลัยราชภัฏ�อกตามท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ประกาศรายช�)อไวิทย+ ตามข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๔.๖ เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร4วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคารายอ�)น 
ณ วิทย	นประกาศ สอบราคา หร�อเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)กระท าการอ	นเปAนการข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนวิทยางการแข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน4งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน	นราคาอย4างเปAนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม     
ตามข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๑.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�อ านาจท�)จะต	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������รายช�)อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาท�)ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บการค	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เลัยราชภัฏ�อกดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งกลัยราชภัฏ4าวิทยออก
จากประกาศรายช�)อตามข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๔.๖ แลัยราชภัฏะมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคารายน	�นเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������กระทรวิทยงพ�จารณาเห1นวิทย4า การยกเลัยราชภัฏ�กการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบเสนอราคาท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+
ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� าเน�นการไปแลัยราชภัฏ+วิทยจะเปAนประโยชน�แก4ทางราชการอย4างย�)งปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������กระทรวิทยงม�อ านาจยกเลัยราชภัฏ�กการเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังองใบเสนอราคาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	ง
กลัยราชภัฏ4าวิทยไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�)ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ชนะการสอบราคาสามารถส4งมอบส�)งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ครบถ+วิทยนภัฏเชียงรายมีควายใน ๕ วิทย	นท าการข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนอง    
ทางราชการ น	บแต4วิทย	นท�)ท าข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ท าข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อตกลัยราชภัฏงเปAนหน	งส�อแทนการ
ท าส	ญญาตามแบบส	ญญาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งระบ�ในข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๑.๓ ก1ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ชนะการสอบราคา ไม4สามารถส4งมอบส�)งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ครบถ+วิทยนภัฏเชียงรายมีควายใน ๕ วิทย	นท าการข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนอง  
ทางราชการ หร�อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเห1นวิทย4าไม4สมควิทยรจ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ท าข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อตกลัยราชภัฏงเปAนหน	งส�อ ตามข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ชนะการ 
สอบราคา จะต+องท าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายตามแบบส	ญญาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งระบ�ในข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๑.๓ ก	บมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควายใน ๗ วิทย	น 
น	บถ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������จากวิทย	นท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บแจ+งแลัยราชภัฏะจะต+องวิทยางหลัยราชภัฏ	กประก	นส	ญญาเปAนจ านวิทยนเง�นเท4าก	บร+อยลัยราชภัฏะ ๕ ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองราคาส�)งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองท�)      
สอบราคาไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ให+มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายยFดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ถ�อไวิทย+ในข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนณะท าส	ญญา โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยใช+หลัยราชภัฏ	กประก	นอย4างหนF)งอย4างใดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งต4อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������
                                (๒) เช1คท�)ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส	)งจ4ายให+แก4มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยเปAนเช1คลัยราชภัฏงวิทย	นท�)ท�)ท า
ส	ญญาหร�อก4อนหน+าน	�นไม4เก�น ๓ วิทย	น ท าการ
                                (๓) หน	งส�อค� าประก	นข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีควายในประเทศตามแบบหน	งส�อค� าประก	นดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งระบ�ในข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน	งส�อค� าประก	นข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองบรรษ	ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห4งประเทศไทย หร�อบร�ษ	ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ	ทเง�นท�นหลัยราชภัฏ	กทร	พย� ท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บอน�ญาตให+ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�)อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค� าประก	น
ตามประกาศข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแห4งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังF)งไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+แจ+งช�)อเวิทย�ยนให+ส4วิทยนราชการต4าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏ+วิทย โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยอน�โลัยราชภัฏมให+ใช+ตาม
แบบหน	งส�อค� าประก	น ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งระบ�ในข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๑.๔ (๑)



-๖-

                                (๕) พ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ	ตรร	ฐบาลัยราชภัฏไทย
                 หลัยราชภัฏ	กประก	นน��จะค�นให+โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยไม4ม�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควายใน ๑๕ วิทย	น น	บถ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������จากวิทย	นท�)ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนาย)   
พ+นจากข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-กพ	นตามส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายแลัยราชภัฏ+วิทย

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ราค.าปร�บ
                       ค4าปร	บตามแบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๑๐ ให+ค�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ในอ	ตราร+อยลัยราชภัฏะ ๐.๒ ต4อวิทย	น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้ ��������������������<�             บกพิจารณาราคา���������3�                     ร.อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังF)งไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ท าข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อตกลัยราชภัฏงเปAนหน	งส�อ หร�อท าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายตามแบบดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งระบ�ในข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏ+วิทยแต4กรณ� จะต+องร	บประก	นควิทยามช าร�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������บกพร4องข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองส�)งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองท�)ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายท�)เก�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนF�นภัฏเชียงรายมีควายในระยะเวิทยลัยราชภัฏาไม4น+อยกวิทย4า ๑ ปd 
น	บถ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������จากวิทย	นท�)ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อร	บมอบ โดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายต+องร�บจ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง4อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังมแก+ไข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนให+ใช+การไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งเดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������มภัฏเชียงรายมีควายใน ๗ วิทย	น น	บถ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������จากวิทย	นท�)
ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บแจ+งควิทยามช าร�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������บกพร4อง
                 
                  ๙. ข*อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
@ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค4าพ	สดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������ส าหร	บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อเง�นงบประมาณประจ าปd พ.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏงนามในส	ญญาจะกระท าไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ต4อเม�)อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บอน�ม	ต�เง�น      
ค4าพ	สดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������จาก เง�นงบประมาณประจ าปd พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏ+วิทยเท4าน	�น
                       ๙.๒ เม�)อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ค	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เลัยราชภัฏ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคารายใดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ให+เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายแลัยราชภัฏะไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อ
ส�)งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อ แลัยราชภัฏ+วิทยถ+าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายจะต+องส	)งหร�อน าส�)งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งกลัยราชภัฏ4าวิทยเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+ามาจากต4างประเทศ แลัยราชภัฏะข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองน	�นต+องน าเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+า
มาโดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยทางเร�อในเส+นทางท�)ม�เร�อไทยเดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������นอย-4 แลัยราชภัฏะสามารถให+บร�การร	บข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ตามท�)ร	ฐมนตร�วิทย4าการกระทรวิทยงคมนาคม
ประกาศก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังF)งเปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายจะต+องปฏ�บ	ต�ตามกฎหมายวิทย4าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยการส4งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทย� ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งน�� 
                                (๑) แจ+งการส	)งหร�อน าส�)งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองท�)ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งกลัยราชภัฏ4าวิทยเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+ามาจากต4างประเทศต4อกรมเจ+าท4าภัฏเชียงรายมีควายใน 
๗ วิทย	น น	บต	�งแต4วิทย	นท�)ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายส	)งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองจากต4างประเทศ เวิทย+นแต4เปAนข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองท�)ร	ฐมนตร�วิทย4าการกระทรวิทยงคมนาคมประกาศ
ยกเวิทย+นให+บรรท�กโดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยเร�ออ�)นไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+
                                (๒) จ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������การให+ส�)งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองท�)ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง��อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งกลัยราชภัฏ4าวิทยบรรท�กโดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยเร�อไทยหร�อเร�อท�)ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช4นเดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������ยวิทยก	บ     
เร�อไทยจากต4างประเทศมาย	งประเทศไทย เวิทย+นแต4จะไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บอน�ญาตจากกรมเจ+าท4าให+บรรท�กส�)งข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองน	�นโดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยเร�ออ�)นท�)ม�ใช4
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังF)งจะต+องไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ร	บอน�ญาตเช4นน	�นก4อนบรรท�กข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองลัยราชภัฏงเร�ออ�)น หร�อเปAนข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองท�)ร	ฐมนตร�วิทย4าการกระทรวิทยงคมนาคม
ประกาศยกเวิทย+นให+บรรท�กโดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ยเร�ออ�)น
                                (๓) ในกรณ�ท�)ไม4ปฏ�บ	ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนายจะต+องร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ตามกฎหมายวิทย4าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยการส4ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทย� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังF)งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ค	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เลัยราชภัฏ�อกแลัยราชภัฏ+วิทยไม4ไปท าส	ญญาหร�อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อตกลัยราชภัฏง
ภัฏเชียงรายมีควายในเวิทยลัยราชภัฏาท�)ทางราชการก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	งระบ�ไวิทย+ในข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อ ๖ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร+องให+ชดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ใช+ควิทยาม
เส�ยหายอ�)น (ถ+าม�) รวิทยมท	�งจะพ�จารณาให+เปAนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค-+ท��งงานตามระเบ�ยบข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eท�)จะแก+ไข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนเพ�)มเต�มเง�)อนไข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนหร�อข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+อก าหนดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ในแบบ
ส	ญญาให+เปAนไปตามควิทยามเห1นข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองส าน	กงานอ	ยการส-งส�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� (ถ+าม�)   
 

มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ ��������������������<�             แนบท*ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท��  21/2556

1. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���)*เคาน!เต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร!บร
การเคร��องดังต่อไปนี้ ��������������������<�             ��มแบบม�ลัยราชภัฏเชียงร*อเคลัยราชภัฏเชียงร��อนท��ไดังต่อไปนี้ ��������������������<�             * จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h�����(#านวิทยาลัยราน 1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���)*
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. บาร�เคร�)องดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������)มแบบพกพา พ��นท�)จ าก	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������
2. ม�ท�)เก1บข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนวิทยดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� แลัยราชภัฏะสามารถให+บร�การปgนอ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ลัยราชภัฏมส าหร	บถFงเคร�)องดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������)มบางส4วิทยนหร�อสมบ-รณ� ต	�งระบบเพ�)อเตร�ยม

ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคสมเคร�)องดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������)ม (Canisters) หร�อ หลัยราชภัฏ	งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคสม (bag-in-box)
3. ม�ถ	งน� าแข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน1ง ฝาปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������
4. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตจาก Polyethylene ไม4บ�rม แตก ไม4เปAนสน�ม น� าหน	กเบา
5. ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������กวิทย+าง 657*ยาวิทย 1372*ส-ง 1172 มม. 
6. น� าหน	กข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองบาร� 52 ก�โลัยราชภัฏกร	ม

2. รถเขHนน�#าแขHงฝาสไลัยราชภัฏเชียงรดังต่อไปนี้ ��������������������<�             ! จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h�����(#านวิทยาลัยราน 1 ค�น
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. รถเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน1นน� าแข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน1งฝาสไลัยราชภัฏดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������แบบเอ�ยง เร�ยบ
2. ต	วิทยถ	งท าจาก Polyethylene
3. ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+านในบ�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยโฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.  มอย4างหนา เก1บควิทยามเย1นไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ตลัยราชภัฏอดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ท	�งวิทย	น
4. ม�วิทยาวิทย�ลัยราชภัฏปลัยราชภัฏ4อยน� าท��ง
5. ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� กวิทย+าง 610*หนา 995*ส-ง 745 มม.
6. ควิทยามจ� 80 ก�โลัยราชภัฏกร	ม
7. ลัยราชภัฏ+อเลัยราชภัฏ�)อน 1 ลัยราชภัฏ+อเบรค
8. ลัยราชภัฏ+อตาย

3. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���)*แช.ไวิทยาลัยราน! จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h�����(#านวิทยาลัยราน 1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���)*
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. ควิทยามจ� 340 ลัยราชภัฏ�ตร แช4ไวิทยน�ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ 155 ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนวิทยดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� (Bordeaux)
2. ประต-กระจกใส 2 ช	�น ป|องก	นร	งส�อ�ลัยราชภัฏตราไวิทยโอเลัยราชภัฏ1ต
3. ระบบควิทยบค�มควิทยามช��นภัฏเชียงรายมีควายใน ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยระบบ�เลัยราชภัฏคโทรน�คส� ม�ไฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.  เต�อนเม�)อม�ควิทยามช��นภัฏเชียงรายมีควายในลัยราชภัฏดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ลัยราชภัฏง
4. Thermostat ควิทยบค�มอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว-ม�ภัฏเชียงรายมีควายในคงท�)ระหวิทย4าง 7-18 องศาเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง�ยส
5. ช	�นไม+ภัฏเชียงรายมีควายในอบแห+ง เลัยราชภัฏ�)อนช	�นไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+
6. Air Pur Pack ช4วิทยยข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนจ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������กลัยราชภัฏ�)น แลัยราชภัฏะพ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ลัยราชภัฏม
7. ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������กวิทย+าง 595* ส-ง 1769* ลัยราชภัฏFก 600 มม.
8. ก าลัยราชภัฏ	งไฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.   160 วิทย	ตต�
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4. รถเขHนกระเปLาโรงแรม จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h�����(#านวิทยาลัยราน 1 ค�น
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. พ��นป-พรมส�แดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ง
2. ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 1240*640*1280 มม.
3. ส4วิทยนกลัยราชภัฏางม�ท�)แข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนวิทยนเส��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค+า
4 .ลัยราชภัฏ+อยางส�เทา 8 น��วิทย
5. เสาข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 50 มม.
6. ร	บน� าหน	กไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ 300 กก.

5. โต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���Nะเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ร�ยมอาหารพิจารณาราคา���������3�                     ร*อมช��นวิทยาลัยราาง จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h�����(#านวิทยาลัยราน 5 ช�ดังต่อไปนี้ ��������������������<�             
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตจากสแตนเลัยราชภัฏส ม�ท	�งหมดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������  3 ช	�น (ช	�นลัยราชภัฏอย 2 ช	�น)
2. ช	�นวิทยางข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+านลัยราชภัฏ4างพร+อมลัยราชภัฏ��นช	�น 12 ช4อง 
3. ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� กวิทย+าง  1 เมตร ยาวิทย 2 เมตร
4. ท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยสแตนเลัยราชภัฏส  เกรดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 304 

6.  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���)*แช.อาหาร  ขนาดังต่อไปนี้ ��������������������<�             ไม.น*อยกวิทยาลัยรา.า  60  ค
วิทยาลัยราบ
กฟุต        			จำนวน 2 ตู้���������@�7. ใช้น้ำ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���        จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h�����(#านวิทยาลัยราน 2 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���)*
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไม4น+อยกวิทย4า 60 ค�วิทยบ�กฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.  �ต
2. ท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยสแตนเลัยราชภัฏสเน��อดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������  เกรดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������  304 ท าควิทยามสะอาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ง4าย ถ-กส�ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนลัยราชภัฏ	กษณะ
3. เปAนต-+เคาร�เตอร� 3 ประต- ระบบฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.  ร�สเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังอร�
4. ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������กะท	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ร	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� ประหย	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������พ��นท�)ใช+สอย เหมาะส าหร	บแช4เน��อส	ตวิทย�  อาหาร ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค	กสดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� แลัยราชภัฏะผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏไม+
5. ควิทยบค�มควิทยามเย1นดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยเทอร�โมสตาร�ท สามารถปร	บอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว-ม�เองไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+
6. ใช+ฉนวิทยนป|องก	นควิทยามเย1นท�)ม�ควิทยามหนาแน4นส-ง ท าให+เก1บควิทยามเย1นไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������� ประหย	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.  
7. ใช+น� ายาท าควิทยามเย1น R-404a ปลัยราชภัฏอดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������สาร CFC ช4วิทยยอน�ร	กษ�ส�)งแวิทยดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ลัยราชภัฏ+อม
8. คอมเพรสเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังอร� 3/4 แรงม+า จ านวิทยน 1 ต	วิทย
9. จ านวิทยนช	�นวิทยาง 5 ช	�นวิทยาง สามารถปร	บระดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	บไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+
10. อ�ณหภัฏเชียงรายมีคว-ม� -12 ถFง -18 องศาเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง�ยส
11. ม�ช	�นวิทยางข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองสแตนเลัยราชภัฏส 2 ช	�น ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 45X80x80 เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังนต�เมตร ม�ลัยราชภัฏ+อเลัยราชภัฏ�)อน แลัยราชภัฏะม�อจ	บส าหร	บเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน1นเพ�)อสะดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������วิทยก

ในการน าอาหารออกจากต-+
12. ม�ภัฏเชียงรายมีควาชนะโปร4งส าหร	บจ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เก1บอาหารเม�)อออกจากต-+เย1น ท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยสแตนเลัยราชภัฏส เกรดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 304 เปAนร-ปทรงส�)เหลัยราชภัฏ�)ยม 

ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 40X40x50 เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังนต�เมตร จ านวิทยน 2 ใบต4อช�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� พร+อมห-ห��วิทยดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+านข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+าง 2 ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+าง ท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยสแตนเลัยราชภัฏส
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7. เต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���าแกNส แบบ 4 ห�วิทยาลัยรา                   จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h�����(#านวิทยาลัยราน 4 เต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���า
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. เตาห�+มสแตนเลัยราชภัฏส จ านวิทยน 4 ห	วิทย บนโต:ะสแตนเลัยราชภัฏส กวิทย+าง 50 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังม. ยาวิทย 200 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังม. ส-ง 80 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังม.
2. วิทยาลัยราชภัฏ�วิทยเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������-ปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เตาสามารถปร	บระดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	บแก:สไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ 3 ระดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	บ
3. วิทย	สดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream�����������������ห	วิทยเตาแก:สท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยทองเหลัยราชภัฏ�อง
4. ม�รางร�นน� าไหลัยราชภัฏท�)หน+าโต:ะเพ�)อท าควิทยามสะอาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ สะดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������วิทยกพร+อมท4อน� าท��ง
5. ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคน	งก	นเปg�อนท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยสแตนเลัยราชภัฏส ตลัยราชภัฏอดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������แนวิทยส-ง ไม4น+อยกวิทย4า 30 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังม.
6. ม�ถาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������รองส�)งสกปรกใต+เตาท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยสแตนเลัยราชภัฏส สะดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������วิทยกในการท าควิทยามสะอาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������
7. ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+านลัยราชภัฏ4างถาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เปAนช	�นสแตนเลัยราชภัฏสส าหร	บเก1บอ�ปกรณ�ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ พร+อมผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคน	งสแตนเลัยราชภัฏสลัยราชภัฏ+อมดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+าน 
   แลัยราชภัฏะประต-เปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� - ปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 4 บาน
8. ม�วิทยาลัยราชภัฏ�วิทยใหญ4ส าหร	บเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������-ปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� เพ�)อน าเก:สเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+าแลัยราชภัฏะต	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������แก:ส พร+อมท4อแก:สเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+าส-4เตา
9. ม�ถ	งแก:สข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 15 กก. พร+อมใช+งาน ต�ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ต4อท4อเปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������-ปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������เพ�)อน าแก:สเข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+าส-4การใช+งาน
10. อ�ปกรณ�ท�กช��นท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยสแตนเลัยราชภัฏส เกรดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 304

8. อ.างลัยราชภัฏเชียงร*างภัฏเชียงราย���������`าชนะ แบบ 2 หลัยราชภัฏเชียงร�ม                       จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h�����(#านวิทยาลัยราน 5 ช�ดังต่อไปนี้ ��������������������<�             
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. แบบ 2 หลัยราชภัฏ�ม  ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนนาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 50*50*40  ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังม. ยาวิทย 2 เมตร ส-ง 80 เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังนต�เมตร ม�ท�)พ	กดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+านข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำน+าง
2. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตจากสแตนเลัยราชภัฏส เกรดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 304 ท�)ม�ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพส-ง ม�ควิทยามคงทนต4อการใช+งาน ไร+สารตะก	)วิทย 
   ทนร+อน ทนไฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.   ไม4เปAนสน�ม
3. ม�ตะแกรงดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	กข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนยะสามารถถอดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ออกมาท าควิทยามสะอาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+
4. ก:อกน� าท าจากสแตนเลัยราชภัฏสค�ณภัฏเชียงรายมีควาพดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������� สามารถปร	บระดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง+ายข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนวิทยาไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+รวิทยมท	�งเปAนก:อกน� าร+อน-น� าเย1น
5. ม�ระบบน� าท��ง
6. พ��นเร�ยบท าควิทยามสะอาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ง4าย ม�ควิทยามม	นวิทยาวิทย
7. ม�ช	�นวิทยางข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนองท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยสแตนเลัยราชภัฏส  ใต+อ4างม�สแตนเลัยราชภัฏสปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������รอบ พร+อมประต-เปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������-ปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 4 บาน
8. ม�ถ	งดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	กไข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนม	น
9. ข็นน้ำแข็งฝาสไลด์ 				จำนาท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยสแตนเลัยราชภัฏส ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคน	งก	นเปg�อนท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยสแตนเลัยราชภัฏส ส-งไม4ต) ากวิทย4า 30 เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดังนต�เมตร ตลัยราชภัฏอดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������แนวิทย

9. เคร��องดังต่อไปนี้ ��������������������<�             )ดังต่อไปนี้ ��������������������<�             ควิทยาลัยรา�น                                 จำนวน ๙ รายการ���뉼ु��h�����(#านวิทยาลัยราน 4 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. ม�ระบบม4านอากาศ
2. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตจากสแตนเลัยราชภัฏส เกรดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� 304 ท�)ม�ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพส-ง ม�ควิทยามคงทนต4อการใช+งาน  ไร+สารตะก	)วิทย ทนร+อน ทนไฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.   ไม4

เปAนสน�ม
3. ระบบ 2 มอเตอร� แรงดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������-ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ส-ง สามารถดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������-ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ควิทย	น กลัยราชภัฏ�)น แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏะอองน� าม	นไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+อย4างม�ประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ภัฏเชียงรายมีควาพ
4. ใบพ	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream���������������� Power Jet
5. ม�ถ+วิทยยรองน� าม	น ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตจากสแตนเลัยราชภัฏสท�)ม�ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพส-ง สามารถถอดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ออกมาท าควิทยามสะอาดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+ง4าย
6. ม�สวิทย�ตซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ         ตามรายการ ดัง�เปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������-ปKดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ท�)ไดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+มาตรฐาน
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7. ระดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	บการปร	บควิทยามเร1วิทยม� 2 ระดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	บ
8. ลัยราชภัฏ	กษณะการหม�นมอเตอร�ค-4
9. ประหย	ดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������ไฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.  ฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.  |า
10. ก าลัยราชภัฏ	งไฟุต 	จำนวน ๒   ตู้ �      ����À�����U�                 ๑.  แสงสวิทย4าง ไม4น+อยกวิทย4าระดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������	บ 40
11. ม�ท4อระบายอากาศออกไม4วิทยนกลัยราชภัฏ	บ ท าดังนี้ ���È�����=�com.sun.star.packages.XDataSinkEncrSupport::getPlainRawStream����������������+วิทยยสแตนเลัยราชภัฏส ยาวิทยไม4น+อยกวิทย4า  10 เมตร

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

 


