
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���r�����`�ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ���饠ౌ��h! จำนวน ๔ รายการ���饠ౌ��h���#านวิทยาลัยราน ๔ รายการ

-------------------------------------------
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	���� จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงน ๔ รายการ      
ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเชียงรายมีความปขท�( ๗๘/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งน��
                 ๑.  เคร�(องตรวิทยาลัยราชภัฏเชียงจแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะวิทยาลัยราชภัฏเชียง�เคราะห�ข3อสอบ จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงน ๑  เคร�(อง
                ๒.  เคร�(องสแกนหน�งส�อ จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงน ๑  เคร�(อง
                 ๓.  เคร�(องจ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เก5บเอกสารระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป5กทรอน�กส� จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงน ๖  เคร�(อง
                 ๔.  เคร�(องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑7ายเอกสารระบบดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����จ�ตอลัยราชภัฏเชียงรายมีความป จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงน ๑  เคร�(อง

          ผู้มีสิทธิเสน'(ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณ
เสนอราคาจำนวน ๔ รายการ���饠ౌ��h���ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� เครื(องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� เครื
 ดังต่อไปนี้� เครื่อง���� �����F�                 �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� เครื,อไปน��
                   ๑. เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ม�อาช�พขายพ�สดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����ท�(สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อ
                   ๒. ไม7เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ท�(ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กระบ�ช�(อไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3ในบ�ญช�รายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3แจ3งเวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ยนช�(อแลัยราชภัฏเชียงรายมีความป3วิทยาลัยราชภัฏเชียง
                   ๓. ไม7เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�@หร�อควิทยาลัยราชภัฏเชียงามค�3มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไไม7ยอมขA�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชียง3นแต7ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3
เสนอราคาไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ม�ค"าส�(งให3สลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�@ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามค�3มก�นเช7นวิทยาลัยราชภัฏเชียง7าน��น
                   ๔. ไม7เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปประโยชน�ร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายอ�(นท�(เข3าเสนอราคาให3แก7มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นประกาศสอบราคา หร�อไม7เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3กระท"าการอ�นเป8นการข�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ขวิทยาลัยราชภัฏเชียงางการแข7งข�นราคาอย7างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมใน
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อคร��งน��
                   ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชียงนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไม7ร�บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บมอบ
อ"านาจไม7เข3าร�บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������￨Gงการพ�จารณาราคาตามวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปาท�(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยฯ ก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���
                   ๖. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาต3องปฏ�บ�ต�ตามประกาศคณะกรรมการปHองก�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะปราบปรามการท�จร�ตแห7งชาต�
เร�(อง หลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กเกณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	����แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การจ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ท"าแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะแสดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���งบ�ญช�รายการร�บจ7ายของโครงการท�(บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปเป8นค:7ส�ญญาก�บ
หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียงยงานของร�ฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข3อ ๑๕ ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งน��
                    (๑) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปท�(จะเข3าเป8นค:7ส�ญญาต3องไม7อย:7ในฐานะเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ไม7แสดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���งบ�ญช�รายร�บ รายจ7าย
หร�อแสดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���งบ�ญช�รายร�บรายจ7ายไม7ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กต3องครบถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3วิทยาลัยราชภัฏเชียงนในสาระส"าค�ญ
                    (๒) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปท�(จะเข3าเป8นค:7ส�ญญาก�บหน7วิทยาลัยราชภัฏเชียงยงานของร�ฐซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���"าเน�นการจ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อจ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���จ3างดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียงย
ระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป5กทรอน�กส� ( E-Government Procurement: e-GP) ตามข3อ ๑๖ ต3องลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงทะเบ�ยนในระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป5กทรอน�กส�
ของกรมบ�ญช�กลัยราชภัฏเชียงรายมีความปางท�(เวิทยาลัยราชภัฏเชียง5บไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ต�ศ:นย�ข3อม:ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปจ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อจ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���จ3างภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาคร�ฐ
                    (๓) ค:7ส�ญญาต3องร�บจ7ายเง�นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา7านบ�ญช�เง�นฝากกระแสรายวิทยาลัยราชภัฏเชียง�น เวิทยาลัยราชภัฏเชียง3นแต7การร�บจ7ายเง�นแต7ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะคร��งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งม�
ม:ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปค7าไม7เก�นสามหม�(นบาทค:7ส�ญญาอาจร�บจ7ายเป8นเง�นสดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ก5ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3
          ก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องสอบราคา ในวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�( ๑๔ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาคม ๒๕๕๖ ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑Aงวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�( ๒๘ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาคม ๒๕๕๖ ต��งแต7
เวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปา ๐๙.๐๐ น. ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑Aงเวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะ
ก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคาในวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�( ๒๙ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปา ๑๓.๓๐ น. 



-๒-

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3สนใจต�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ต7อขอร�บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อ  ช�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะ ๒๐๐.- บาท (สองร3อยบาทถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3วิทยาลัยราชภัฏเชียงน) ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ท�( งานการเง�น กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ง 
ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�( ๑๔ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาคม ๒๕๕๖ ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑Aงวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�( ๒๗ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาคม ๒๕๕๖ 
ต��งแต7เวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปา ๐๘.๓๐ น. ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑Aงเวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปา ๑๕.๐๐ น. ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���:รายลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเอ�ยดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ท�(เวิทยาลัยราชภัฏเชียง5บไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ต� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑ามทางโทรศ�พท�หมายเลัยราชภัฏเชียงรายมีความปข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต7อ ๑๖๒๒ ในวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปา
ราชการ
  
                                     ประกาศ ณ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�( ๑๔ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                 (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ช7วิทยาลัยราชภัฏเชียงยศาสตราจารย� ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ร.ทศพลัยราชภัฏเชียงรายมีความป อาร�น�จ)  
                                                                               อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����
 



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๗๘/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���r�����`�ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ���饠ౌ��h! จำนวน ๔ รายการ���饠ౌ��h���#านวิทยาลัยราน ๔ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� เครืามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๑๔ พฤษภัฏเชียงราย���r�����`าคม ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งต7อไปน��เร�ยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามประสงค�     
จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	���� จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงน ๔ รายการ ตามรายการ ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งน��

๑.  เคร�(องตรวิทยาลัยราชภัฏเชียงจแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะวิทยาลัยราชภัฏเชียง�เคราะห�ข3อสอบ จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงน ๑  เคร�(อง
                ๒.  เคร�(องสแกนหน�งส�อ จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงน ๑  เคร�(อง
                 ๓.  เคร�(องจ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เก5บเอกสารระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป5กทรอน�กส� จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงน ๖  เคร�(อง
                 ๔.  เคร�(องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑7ายเอกสารระบบดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����จ�ตอลัยราชภัฏเชียงรายมีความป จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงน ๑  เคร�(อง

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งพ�สดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����ท�(จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อน��ต3องเป8นของแท3 ของใหม7 ไม7เคยใช3งานมาก7อน ไม7เป8นของเก7าเก5บ อย:7ในสภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาพท�(จะใช3งานไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ท�นท�
แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะม�ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กษณะเฉพาะตรงตามก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3ในเอกสารสอบราคาฉบ�บน�� โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยม�ข3อแนะน"า แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะข3อก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งต7อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเอ�ยดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน�งส�อค�"าประก�น
                                (๑) หลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กประก�นส�ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กประก�นการร�บเง�นค7าพ�สดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����ลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7วิทยาลัยราชภัฏเชียงงหน3า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปประโยชน�ร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมก�น
                                (๒) การข�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ขวิทยาลัยราชภัฏเชียงางการแข7งข�นราคาอย7างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม
                       ๑.๖ แบบบ�ญช�เอกสาร
                                (๑) บ�ญช�เอกสารส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงนท�( ๑
                                (๒) บ�ญช�เอกสารส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงนท�( ๒
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� เครื
ของผู้มีสิทธิเสน'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาต3องเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ม�อาช�พขายพ�สดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����ท�( สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาต3องไม7เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ท�(ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กระบ�ช�(อไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3ในบ�ญช�รายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3แจ3ง
เวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ยนช�(อแลัยราชภัฏเชียงรายมีความป3วิทยาลัยราชภัฏเชียง หร�อไม7เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ท�(ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปของการส�(งให3น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปหร�อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปอ�(นเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาต3องไม7เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปประโยชน�ร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายอ�(น ณ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นประกาศ     
สอบราคา หร�อไม7เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3กระท"าการอ�นเป8นการข�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ขวิทยาลัยราชภัฏเชียงางการแข7งข�นราคาอย7างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม ตามข3อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาต3องไม7เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�@หร�อควิทยาลัยราชภัฏเชียงามค�3มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไไม7ยอมขA�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปไทย 
เวิทยาลัยราชภัฏเชียง3นแต7ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ม�ค"าส�(งให3สลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�@แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะควิทยาลัยราชภัฏเชียงามค�3มก�นเช7นวิทยาลัยราชภัฏเชียง7าน��น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาจะต3องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กฐานย�(นมาพร3อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคา โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยแยกไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ อง   
ใบเสนอราคาเป8น ๒ ส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงน ค�อ
                       ๓.๑ ส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงนท�( ๑ อย7างน3อยต3องม�เอกสารดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งต7อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาเป8นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความป
                                        (ก) ห3างห�3นส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงนสาม�ญหร�อห3างห�3นส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงนจ"าก�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� ให3ย�(นส"าเนาหน�งส�อร�บรองการ       
จดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความป บ�ญช�รายช�(อห�3นส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3จ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ม�อ"านาจควิทยาลัยราชภัฏเชียงบค�ม พร3อมร�บรองส"าเนาถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กต3อง
                                        (ข) บร�ษ�ทจ"าก�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���หร�อบร�ษ�ทมหาชนจ"าก�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� ให3ย�(นส"าเนาหน�งส�อร�บรองการ          
จดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความป หน�งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� บ�ญช�รายช�(อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3จ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ม�อ"านาจควิทยาลัยราชภัฏเชียงบค�ม แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑�อห�3นราย
ใหญ7 พร3อมร�บรองส"าเนาถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กต3อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาเป8นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปท�(ม�ใช7น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความป ให3ย�(นส"าเนา
บ�ตรประจ"าต�วิทยาลัยราชภัฏเชียงประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3น��น ส"าเนาข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงท�(แสดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���งถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑Aงการเข3าเป8นห�3นส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงน (ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3าม�) ส"าเนาบ�ตรประจ"าต�วิทยาลัยราชภัฏเชียง
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เป8นห�3นส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงน พร3อมท��งร�บรองส"าเนาถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กต3อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมก�นในฐานะเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมค3า ให3ย�(นส"าเนาส�ญญา
ของการเข3าร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมค3า ส"าเนาบ�ตรประจ"าต�วิทยาลัยราชภัฏเชียงประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมค3า แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะในกรณ�ท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เข3าร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมค3าฝeายใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เป8นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���าท�(
ม�ใช7ส�ญชาต�ไทย ก5ให3ย�(นส"าเนาหน�งส�อเดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมค3าฝeายใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เป8นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปให3ย�(นเอกสารตามท�(ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3ใน (๑)
                                (๔) หน�งส�อแสดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���งหลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กฐานทางการเง�น ส"าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส"าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาษ�
ม:ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปค7าเพ�(ม
                                (๕) บ�ญช�เอกสารส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงนท�( ๑ ท��งหมดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ท�(ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ย�(นพร3อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคา ตามแบบในข3อ   
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงนท�( ๒ อย7างน3อยต3องม�เอกสารดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งต7อไปน��
                                (๑) แค5ตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป5อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะหร�อแบบร:ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเอ�ยดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กษณะเฉพาะ ตามข3อ ๔.๔
                                (๒) หน�งส�อมอบอ"านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���อากรแสตมปfตามกฎหมายในกรณ�ท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคามอบอ"านาจ
ให3บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปอ�(นลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ�ญช�เอกสารส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงนท�( ๒ ท��งหมดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ท�(ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ย�(นพร3อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคา ตามแบบในข3อ ๑.๖ 
(๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาต3องย�(นเสนอราคาตามแบบท�(ก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยไม7ม�เง�(อนไข   
ใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ๆ ท��งส��นแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะจะต3องกรอกข3อควิทยาลัยราชภัฏเชียงามให3ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กต3องครบถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3วิทยาลัยราชภัฏเชียงน ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปายม�อช�(อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาให3ช�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เจน จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงนเง�นท�(เสนอ
ต3องระบ�ตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชียงเลัยราชภัฏเชียงรายมีความปขแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะต�วิทยาลัยราชภัฏเชียงอ�กษร โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยไม7ม�การข:ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปบหร�อแก3ไข หากม�การข:ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปบ ตกเต�ม แก3ไข เปลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�(ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงจะ
ต3องลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปายม�อช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาพร3อมประท�บตรา (ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3าม�) ก"าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียงยท�กแห7ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาจะต3องเสนอราคาเป8นเง�นบาท แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����ยวิทยาลัยราชภัฏเชียง โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยเสนอราคา
รวิทยาลัยราชภัฏเชียงม แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะหร�อราคาต7อหน7วิทยาลัยราชภัฏเชียงย แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะหร�อต7อรายการ ตามเง�(อนไขท�(ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3ท3ายใบเสนอราคาให3ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กต3อง ท��งน�� ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชียงมท�(
เสนอจะต3องตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชียงเลัยราชภัฏเชียงรายมีความปขแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะต�วิทยาลัยราชภัฏเชียงหน�งส�อ ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3าต�วิทยาลัยราชภัฏเชียงเลัยราชภัฏเชียงรายมีความปขแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะต�วิทยาลัยราชภัฏเชียงหน�งส�อไม7ตรงก�นให3ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑�อต�วิทยาลัยราชภัฏเชียงหน�งส�อเป8นส"าค�ญ โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยค�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���
ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชียงมท��งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งรวิทยาลัยราชภัฏเชียงมค7าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาษ�ม:ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปค7าเพ�(ม ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาษ�อากรอ�(น ค7าขนส7ง ค7าจดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะค7าใช3จ7ายอ�(นๆ ท��งปวิทยาลัยราชภัฏเชียงง จนกระท�(ง
ส7งมอบพ�สดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����ให3 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�(เสนอจะต3องเสนอก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ย�นราคาไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า ๖๐ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�น น�บแต7วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ อง  
ใบเสนอราคา โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายในก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาต3องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ชอบราคาท�(ตนไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3เสนอไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3 แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะจะถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑อนเสนอราคาม�ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาจะต3องเสนอก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปาส7งมอบพ�สดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����ไม7เก�น ๓๐ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�น น�บถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���จากวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงนามใน
ส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาจะต3องส7งแค5ตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป5อก แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะหร�อแบบร:ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเอ�ยดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	���� ไปพร3อมใบเสนอราคาเพ�(อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กฐานดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียงน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายจะยAดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3
เป8นเอกสารของทางราชการ
                                ส"าหร�บแค5ตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป5อกท�(แนบให3พ�จารณา หากเป8นส"าเนาร:ปถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑7ายจะต3องร�บรองส"าเนาถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กต3อง 
โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ม�อ"านาจท"าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความป หากคณะกรรมการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องสอบราคา ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามประสงค�จะขอดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���:ต3นฉบ�บแค5ต
ตาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป5อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาจะต3องน"าต3นฉบ�บมาให3คณะกรรมการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องสอบราคา ตรวิทยาลัยราชภัฏเชียงจสอบภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�น
                       ๔.๕ ก7อนย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ อง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาควิทยาลัยราชภัฏเชียงรตรวิทยาลัยราชภัฏเชียงจดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���:ร7างส�ญญา รายลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเอ�ยดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเชียงรายมีความปฯให3ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑�(ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3วิทยาลัยราชภัฏเชียงนแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเข3าใจเอกสาร สอบราคา ท��งหมดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เส�ยก7อนท�(จะตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ อง สอบราคา ตามเง�(อนไขในเอกสาร   
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาจะต3องย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคาท�(ป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคานAกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องเร�ยบร3อยจ7าหน3าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑Aงประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไานคณะ
กรรมการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	���� จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงน ๔ รายการ โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3ท�(หน3าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเชียงรายมีความปขท�( ๗๘/๒๕๕๖" ย�(นต7อเจ3าหน3าท�( ในวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�( ๑๔ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาคม ๒๕๕๖ ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑Aงวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�( ๒๘ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาคม ๒๕๕๖ ต��งแต7
เวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปา ๐๙.๐๐ น. ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑Aงเวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ อง สอบราคา จะดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���"าเน�นการตรวิทยาลัยราชภัฏเชียงจสอบค�ณสมบ�ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคา
แต7ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะรายวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปประโยชน�ร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายอ�(นตามข3อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นประกาศสอบ
ราคาหร�อไม7 แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะประกาศรายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บการค�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�อกก7อนการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต7อคณะกรรมการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องสอบราคาก7อนหร�อในขณะท�(ม�การเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ อง         
ใบเสนอราคาวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคากระท"าการอ�นเป8นการข�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ขวิทยาลัยราชภัฏเชียงางการแข7งข�นราคาอย7างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม ตามข3อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะ
คณะกรรมการฯ เช�(อวิทยาลัยราชภัฏเชียง7าม�การกระท"าอ�นเป8นการข�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ขวิทยาลัยราชภัฏเชียงางการแข7งข�นราคาอย7างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม คณะกรรมการฯ จะต�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ราย
ช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายน��นออกจากการเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะประกาศรายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บการค�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�อก แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียงเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ท��งงาน เวิทยาลัยราชภัฏเชียง3นแต7คณะกรรมการฯ      จะ
วิทยาลัยราชภัฏเชียง�น�จฉ�ยไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียง7า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายน��นเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ท�(ให3ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมม�อเป8นประโยชน�ต7อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะม�ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3
ร�เร�(มให3ม�การกระท"าดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียง
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กต�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���รายช�(อออกจากการเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคา เพราะเหต�เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(ม�
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปประโยชน�ร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายอ�(น ณ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นประกาศสอบราคา หร�อเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(กระท"าการอ�นเป8นการ
ข�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ขวิทยาลัยราชภัฏเชียงางการแข7งข�นราคาอย7างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ�ค"าส�(งดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียงต7อปลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงงภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�น น�บแต7วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�(ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บ
แจ3งจากคณะกรรมการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องสอบราคา การวิทยาลัยราชภัฏเชียง�น�จฉ�ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ�ของปลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงงให3ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑�อเป8นท�(ส�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���
                                คณะกรรมการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ อง สอบราคาจะเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บ
การค�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�อกดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียงข3างต3น ณ ห3องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาA�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�( ๒๙ 
พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปา ๑๓.๓๐ น. 



-๔-

                                การย�(นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ�ตามวิทยาลัยราชภัฏเชียงรรคห3า ย7อมไม7เป8นเหต�ให3ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปาการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ อง         
ใบเสนอราคา เวิทยาลัยราชภัฏเชียง3นแต7ปลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงงพ�จารณาเห5นวิทยาลัยราชภัฏเชียง7าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียงจะเป8นประโยชน�แก7ทางราชการ 
อย7างย�(งแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะในกรณ�ท�(ปลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงงพ�จารณาเห5นดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียงยก�บค"าค�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ค3านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ� แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเห5นวิทยาลัยราชภัฏเชียง7าการยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ อง
ใบเสนอราคาท�(ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���"าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีความป3วิทยาลัยราชภัฏเชียง จะเป8นประโยชน�แก7ทางราชการอย7างย�(งให3ปลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงงม�อ"านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียงไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กเกณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	����แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ในการพ�จารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร��งน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ส�นดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียงยราคาต7อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ม�ค�ณสมบ�ต�ไม7ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กต3องตามข3อ ๒ หร�อย�(นหลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กฐานการเสนอราคาไม7ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:ก
ต3องหร�อไม7ครบถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3วิทยาลัยราชภัฏเชียงนตามข3อ ๓ หร�อย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องสอบราคาไม7ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กต3องตามข3อ ๔ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความป3วิทยาลัยราชภัฏเชียงคณะกรรมการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องสอบราคา จะไม7
ร�บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายน��น เวิทยาลัยราชภัฏเชียง3นแต7เป8นข3อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���พลัยราชภัฏเชียงรายมีความปาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���หลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงเพ�ยงเลัยราชภัฏเชียงรายมีความป5กน3อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���พลัยราชภัฏเชียงรายมีความปาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ไปจาก
เง�(อนไขของเอกสารสอบราคาในส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงนท�(ม�ใช7สาระส"าค�ญ ท��งน��เฉพาะในกรณ�ท�(พ�จารณาเห5นวิทยาลัยราชภัฏเชียง7าจะเป8นประโยชน�ต7อมหา
วิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายเท7าน��น
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชียงนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�@ไม7พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคา โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยไม7ม�การ    
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา7อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�นในกรณ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งต7อไปน��
                                (๑) ไม7ปรากฏช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายน��น ในบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ร�บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กฐานการ
ร�บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม7กรอกช�(อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���า หร�อลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปายม�อช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาอย7างหนA(ง    
อย7างใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� หร�อท��งหมดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเอ�ยดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���แตกต7างไปจากเง�(อนไขท�(ก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ในเอกสารสอบราคาท�(เป8นสาระ
ส"าค�ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปท"าให3เก�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก7ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายอ�(น
                                (๔) ราคาท�(เสนอม�การข:ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปบ ตก เต�ม แก3ไขเปลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�(ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีความปง โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาม�ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปายม�อ
ช�(อพร3อมประท�บตรา (ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3าม�) ก"าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3
                       ๕.๔ ในการต�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ส�นการสอบราคา หร�อในการท"าส�ญญา คณะกรรมการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องสอบราคาหร�อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�@ให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาช��แจงข3อเท5จจร�ง สภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาพ ฐานะ หร�อข3อเท5จจร�งอ�(นใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ท�(เก�(ยวิทยาลัยราชภัฏเชียงข3อง
ก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ท�(จะไม7ร�บราคาหร�อไม7ท"าส�ญญาหากหลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กฐานดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียงไม7ม�
ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามเหมาะสมหร�อไม7ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กต3อง
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ท�(จะไม7ร�บราคาต("าส�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� หร�อราคาหนA(งราคาใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���หร�อ
ราคาท�(เสนอท��งหมดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ก5ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3 แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อในจ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงน หร�อขนาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� หร�อเฉพาะรายการหนA(งรายการใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กการ สอบราคา โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยไม7พ�จารณาจ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อเลัยราชภัฏเชียงรายมีความปยก5ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3 ส�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���แต7จะพ�จารณา ท��งน��เพ�(อประโยชน�ของทางราชการเป8น
ส"าค�ญ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะให3ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑�อวิทยาลัยราชภัฏเชียง7าการต�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ส�นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายเป8นเดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���5ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ขาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาจะเร�ยกร3องค7าเส�ยหายใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� ๆ 
ม�ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3 รวิทยาลัยราชภัฏเชียงมท��งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ท��งงาน ไม7
วิทยาลัยราชภัฏเชียง7าจะเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บการค�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�อกหร�อไม7ก5ตาม หากม�เหต�ท�(เช�(อไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียง7าการเสนอราคากระท"าการโดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยไม7ส�จร�ต 
เช7น การเสนอเอกสารอ�นเป8นเท5จ หร�อใช3ช�(อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���า หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความปอ�(นมาเสนอราคาแทน เป8นต3น



-๕-

                       ๕.๖ ในกรณ�ท�(ปรากฏข3อเท5จจร�งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายหลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�งจากการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ อง สอบราคาวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บ
การค�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�อกตามท�(ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ประกาศรายช�(อไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3 ตามข3อ ๔.๖ เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปประโยชน�ร7วิทยาลัยราชภัฏเชียงมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายอ�(น 
ณ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นประกาศ สอบราคา หร�อเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(กระท"าการอ�นเป8นการข�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ขวิทยาลัยราชภัฏเชียงางการแข7งข�นราคาอย7างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม ตาม
ข3อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายม�อ"านาจท�(จะต�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���รายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บการค�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�อกดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียงออกจาก
ประกาศรายช�(อตามข3อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายน��นเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงงพ�จารณาเห5นวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า การยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคาท�(ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3
ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���"าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีความป3วิทยาลัยราชภัฏเชียงจะเป8นประโยชน�แก7ทางราชการอย7างย�(งปลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงงม�อ"านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กการเป]ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����ง
กลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียงไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ชนะการสอบราคาสามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑ส7งมอบส�(งของไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ครบถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3วิทยาลัยราชภัฏเชียงนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท"าการของทาง
ราชการ น�บแต7วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�(ท"าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ท"าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงเป8นหน�งส�อแทนการท"า
ส�ญญาตามแบบส�ญญาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งระบ�ในข3อ ๑.๓ ก5ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ชนะการสอบราคา ไม7สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑ส7งมอบส�(งของไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ครบถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3วิทยาลัยราชภัฏเชียงนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท"าการของ
ทางราชการ หร�อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายเห5นวิทยาลัยราชภัฏเชียง7าไม7สมควิทยาลัยราชภัฏเชียงรจ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ท"าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงเป8นหน�งส�อ ตามข3อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ชนะการ 
สอบราคา จะต3องท"าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อขายตามแบบส�ญญาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งระบ�ในข3อ ๑.๓ ก�บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�น 
น�บถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���จากวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�(ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บแจ3งแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะจะต3องวิทยาลัยราชภัฏเชียงางหลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กประก�นส�ญญาเป8นจ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียงนเง�นเท7าก�บร3อยลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะ ๕ ของราคาส�(งของท�( สอบ
ราคาไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ให3มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายยAดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑�อไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3ในขณะท"าส�ญญา โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยใช3หลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กประก�นอย7างหนA(งอย7างใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งต7อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���
                                (๒) เช5คท�(ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไนาคารส�(งจ7ายให3แก7มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงราย โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยเป8นเช5คลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�(ท�(ท"า
ส�ญญาหร�อก7อนหน3าน��นไม7เก�น ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�น ท"าการ
                                (๓) หน�งส�อค�"าประก�นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไนาคารภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายในประเทศตามแบบหน�งส�อค�"าประก�นดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งระบ�ในข3อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน�งส�อค�"าประก�นของบรรษ�ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห7งประเทศไทย หร�อบร�ษ�ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กทร�พย� ท�(ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บอน�ญาตให3ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�(อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�รก�จค�"าประก�น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไนาคารแห7งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3แจ3งช�(อเวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ยนให3ส7วิทยาลัยราชภัฏเชียงนราชการต7าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเชียงรายมีความป3วิทยาลัยราชภัฏเชียง โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยอน�โลัยราชภัฏเชียงรายมีความปมให3ใช3ตาม
แบบหน�งส�อค�"าประก�น ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งระบ�ในข3อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไบ�ตรร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีความปไทย
                 หลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�กประก�นน��จะค�นให3โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยไม7ม�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายใน ๑๕ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�น น�บถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���จากวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ขาย) 
พ3นจากข3อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:กพ�นตามส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีความป3วิทยาลัยราชภัฏเชียง

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� เครืราค,าปร�บ
                       ค7าปร�บตามแบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อขายข3อ ๑๐ ให3ค�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ในอ�ตราร3อยลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะ ๐.๒ ต7อวิทยาลัยราชภัฏเชียง�น



-๖-

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้� เครื่อง���� �����F�                 บกพร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ท"าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงเป8นหน�งส�อ หร�อท"าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อขายตามแบบดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งระบ�ในข3อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความป3วิทยาลัยราชภัฏเชียงแต7กรณ� จะต3องร�บประก�นควิทยาลัยราชภัฏเชียงามช"าร�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���บกพร7องของส�(งของท�(ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อขายท�(เก�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ขA�นภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปาไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า ๑ 
ปi  น�บถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���จากวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อร�บมอบ โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ขายต3องร�บจ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ 7อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ มแก3ไขให3ใช3การไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งเดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�น น�บถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���จาก
วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�(ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บแจ3งควิทยาลัยราชภัฏเชียงามช"าร�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���บกพร7อง
                 
                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณ
@ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค7าพ�สดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����ส"าหร�บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อเง�นรายไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ย
                                การลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงนามในส�ญญาจะกระท"าไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ต7อเม�(อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บอน�ม�ต�       
เง�นค7าพ�สดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����จาก เง�นรายไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ย แลัยราชภัฏเชียงรายมีความป3วิทยาลัยราชภัฏเชียงเท7าน��น
                       ๙.๒ เม�(อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ค�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคารายใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ให3เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อ
ส�(งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความป3วิทยาลัยราชภัฏเชียงถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ขายจะต3องส�(งหร�อน"าส�(งของดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียงเข3ามาจากต7างประเทศ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะของน��นต3องน"าเข3า
มาโดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยทางเร�อในเส3นทางท�(ม�เร�อไทยเดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����นอย:7 แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะสามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑ให3บร�การร�บขนไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ตามท�(ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชียง7าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงงคมนาคม
ประกาศก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ขายจะต3องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชียง7าดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียงยการส7งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเชียง� ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งน�� 
                                (๑) แจ3งการส�(งหร�อน"าส�(งของท�(ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อขายดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียงเข3ามาจากต7างประเทศต7อกรมเจ3าท7า
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชียง�น น�บต��งแต7วิทยาลัยราชภัฏเชียง�นท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ขายส�(งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อของจากต7างประเทศ เวิทยาลัยราชภัฏเชียง3นแต7เป8นของท�(ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชียง7าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงงคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยราชภัฏเชียง3นให3บรรท�กโดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยเร�ออ�(นไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3
                                (๒) จ�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���การให3ส�(งของท�(ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ ��อขายดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความป7าวิทยาลัยราชภัฏเชียงบรรท�กโดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยเร�อไทยหร�อเร�อท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�เช7นเดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����ยวิทยาลัยราชภัฏเชียงก�บเร�อ
ไทยจากต7างประเทศมาย�งประเทศไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชียง3นแต7จะไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บอน�ญาตจากกกรมเจ3าท7าให3บรรท�กส�(งของน��นโดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยเร�ออ�(นท�(ม�ใช7
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งจะต3องไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ร�บอน�ญาตเช7นน��นก7อนบรรท�กของลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงเร�ออ�(น หร�อเป8นของท�(ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชียง7าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงงคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยราชภัฏเชียง3นให3บรรท�กโดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยเร�ออ�(น
                                (๓) ในกรณ�ท�(ไม7ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ขายจะต3องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชียง7าดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียงยการส7ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเชียง� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ A(งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ค�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีความป3วิทยาลัยราชภัฏเชียงไม7ไปท"าส�ญญาหร�อข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความปง
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบายในเวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏเชียงรายมีความปาท�(ทางราชการก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����งระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชียง3ในข3อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร3องให3ชดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ใช3
ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามเส�ยหายอ�(น (ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3าม�) รวิทยาลัยราชภัฏเชียงมท��งจะพ�จารณาให3เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชียงนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�@ท�(จะแก3ไขเพ�(มเต�มเง�(อนไขหร�อข3อก"าหนดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ในแบบ
ส�ญญาให3เป8นไปตามควิทยาลัยราชภัฏเชียงามเห5นของส"าน�กงานอ�ยการส:งส�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� (ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑3าม�)
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบ�ฏเช�ยงราย
๑๔ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาคม ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้� เครื่อง���� �����F�                 แนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 78/2556

1.เคร��องต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� เครืรวิทยาลัยราจำนวน ๔ รายการ���饠ౌ��h���แลัยราชภัฏเชียงระวิทยาลัยรา
เคราะห!ข(อสอบ จำนวน ๔ รายการ���饠ౌ��h���#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง   
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
1. สร3างกระดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���าษค"าตอบไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียงยต�วิทยาลัยราชภัฏเชียงเองจาก Word, Excel, Visio, Illustrator, Photoshop หร�ออ�(นๆ
2. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑ใช3ปากกาหร�อดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����นสอก5ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3
3. สแกนไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3รวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เร5วิทยาลัยราชภัฏเชียงไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า 20 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา7น/นาท�
4. ระบบสามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑ตรวิทยาลัยราชภัฏเชียงจจ�บวิทยาลัยราชภัฏเชียง7าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3สอบตอบค"าถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑ามใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���บ3างไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑:กต3องแม7นย"า (Response Detection)
5. สร3างไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������￨ลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�เฉลัยราชภัฏเชียงรายมีความปยไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3เอง รองร�บค"าตอบหลัยราชภัฏเชียงรายมีความปายร:ปแบบ
6. ตรวิทยาลัยราชภัฏเชียงจสอบรห�สผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา:3เข3าสอบจากในไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������￨ลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะกระดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���าษค"าตอบไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียง7า รห�สใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ตรงก�น, รห�สใดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ �"าก�น
7. วิทยาลัยราชภัฏเชียง�เคราะห�คะแนนสอบ (Test Analysis)
8. วิทยาลัยราชภัฏเชียง�เคราะห�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามยาก-ง7ายของข3อสอบ

2. เคร��องสแกนหน�งส�อ จำนวน ๔ รายการ���饠ౌ��h���#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง  
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
1. ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเอ�ยดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ในการสแกนไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า 600x600 dpi
2. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑สแกนขนาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���หน�งส�อไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ต��งแต7ขนาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� A4
3.  เช�(อมต7อคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชียงเตอร�แบบย:เอสบ�
4.  บ�นทAกไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������￨ลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ชน�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� pdf , jpg ,bmp, png ท��งส�แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะขาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���"า ม�ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ อฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������￨แวิทยาลัยราชภัฏเชียงร�แปลัยราชภัฏเชียงรายมีความปงเป8นไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������￨ลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�ต�วิทยาลัยราชภัฏเชียงอ�กษร

ท��งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบาษาไทยแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะอ�งกฤษ

3. เคร��องจำนวน ๔ รายการ���饠ౌ��h����ดังต่อไปนี้� เครื่อง���� �����F�                 เกJบเอกสารระบบอ
เลัยราชภัฏเชียงรJคทรอน
กส! จำนวน ๔ รายการ���饠ౌ��h���#านวิทยาลัยราน 6 เคร��อง  
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
1. ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามเร5วิทยาลัยราชภัฏเชียงในการสแกนเอกสาร 25 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา7น/นาท�
2. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑สแกนเอกสารดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียงยระบบทางเดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����นเอกสาร 2 ทาง ท��งแบบแนวิทยาลัยราชภัฏเชียงตรง แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะแบบย:เทร�@น
3. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑ต��งค7าสแกนเอกสารให3เป8นขาวิทยาลัยราชภัฏเชียง-ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���"า, เฉดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ส�เทา แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะส�
4. ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเอ�ยดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ส:งส�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑Aง 600 dpi
5. ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามจ�ของกระดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���าษปHอนอ�ตโนม�ต� 30 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา7น
6. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑สแกนไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ท��งดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3านเดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����ยวิทยาลัยราชภัฏเชียง, สองดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3าน, ข3ามหน3าวิทยาลัยราชภัฏเชียง7างอ�ตโนม�ต�, โหมดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� Folio สแกน A3
7. เช�(อมต7ออ�ปกรณ�ก�บ USB 2.0

7. เคร��องถ่ายเอกสารม,ายเอกสารม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� เครื
ฟังชั่นสีระบบดิจิตอล			จำนMงช��นส�ระบบดังต่อไปนี้� เครื่อง���� �����F�                 
จำนวน ๔ รายการ���饠ౌ��h���
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� เครือลัยราชภัฏเชียงร จำนวน ๔ รายการ���饠ౌ��h���#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง  
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
1. เป8นเคร�(องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑7ายเอกสารระบบดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����จ�ตอลัยราชภัฏเชียงรายมีความปม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีความปต�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������￨Gงก�ช�(น ค"าส�(งการท"างานแบบ e-BRIDGE architecture
2. ขนาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���เคร�(องไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า 575x586x756 mm.
3. หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียงยควิทยาลัยราชภัฏเชียงามจ"ามาตรฐานขนาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� 1 GB แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะฮาร�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����สค�ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า 60GB
5. ร�บประก�นเคร�(องไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า 1 ปi  
6. ระบบประหย�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���พลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�งงาน (Induction Heat) แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะให3ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามคมช�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ของเอกสารดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียงยหลัยราชภัฏเชียงรายมีความปอดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������￨แบบ Xenon
7. ระบบผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคางหมAกร�ไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ เค�ลัยราชภัฏเชียงรายมีความป 100%
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8. ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะเอ�ยดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ในการท"าส"าเนาส:งส�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ท�( 2400x600 dpi แยกระดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����บควิทยาลัยราชภัฏเชียงามเข3มต3นฉบ�บไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า          
256 ระดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����บ

9. ระบบ one time Scan พ�มพ�ส"าเนาไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ส:งส�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� 1 - 999 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา7นต7อเน�(อง
8. ควิทยาลัยราชภัฏเชียงามเร5วิทยาลัยราชภัฏเชียงในการถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑7ายเอกสารไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า 45 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา7น / นาท� (A4) 
9. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑ร�บต3นฉบ�บใหญ7ส�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ขนาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� A3 แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะขนาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ส"าเนาต��งแต7 A6-A3 รองร�บควิทยาลัยราชภัฏเชียงามหนากระดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���าษ           

64-105 แกรม ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑าดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3านข3าง 64-209 แกรม
10.พร3อมช�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� Saddle-Stitch + Hole Punch Unit Tray Capacity
11.ระบบปHอนต3นฉบ�บ 2 หน3าอ�ตโนม�ต� (RADF) วิทยาลัยราชภัฏเชียงางต3นฉบ�บไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า 100 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา7นแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะช�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���กลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�บส"าเนา

อ�ตโนม�ต�
12. ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑าดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���บรรจ�กระดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���าษ (80 แกรม) ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า 2 ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑าดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ��� บรรจ�คร��งลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะ 550 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา7นแลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะช7องปHองเอกสารดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3านข3าง

อ�ก 100 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา7น
13. ย7อ-ขยายส"าเนาไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3 25-400% โดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ยเพ�(มลัยราชภัฏเชียงรายมีความปดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3คร��งลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะ 1%  แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะย7อย-ขยายอ�ตโนม�ต�อ�ก 5 ระดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����บค�อ 50% 

71%,82%141%,200%
14. หน3าจอส�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงบค�มระบบส�มผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�สขนาดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า 8.5” สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑ปร�บม�มไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3 85 องศา
15. ระบบปร�บควิทยาลัยราชภัฏเชียงามเข3มจางของส"าเนาแบบอ�ตโนม�ต�หร�อปร�บดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3วิทยาลัยราชภัฏเชียงยต�วิทยาลัยราชภัฏเชียงเองไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า 9 ระดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ����บ
16. เลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�อกระบบการถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		จำนวน	๑7ายเอกสารตามชน�ดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���ของต3นฉบ�บไดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���3 3 แบบ ค�อ TEXT, PHOTO, TEXT/ PHOTO
17. ระบบเลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�อกเปอร�เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๘/๒๕๕๖ 5นย7อขยายแบบ AMS แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะ ระบบเลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�อกกระดังนี้	��������Ę���먼ࠋ������먤ࠋ먌ࠋ맰ࠋ맔ࠋ릔ࠋ른ࠋ률ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��匀َἐҼ珈ରꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��봀ଘ䘀न��붠ଘقǜಪǜಪ��ꪄࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О���B��ǨಪӬಪӬಪ����Ӹಪಪಪ���าษท"าส"าเนาแบบ APS
18. ม�โปรแกรม Image Shift 1-30 mm., Image Editing, Dual Page Copying 
19. ม�ระบบ Edge Erase5-20mm, Mirror Image, Interrupt Electronic Sorting, Magazine Sort
20. ระบบไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������￨ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������￨Hา 220-240 v 
21. ร�บประก�นส�นค3าพร3อมบร�การหลัยราชภัฏเชียงรายมีความป�งการขายไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชียง7า 1 ปi แลัยราชภัฏเชียงรายมีความปะค:7ม�อประกอบการใช3งาน
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