
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ ��อคร�ภัฏเชียงราย���������`�ณฑ์ ๙ รายการ�����X������� ! ๙ รายการ

  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������ ๙ รายการ เลัยราชภัฏเชียงรายมีความประขท�# ๑๔/๒๕๕๖ 
ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�� 
                 ๑.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�ประมวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๔   เคร�#อง 
                 ๒.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราางต
ก จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๑๕   เคร�#อง 
                 ๓.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราางต
ก จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๓   เคร�#อง 
                 ๔.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราางต
ก จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๑   เคร�#อง 
                 ๕.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร� All in One จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๔   เคร�#อง 
                 ๖.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคกพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคา (Tablet) จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๒   เคร�#อง 
                 ๗.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�แมAขAาย จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๑   เคร�#อง 
                 ๘.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร� All in One จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๑๑   เคร�#อง 
                 ๙.  เคร�#องเคร�#องพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราางต
ก จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๑   เคร�#อง  

          ผCDม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�เสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาจะตDองม�ค�ณสมบ
ต� ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งตAอไปนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�� 
                   ๑. เปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDม�อาช�พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคขายพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค
สดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�ท�#สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อ
                   ๒. ไมAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDท�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกระบ�ช�#อไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับบ
ญช�รายช�#อผCDท��งงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDแจDงเวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับช�#อแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
                   ๓. ไมAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บเอกส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�Kหร�อควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามค�Dมก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���L#งอาจปฏ�เสธิเสนอราคาจะต้องมีคุไมAยอมขL�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับศาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแตAร
ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประของผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอ
ราคาไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDม�ค1าส
#งใหDสลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�Kควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามค�Dมก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเชAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
                   ๔. ไมAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDม�ผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประประโยชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�รAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับก
บผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#เขDาเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาใหDแกAมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ย           
ราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย ณ  วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับประกาศสอบราคา หร�อไมAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDกระท1าการอ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการข
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรขวิทยาลัยราชภัฏเชียงราางการแขAงข
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับราคาอยAางเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับธิเสนอราคาจะต้องมีคุรรม
ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อคร
�งนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�� 
                   ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�ไมAร
บพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา หากผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาหร�อผCDไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บมอบ
อ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาจไมAเขDาร
บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราRงการพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาราคาตามวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประาท�# มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยฯ ก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร

          ก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องสอบราคา ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๑๗ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราาคม ๒๕๕๕ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงLงวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ต
�งแตAเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประา 
๐๙.๐๐ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงLงเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประา ๑๖.๐๐ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ. ณ งานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค
สดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ง ส1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
กงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�การบดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
เปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประา ๑๐.๐๐ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ.  



-๒-

          ผCDสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใจต�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรตAอขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อ ช�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะ ๒๐๐.- บาท (สองรDอยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ) ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDท�# งานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 
กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ง ส1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
กงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�การบดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๑๗ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราาคม ๒๕๕๕ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงLงวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
ต
�งแตAเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประา ๐๘.๓๐ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงLงเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประา ๑๕.๐๐ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ. ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรCรายลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเอ�ยดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDท�#เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราVบไซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���ต� www.cru.in.th 
แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะ www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ
พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคท�หมายเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตAอ ๑๖๒๒ ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประา
ราชการ

ประกาศ ณ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๑๗ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราาคม พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค.ศ. ๒๕๕๕ 

(ศาสตราจารย�เก�ยรต�ค�ณดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรร.มาณพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะ�ตวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ไลัยราชภัฏเชียงรายมีความประธิเสนอราคาจะต้องมีคุรรม)  
         อธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�การบดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อ เลัยราชภัฏเชียงรายมีความประขท�# ๑๔/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������ ๙ รายการ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๑๗ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราาคม ๒๕๕๕

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���L#งตAอไปนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��เร�ยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������ ๙ รายการ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�� 
                 ๑.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�ประมวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๔   เคร�#อง 
                 ๒.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราางต
ก จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๑๕   เคร�#อง 
                 ๓.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราางต
ก จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๓   เคร�#อง 
                 ๔.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราางต
ก จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๑   เคร�#อง 
                 ๕.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร� All in One จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๔   เคร�#อง 
                 ๖.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคกพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคา (Tablet) จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๒   เคร�#อง 
                 ๗.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�แมAขAาย จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๑   เคร�#อง 
                 ๘.  เคร�#องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร� All in One จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๑๑   เคร�#อง 
                 ๙.  เคร�#องเคร�#องพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเตอร�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราางต
ก จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๑   เคร�#อง 

ซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���L#งพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค
สดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�ท�#จะซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��ตDองเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของแทD ของใหมA ไมAเคยใชDงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับมากAอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ไมAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของเกAาเกVบ อยCAในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับสภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคท�#จะใชDงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDท
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท� 
แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะม�ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะณะเฉพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคาะตรงตามก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเอกสารสอบราคาฉบ
บนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�� โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยม�ขDอแนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับะนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ1า แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะขDอก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งตAอไปนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��
                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเอ�ยดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะณะเฉพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อขาย
                       ๑.๔ แบบหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อค�1าประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
                                (๑) หลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการร
บเง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับคAาพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค
สดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�ลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรางหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDา
                       ๑.๕ บทนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ยาม
                                (๑) ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ม�ผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประประโยชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�รAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
                                (๒) การข
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรขวิทยาลัยราชภัฏเชียงราางการแขAงข
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับราคาอยAางเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับธิเสนอราคาจะต้องมีคุรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารสAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารสAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๒ 



-๒-

                 ๒. ค�ณสมบ�ติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.
ของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.�(ศาสตราจา-(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาตDองเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDม�อาช�พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคขายพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค
สดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�ท�# สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อ
                       ๒.๒ ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาตDองไมAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDท�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกระบ�ช�#อไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับบ
ญช�รายช�#อผCDท��งงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDแจDง
เวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับช�#อแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา หร�อไมAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDท�#ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประของการส
#งใหDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประหร�อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDท��งงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาตDองไมAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDม�ผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประประโยชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�รAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับก
บผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ณ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับประกาศ      
สอบราคา หร�อไมAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDกระท1าการอ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการข
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรขวิทยาลัยราชภัฏเชียงราางการแขAงข
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับราคาอยAางเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับธิเสนอราคาจะต้องมีคุรรม ตามขDอ ๑.๕
                       ๒.๔ ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาตDองไมAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บเอกส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�Kหร�อควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามค�Dมก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���L#งอาจปฏ�เสธิเสนอราคาจะต้องมีคุไมAยอมขL�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับศาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประไทย     
เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแตAร
ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประของผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDม�ค1าส
#งใหDสลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�Kแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามค�Dมก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเชAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาจะตDองเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอเอกสารหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กฐานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับมาพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครDอมก
บซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยแยกไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอกซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���อง   
ใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๒ สAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ค�อ
                       ๓.๑ สAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๑ อยAางนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยตDองม�เอกสารดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งตAอไปนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��
                                (๑) ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
                                        (ก) หDางห�Dนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับสAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับสาม
ญหร�อหDางห�Dนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับสAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับจ1าก
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร ใหDย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อร
บรองการ        
จดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรทะเบ�ยนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ บ
ญช�รายช�#อห�Dนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับสAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDจ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรการ ผCDม�อ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาจควิทยาลัยราชภัฏเชียงราบค�ม พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครDอมร
บรองส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกตDอง
                                        (ข) บร�ษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะ
ทจ1าก
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรหร�อบร�ษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะ
ทมหาชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับจ1าก
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร ใหDย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อร
บรองการจดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรทะเบ�ยนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อบร�คณห�สนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับธิเสนอราคาจะต้องมีคุ� บ
ญช�รายช�#อกรรมการผCDจ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรการ ผCDม�อ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาจควิทยาลัยราชภัฏเชียงราบค�ม แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะบ
ญช�ผCDถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�Dนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับรายใหญA      
พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครDอมร
บรองส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกตDอง
                                (๒) ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประธิเสนอราคาจะต้องมีคุรรมดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพราหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประท�#ม�ใชAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ ใหDย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาบ
ตร
ประจ1าต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงราประชาชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของผCDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาขDอตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงท�#แสดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงLงการเขDาเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับห�Dนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับสAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDาม�) ส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาบ
ตรประจ1าต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงราประชาชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของ
ผCDเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับห�Dนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับสAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครDอมท
�งร
บรองส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกตDอง
                                (๓) ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับฐานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับะเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDรAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามคDา ใหDย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาส
ญญา
ของการเขDารAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามคDา ส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาบ
ตรประจ1าต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงราประชาชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของผCDรAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามคDา แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�ท�#ผCDเขDารAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามคDาฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)��������������������������������������������ʸ�����ŏ�       dายใดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประธิเสนอราคาจะต้องมีคุรรมดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรา   
ท�#ม�ใชAส
ญชาต�ไทย กVใหDย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อเดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับทาง หร�อผCDรAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามคDาฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)��������������������������������������������ʸ�����ŏ�       dายใดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประใหDย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเอกสารตามท�#ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ (๑)
                                (๔) หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อแสดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรงหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กฐานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับทางการเง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาใบทะเบ�ยนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคาณ�ชย� ส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาใบทะเบ�ยนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะ�
มCลัยราชภัฏเชียงรายมีความประคAาเพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�#ม
                                (๕) บ
ญช�เอกสารสAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๑ ท
�งหมดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรท�#ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครDอมก
บซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา ตามแบบในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับขDอ      
๑.๖ (๑)



-๓-

                       ๓.๒ สAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๒ อยAางนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยตDองม�เอกสารดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งตAอไปนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��
                                (๑) แคVตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประVอกแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะหร�อแบบรCปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเอ�ยดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะณะเฉพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคาะ ตามขDอ ๔.๔
                                (๒) หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อมอบอ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาจซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���L#งปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอากรแสตมปeตามกฎหมายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�ท�#ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคามอบอ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาจ
ใหDบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับามในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาแทนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
                                (๓) บ
ญช�เอกสารสAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๒ ท
�งหมดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรท�#ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครDอมก
บซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา ตามแบบในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับขDอ     
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาตDองย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาตามแบบท�#ก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเอกสารสอบราคานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�� โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยไมAม�เง�#อนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไขใดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร 
ๆ ท
�งส��นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะจะตDองกรอกขDอควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามใหDถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกตDองครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงลัยราชภัฏเชียงรายมีความประายม�อช�#อของผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาใหDช
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเจนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#เสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอ    
ตDองระบ�ตรงก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท
�งต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประขแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงราอ
กษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะร โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยไมAม�การขCดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรลัยราชภัฏเชียงรายมีความประบหร�อแกDไข หากม�การขCดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรลัยราชภัฏเชียงรายมีความประบ ตกเต�ม แกDไข เปลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�#ยนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแปลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงจะ
ตDองลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงลัยราชภัฏเชียงรายมีความประายม�อช�#อผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครDอมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDาม�) ก1าก
บไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท�กแหAง
                       ๔.๒ ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาจะตDองเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับบาท แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาเพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�ยงราคาเดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�ยวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารวิทยาลัยราชภัฏเชียงราม 
แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะหร�อราคาตAอหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะหร�อตAอรายการ ตามเง�#อนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไขท�#ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDทDายใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาใหDถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกตDอง ท
�งนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�� ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามท�#เสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอ
จะตDองตรงก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท
�งต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประขแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงราหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDาต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประขแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงราหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อไมAตรงก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใหDถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงราหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส1าค
ญ โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยค�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรราคารวิทยาลัยราชภัฏเชียงราม
ท
�งส��นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���L#งรวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามคAาภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะ�มCลัยราชภัฏเชียงรายมีความประคAาเพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�#ม ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะ�อากรอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ คAาขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับสAง คAาจดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรทะเบ�ยนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะคAาใชDจAายอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับๆ ท
�งปวิทยาลัยราชภัฏเชียงราง จนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกระท
#งสAงมอบ
พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค
สดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�ใหD ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย
                                         ราคาท�#เสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอจะตDองเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรย�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับราคาไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา ๔๕ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
บแตAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���อง   
ใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรย�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับราคาผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาตDองร
บผ�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรชอบราคาท�#ตนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราD แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาม�ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรD
                       ๔.๓ ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาจะตDองเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประาสAงมอบพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค
สดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�ไมAเก�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๓๐ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรจากวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับามในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
ส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อขาย
                       ๔.๔ ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาจะตDองสAงแคVตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประVอก แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะหร�อแบบรCปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเอ�ยดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะณะเฉพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������ ไปพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครDอมใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาเพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�#อประกอบการพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณา หลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กฐานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายจะยLดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราD
เปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเอกสารของทางราชการ
                                ส1าหร
บแคVตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประVอกท�#แนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับบใหDพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณา หากเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับารCปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงAายจะตDองร
บรองส1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกตDอง 
โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยผCDม�อ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาจท1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ต�กรรมแทนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ หากคณะกรรมการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องสอบราคา ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามประสงค�จะขอดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรCตDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับฉบ
บแคVตตา
ลัยราชภัฏเชียงรายมีความประVอกผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาจะตDองนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ1าตDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับฉบ
บมาใหDคณะกรรมการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องสอบราคา ตรวิทยาลัยราชภัฏเชียงราจสอบภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
                       ๔.๕ กAอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���อง สอบราคา ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาควิทยาลัยราชภัฏเชียงรารตรวิทยาลัยราชภัฏเชียงราจดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรCรAางส
ญญา รายลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเอ�ยดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะณะเฉพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคาะ 
ฯลัยราชภัฏเชียงรายมีความประฯใหDถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเขDาใจเอกสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเส�ยกAอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#จะตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���อง สอบราคา ตามเง�#อนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไขในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเอกสาร    
สอบราคา



-๔-

                       ๔.๖ ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาจะตDองย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรผนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับLกซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องเร�ยบรDอยจAาหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงLง ประธิเสนอราคาจะต้องมีคุานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับคณะ
กรรมการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������ ๙ รายการ โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDท�#หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา "ใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลัยราชภัฏเชียงรายมีความประข
ท�# ๑๔/๒๕๕๖" ย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับตAอเจDาหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDาท�# ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๑๗ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราาคม ๒๕๕๕ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงLงวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�# ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ต
�งแตAเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประา ๐๙.๐๐ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงLง
เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประา ๑๖.๐๐ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ. ณ งานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค
สดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ง ส1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
กงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�การบดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���อง สอบราคา จะดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการตรวิทยาลัยราชภัฏเชียงราจสอบค�ณสมบ
ต�ของผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา     
แตAลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะรายวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา เปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ม�ผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประประโยชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�รAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับก
บผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับตามขDอ ๑.๕ (๑) ณ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับประกาศสอบราคา
หร�อไมA แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะประกาศรายช�#อผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บการค
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�อกกAอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา
                                หากปรากฏตAอคณะกรรมการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องสอบราคากAอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับหร�อในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับขณะท�#ม�การเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���อง           
ใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา ม�ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคากระท1าการอ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการข
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรขวิทยาลัยราชภัฏเชียงราางการแขAงข
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับราคาอยAางเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับธิเสนอราคาจะต้องมีคุรรม ตามขDอ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะ
คณะกรรมการฯ เช�#อวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาม�การกระท1าอ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการข
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรขวิทยาลัยราชภัฏเชียงราางการแขAงข
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับราคาอยAางเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับธิเสนอราคาจะต้องมีคุรรม คณะกรรมการฯ จะต
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรรายช�#อ
ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับออกจากการเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะประกาศรายช�#อผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บการค
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�อก แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงโทษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDท��งงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแตAคณะกรรมการฯ จะวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�จฉ
ย
ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDท�#ใหDควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามรAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามม�อเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับประโยชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ตAอการพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาของทางราชการ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะม�ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDร�เร�#ม   
ใหDม�การกระท1าดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
                                ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกต
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรรายช�#อออกจากการเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา เพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคราะเหต�เปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ม�ผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ประโยชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�รAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับก
บผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ณ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับประกาศสอบราคา หร�อเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#กระท1าการอ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการข
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
ขวิทยาลัยราชภัฏเชียงราางการแขAงข
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับราคาอยAางเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับธิเสนอราคาจะต้องมีคุรรม อาจอ�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุรณ�ค1าส
#งดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราตAอปลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงรางภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
บแตAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บแจDง
จากคณะกรรมการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องสอบราคา การวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�จฉ
ยอ�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุรณ�ของปลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงรางใหDถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#ส�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
                                คณะกรรมการเป1ดซื้อครุภัณฑ์ ๙ อง สอบราคาจะเป1ดซื้อครุภัณฑ์ ๙ องใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.�(ศาสตราจา-(เสนอราคาท��ม�ส
ทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอื้องผึ้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในว
ได(
ร�บการค�ดเลัยราชภัฏเชียงร�อกด�งกลัยราชภัฏเชียงร7าวิทยาลัยราข(างติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.(น ณ ห(องเอ��องผู้เสนอราคา�ัน��p�����.�(ศาสตราจา8�ง ส9าน�กงานอธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอื้องผึ้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในว
การบด� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยรา�นท�� ๗ 
มกราคม ๒๕๕๖ ติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.��งแติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.7เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๐.๐๐ น. เป>นติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.(นไป
                                การย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอ�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุรณ�ตามวิทยาลัยราชภัฏเชียงรารรคหDา ยAอมไมAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเหต�ใหDม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประาการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���อง           
ใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแตAปลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงรางพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาเหVนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราจะเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับประโยชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�แกAทางราชการ   
อยAางย�#งแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�ท�#ปลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงรางพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาเหVนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก
บค1าค
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรคDานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของผCDอ�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุรณ� แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเหVนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาการยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�กการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���อง 
ใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา จะเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับประโยชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�แกAทางราชการอยAางย�#งใหDปลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงรางม�อ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�กการ   
เปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรD



-๕-

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ ๙ รายการ�����X������� !แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอื้องผึ้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในว
ในการพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�com
จารณาราคา
                       ๕.๑ ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการสอบราคา คร
�งนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาต
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรส�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ราคาตAอรายการ
                       ๕.๒ หากผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายใดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรม�ค�ณสมบ
ต�ไมAถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกตDองตามขDอ ๒ หร�อย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กฐานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา      
ไมAถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกตDองหร�อไมAครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับตามขDอ ๓ หร�อย�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องสอบราคาไมAถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกตDองตามขDอ ๔ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDวิทยาลัยราชภัฏเชียงราคณะกรรมการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องสอบราคา 
จะไมAร
บพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาราคาของผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแตAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับขDอผ�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรหร�อผ�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงเพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�ยงเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประVกนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอย หร�อผ�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไปจาก
เง�#อนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไขของเอกสารสอบราคาในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับสAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#ม�ใชAสาระส1าค
ญ ท
�งนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��เฉพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคาะในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�ท�#พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาเหVนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาจะเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับประโยชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ตAอมหา
วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายเทAานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�KไมAพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาราคาของผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยไมAม�การผAอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งตAอไปนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��
                                (๑) ไมAปรากฏช�#อผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับบ
ญช�ผCDร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กฐานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไมAกรอกช�#อนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประธิเสนอราคาจะต้องมีคุรรมดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรา หร�อลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงลัยราชภัฏเชียงรายมีความประายม�อช�#อผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาอยAางหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับL#ง   
อยAางใดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร หร�อท
�งหมดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคา
                                (๓) เสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอรายลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเอ�ยดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรแตกตAางไปจากเง�#อนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไขท�#ก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเอกสารสอบราคาท�#เปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับสาระ
ส1าค
ญ หร�อม�ผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประท1าใหDเก�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDเปร�ยบเส�ยเปร�ยบแกAผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
                                (๔) ราคาท�#เสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอม�การขCดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรลัยราชภัฏเชียงรายมีความประบ ตก เต�ม แกDไขเปลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�#ยนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแปลัยราชภัฏเชียงรายมีความประง โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาม�ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงลัยราชภัฏเชียงรายมีความประายม�อช�#อ
พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครDอมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDาม�) ก1าก
บไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราD
                       ๕.๔ ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการต
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรส�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการสอบราคา หร�อในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการท1าส
ญญา คณะกรรมการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องสอบราคาหร�อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�KใหDผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาช��แจงขDอเทVจจร�ง สภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค ฐานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับะ หร�อขDอเทVจจร�งอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรท�#เก�#ยวิทยาลัยราชภัฏเชียงราขDอง  
ก
บผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรD มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�ท�#จะไมAร
บราคาหร�อไมAท1าส
ญญาหากหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กฐานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราไมAม�  
ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามเหมาะสมหร�อไมAถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกตDอง
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���L#งส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�ท�#จะไมAร
บราคาต#1าส�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร หร�อราคาหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับL#งราคาใดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรหร�อ
ราคาท�#เสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอท
�งหมดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรกVไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรD แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะอาจพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�อกซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับจ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ หร�อขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร หร�อเฉพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคาะรายการหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับL#งรายการใดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร         
หร�ออาจจะยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�กการ สอบราคา โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยไมAพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาจ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประยกVไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรD ส�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรแตAจะพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณา ท
�งนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��เพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�#อประโยชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ของทางราชการ
เปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส1าค
ญ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะใหDถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาการต
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรส�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรVดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรขาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาจะเร�ยกรDองคAาเส�ยหาย  
ใดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร ๆ ม�ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรD รวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามท
�งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณายกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงโทษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDท��งงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 
ไมAวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาจะเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บการค
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�อกหร�อไมAกVตาม หากม�เหต�ท�#เช�#อไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาการเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคากระท1าการโดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยไมAส�จร�ต 
เชAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ การเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอเอกสารอ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเทVจ หร�อใชDช�#อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประธิเสนอราคาจะต้องมีคุรรมดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรา หร�อนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับมาเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาแทนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ เปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับตDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
                       ๕.๖ ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�ท�#ปรากฏขDอเทVจจร�งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
งจากการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���อง สอบราคาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บ
การค
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�อกตามท�#ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDประกาศรายช�#อไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราD ตามขDอ ๔.๖ เปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ม�ผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประประโยชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�รAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับก
บผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 
ณ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับประกาศ สอบราคา หร�อเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#กระท1าการอ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการข
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรขวิทยาลัยราชภัฏเชียงราางการแขAงข
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับราคาอยAางเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับธิเสนอราคาจะต้องมีคุรรม     



ตามขDอ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายม�อ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาจท�#จะต
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรรายช�#อผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บการค
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�อกดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราออก
จากประกาศรายช�#อตามขDอ ๔.๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงโทษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDท��งงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ

-๖-

                                ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��หากปลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงรางพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาเหVนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา การยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�กการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาท�#ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรD
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร1าเนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDวิทยาลัยราชภัฏเชียงราจะเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับประโยชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�แกAทางราชการอยAางย�#งปลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงรางม�อ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�กการเปTดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���องใบเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
ง
กลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรD

                 ๖. การท9าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๙ ��อขาย
                       ๖.๑ ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�ท�#ผCDชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงสAงมอบส�#งของไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท1าการ         
ของทางราชการ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
บแตAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#ท1าขDอตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาจ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรท1าขDอตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อแทนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
การท1าส
ญญาตามแบบส
ญญาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งระบ�ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับขDอ ๑.๓ กVไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรD
                       ๖.๒ ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�ผCDชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับะการสอบราคา ไมAสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงสAงมอบส�#งของไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท1าการ       
ของทางราชการ หร�อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายเหVนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาไมAสมควิทยาลัยราชภัฏเชียงรารจ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรท1าขDอตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อ ตามขDอ ๖.๑ ผCDชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับะการ 
สอบราคา จะตDองท1าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อขายตามแบบส
ญญาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งระบ�ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับขDอ ๑.๓ ก
บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรจากวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บแจDงแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะจะตDองวิทยาลัยราชภัฏเชียงราางหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส
ญญาเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับจ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเทAาก
บรDอยลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะ ๒ ของราคาส�#งของท�#      
สอบราคาไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDใหDมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายยLดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับขณะท1าส
ญญา โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยใชDหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอยAางหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับL#งอยAางใดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งตAอไปนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��
                                (๑) เง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับสดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
                                (๒) เชVคท�#ธิเสนอราคาจะต้องมีคุนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาคารส
#งจAายใหDแกAมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเชVคลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#ท�#ท1า
ส
ญญาหร�อกAอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไมAเก�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ท1าการ
                                (๓) หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อค�1าประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของธิเสนอราคาจะต้องมีคุนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาคารภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับประเทศตามแบบหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อค�1าประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งระบ�ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับขDอ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อค�1าประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของบรรษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะ
ทเง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอ�ตสาหกรรมแหAงประเทศไทย หร�อบร�ษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะ
ทเง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 
หร�อบร�ษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะ
ทเง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กทร
พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคย� ท�#ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ญาตใหDประกอบก�จการเง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�#อการพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคาณ�ชย�แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะประกอบธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�รก�จค�1าประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
ตามประกาศของธิเสนอราคาจะต้องมีคุนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาคารแหAงประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���L#งไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDแจDงช�#อเวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใหDสAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับราชการตAาง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�โลัยราชภัฏเชียงรายมีความประมใหDใชDตาม
แบบหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อค�1าประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งระบ�ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับขDอ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับธิเสนอราคาจะต้องมีคุบ
ตรร
ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประไทย
                 หลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
กประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��จะค�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใหDโดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยไมAม�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๑๕ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรจากวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#ผCDชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับะการสอบราคา (ผCDขาย) พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
จากขDอผCกพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับตามส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา

                 ๗. อ�ติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.ราค7าปร�บ
                       คAาปร
บตามแบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อขายขDอ ๑๐ ใหDค�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอ
ตรารDอยลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะ ๐.๒ ตAอวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ



-๗-

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช9าร�ดบกพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�comร7อง
                       ผCDชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���L#งไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDท1าขDอตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
งส�อ หร�อท1าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อขายตามแบบดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งระบ�ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับขDอ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDวิทยาลัยราชภัฏเชียงราแตAกรณ� จะตDองร
บประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามช1าร�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรบกพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครAองของส�#งของท�#ซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อขายท�#เก�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรขL�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประาไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา ๑ ปh 
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรจากวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#ผCDซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อร
บมอบ โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยผCDขายตDองร�บจ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรการซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���Aอมแซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���มแกDไขใหDใชDการไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งเดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรจากวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#
ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บแจDงควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามช1าร�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรบกพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครAอง
                 
                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยรานส
ทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอื้องผึ้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในว
Bในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับคAาพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค
สดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�ส1าหร
บการซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อเง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับรายไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ย
                                การลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับามในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส
ญญาจะกระท1าไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDตAอเม�#อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ม
ต�เง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ     
คAาพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค
สดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�จาก เง�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับรายไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ย แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDวิทยาลัยราชภัฏเชียงราเทAานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
                       ๙.๒ เม�#อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDค
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�อกผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคารายใดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรใหDเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อ
ส�#งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDวิทยาลัยราชภัฏเชียงราถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDาผCDขายจะตDองส
#งหร�อนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ1าส�#งของดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราเขDามาจากตAางประเทศ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะของนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับตDองนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ1าเขDา
มาโดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยทางเร�อในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเสDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับทางท�#ม�เร�อไทยเดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอยCA แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใหDบร�การร
บขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDตามท�#ร
ฐมนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับตร�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงรางคมนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาคม
ประกาศก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���L#งเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDขายจะตDองปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายการสAงเสร�มการพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคาณ�ชยนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา� ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�� 
                                (๑) แจDงการส
#งหร�อนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ1าส�#งของท�#ซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อขายดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราเขDามาจากตAางประเทศตAอกรมเจDาทAาภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 
๗ วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
บต
�งแตAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#ผCDขายส
#งหร�อซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อของจากตAางประเทศ เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแตAเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของท�#ร
ฐมนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับตร�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงรางคมนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาคมประกาศ
ยกเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใหDบรรท�กโดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยเร�ออ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรD
                                (๒) จ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรการใหDส�#งของท�#ซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭�����อขายดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประAาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราบรรท�กโดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยเร�อไทยหร�อเร�อท�#ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�เชAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�ยวิทยาลัยราชภัฏเชียงราก
บ    
เร�อไทยจากตAางประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแตAจะไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ญาตจากกรมเจDาทAาใหDบรรท�กส�#งของนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับโดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยเร�ออ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับท�#ม�ใชA
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���L#งจะตDองไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDร
บอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ญาตเชAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกAอนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับบรรท�กของลัยราชภัฏเชียงรายมีความประงเร�ออ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ หร�อเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของท�#ร
ฐมนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับตร�วิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงรางคมนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใหDบรรท�กโดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยเร�ออ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
                                (๓) ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับกรณ�ท�#ไมAปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผCDขายจะตDองร
บผ�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายการสAง
เสร�มการพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคาณ�ชยนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา� 
                       ๙.๓ ผCDเสนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���L#งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDค
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDวิทยาลัยราชภัฏเชียงราไมAไปท1าส
ญญาหร�อขDอตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประง
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประาท�#ทางราชการก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
งระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับขDอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายอาจพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาเร�ยกรDองใหDชดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรใชD   
ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามเส�ยหายอ�#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDาม�) รวิทยาลัยราชภัฏเชียงรามท
�งจะพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�จารณาใหDเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับผCDท��งงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�Kท�#จะแกDไขเพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�#มเต�มเง�#อนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไขหร�อขDอก1าหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแบบ
ส
ญญาใหDเปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไปตามควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามเหVนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของส1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ
กงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอ
ยการสCงส�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงDาม�)  
 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบรา
ฏเช�ยงราย   



      ๑๗ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงราาคม ๒๕๕๕

รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดแนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 14/2556

1. เคร��องคอมพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�com
วิทยาลัยราเติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.อร! ส9าหร�บงานประมวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรผู้เสนอราคา�ัน��p�����.�(ศาสตราจาลัยราชภัฏเชียงร  (ป.เอก 1, ท7องเท��ยวิทยาลัยรา 1 บ�ญช� 2) จ9านวิทยาลัยราน 4 เคร��อง
 ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ  ขDอ 8 (20,000+24,000+40,000)

1. ม�หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประมวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประาง (CPU) ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 4 แกนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ก (4core) แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามเรVวิทยาลัยราชภัฏเชียงราส
ญญาณนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาฬิกา         ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้�กา         
ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 3.0 GHz แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามเรVวิทยาลัยราชภัฏเชียงราของหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ1า หร�อม� HTT ขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1066 MHz จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 1 หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. ม�หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประมวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประเพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�#อแสดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรงภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคแยกจากแผงวิทยาลัยราชภัฏเชียงรางจรหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ก ท�#ม�หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ1าขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1 GB
3. ม�หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ1าหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ก (RAM) ชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร DDR3 หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา ม�ขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 4 GB
4. ม�หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเกVบขDอมCลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ (Hard disk) ชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร SATA หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา ขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ�ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1 TB จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 1 หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5. ม� DVD-RW หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 1 หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6. ม�ชAองเช�#อมตAอระบบเคร�อขAายแบบ 10/100/1000 Mbps จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1 ชAอง
7. ม�จอภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคแบบ WLED ม� Contrast Ratio ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1000:1 แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะม�ขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 20 นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา        

จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 1 หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8. ม�แป�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�มพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�แบบ USB โดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรยม�ต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงราอ�กษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะรภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะาไทยแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะาอ
งกฤษิตวิไลธรรม)  ��h�����*�คุณลักษณะต�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอยCAบนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแป�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�มพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�
9. ม� Optical Mouse จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 1 หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10. ม�ระบบปฏ�บ
ต�การท�#ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเท�ยบเทAาหร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา Windows 7 แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�ขส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�Kท�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกตDองตาม

กฎหมาย
11. ม�ศCนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับย�บร�การลัยราชภัฏเชียงรายมีความประCกคDาในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับประเทศไทย
12. ม�การร
บประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1 ปh

2. เคร��องคอมพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�com
วิทยาลัยราเติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.อร!แบบวิทยาลัยราางติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.�ก  (คร� 7, ร�ฐก
จ 2, วิทยาลัยราจ.6) จ9านวิทยาลัยราน 15 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ  ขDอ 11 (126,000+40,000+120,000)

1. ม�หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประมวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประาง (CPU) ท�#ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเท�ยบเทAาหร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา Intel Core i5 ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามเรVวิทยาลัยราชภัฏเชียงราส
ญญาณ
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาฬิกา         ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้�กาไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 2.5 GHz แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามเรVวิทยาลัยราชภัฏเชียงราของหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ1า หร�อม� HTT ขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1066 MHz      
จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 1 หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. ม�หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ1าหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ก (RAM) ชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร DDR3 หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา ขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 4 GB
3. ม�หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจ
ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรเกVบขDอมCลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ (Hard disk) ชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร SATA หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา ขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ�ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 750 GB           

จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 1 หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. ม�หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประมวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประเพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�#อแสดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรงภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค ท�#ม�หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ1าขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1 GB
5. ม�จอภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคชนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร WXGA LED หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAาม�ขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 14 นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
6. ม� DVD-RW หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 1 หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7. ม�ชAองเช�#อมตAอระบบเคร�อขAายแบบ 10/100/1000 Mbps จ1านี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1 ชAอง
8. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใชDงานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา wi-fi (802.11b,g,n) แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะ Bluetooth
9. ม�กลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDองเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราVบแคมต�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอยCAเหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ�อหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDาจอแสดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรงผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
10. ม�ระบบปฏ�บ
ต�การท�#ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเท�ยบเทAาหร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา Windows 7 แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ�ขส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�Kท�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCกตDองตาม

กฎหมาย
11. ม�กระเป�าส1าหร
บเกVบต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงราเคร�#องแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะอ�ปกรณ�
12. ม�การร
บประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1 ปh
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3. เคร��องคอมพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�com
วิทยาลัยราเติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.อร!แบบวิทยาลัยราางติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.�ก  วิทยาลัยรา
ทย!ส�ขภัฏเชียงราย���������`าพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�com จ9านวิทยาลัยราน 3 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ ขDอ 10 (38,700)
  1. CPU : Intel Celeron 877 (1.40 GHz, 2 MB L3 Cache)  
      Mobile Intel  HM70 Express Chipset
  2.  Chipset 
  3.  Graphic Chip :  Intel GMA HD Graphics
  4.  Size : 11.6 inch WUXGA (1366x768) LED 
  5.  Memory : 2 GB DDR3 
  6.  Hard Disk : 320 GB 5400 RPM 
  7.   No Drive  
  8.  Details : Acer Crystal Eye high-def webcam 
  9.  Port & Interface : USB 2.0 (3), D-Sub/VGA, HDMI 
  10.  Connection : Bluetooth, LAN 
  11.   Battery : Type 4-Cell

4. เคร��องคอมพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�com
วิทยาลัยราเติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.อร!แบบวิทยาลัยราางติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.�ก (Notebook) ทะเบ�ยน จ9านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ (38,000.-)

1. Processor Type Intel Core i5-2450M หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา
     - Processor clock rate 2.5 GHz หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา

2. System Memory
     - RAM Type DDR3 หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา
     - Bus Speed 1333 MHz หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา
     - Capacity 8 (4GBx2) GB หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา

3. Storage Device
3.1 Hard disk drive

     - Capacity 320 GB หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา
     - Data bus Type SATA หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา
     - Spinning Speed 7200 RPM หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา

3.2 Optical drive 
     - Type External DVDRW Drive USB 2.0 หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา

4. Graphics Controller
     - Type Intel HD Graphics 3000 หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา

5. Network Controller
5.1 Local Area Network

     - Network Protocol Ethernet
     - Data Transfer Speed 10/100/1000 Mbps หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา
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5.2 Wireless LAN
     - Protocol IEEE 802.11 b/g/n หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา

6. Display Monitor
     - Display Type 12.5 WXGA LED-backlit
     - Maximum Resolution 1366x768 pixels หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา
     - Size 12.5 inches 

7. Other
     - ม� TrackPoint , UltraNav แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะ buttonless multi-touchpad
     - ม� WWAN built-in Support 3G
     - ม� Fingerprint reader
     - Battery 6 Cell หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา

8. Operating system DOS 
9. Warrantly 3 years

5. เคร��องคอมพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�com
วิทยาลัยราเติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.อร!แบบ All in One (ทะเบ�ยน) จ9านวิทยาลัยราน 4 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ (92,000)

1. หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประมวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประกลัยราชภัฏเชียงรายมีความประาง (CPU) เปGนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับไมโครโพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครเซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���สเซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���อร�แบบ Intel Core i3 ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามเรVวิทยาลัยราชภัฏเชียงราไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 3.30 
GHz หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา

2. ม�หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ1า Cache ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 3 MB
3. หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ1าหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ก (Main memory) ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ�ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 4 GB แบบ DDR3
4. ม�หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ1าส1ารอง (Hard Disk) ขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ�ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 500 GB
5. รองร
บระบบเคร�อขAายไรDสายแบบ 802.11 b/g/n
6. รองร
บระบบเคร�อขAายแบบม�สาย LAN 10/100/1000 Mbps
7. ม� Card Reader แบบ Multi-in-1 Card Reader หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา
8. ม� Web Camera แบบ Integrated Webcam
9. ขนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับาดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพราของจอภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราาพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 20 นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
10. สAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับควิทยาลัยราชภัฏเชียงราบค�มการแสดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรงผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา Intel HD Graphics หร�อดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�กวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา
11. ม�ไดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรร� DVD Writer
12. ม� Keyboard แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะ Mouse แบบ USB
13. ม�การร
บประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับคDา ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1 ปh

6. เคร��องคอมพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�com
วิทยาลัยราเติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.อร!พิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�comกพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�comา (Tablet) กองอาคาร จ9านวิทยาลัยราน 2 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ (39,800)

1. หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDาจอแลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเอ�ยดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร : จอแสดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรงผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDาง 10.1 นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ��วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา แบบ LPS TET LCD Capacitive  Touchscreen 
16.7 ลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส� ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเอ�ยดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร 1280*800  พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�กเซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���ลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ

2. หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประมวิทยาลัยราชภัฏเชียงราลัยราชภัฏเชียงรายมีความประผลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ (CPU) : Dual-Core Processor ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามเรVวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา 1 GHz



3. หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ1า RAM : 1 GB
4. หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ1าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ 16 GB
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5. หนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับAวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามจ1าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราายนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับอก รองร
บสCงส�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร 32 GB
6. แบตเตอร�# 7000  mAh (สCงส�ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร 10 ชม.)
7. ระบบเซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���Vนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับเซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���อร� ตรวิทยาลัยราชภัฏเชียงราจจ
บ Accelerometer Sensor Ambient Light Sensor  แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะ Proximity  Sensor
8. รองร
บระบบโทรศ
พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคท� ระบบ 3G แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะระบบ GPRS/EDGE
9. รองร
บระบบส
ญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM)

- WCDMA/HSDPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz)
- GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz)

10. รองร
บการเช�#อมตAอ Wi-Fi แลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะ  Bluetooth
11. ม�ระบบ GPS ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เครDอมฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราRงก�ช
#นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ A-GPS
12. ม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ1าโพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคง,ไมโครโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ ในี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับต
วิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
13. กลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDองดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับหนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDา ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเอ�ยดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรระดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร
บ VGA
14. กลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDองดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับหลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
ง ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราามลัยราชภัฏเชียงรายมีความประะเอ�ยดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร 3.2 ลัยราชภัฏเชียงรายมีความประDานี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับพิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เค�กเซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �॔૬��넀Е앬૭���ลัยราชภัฏเชียงรายมีความประ
15. พิวเตอร์ประมวลผล 			จำนวน ๔   เคอร�ทเช�#อมตAอ HDMI , USB
16. ร
บประก
นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับส�นี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับคDา 1 ปh

7. คอมพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�com
วิทยาลัยราเติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.อร!แม7ข7าย ร�ฐก
จ จ9านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ (30,000)

1. CPU corei5 - 3450  Operating Frequency 3.1 GHz
2. Ram  DDR3 Bus 1333 / 8 GB
3. Board Asrock Support Intel Core i3/i5/i7
4. VGA  ATi DDR3  1 GB
5. Hard Disk  1 TB (500GB x 2 ลัยราชภัฏเชียงรายมีความประCก)
6. Monitor LED “20” (Bland Philip)
7. Mouse+ Keyboard /2 in 1 (GIGABYTE)
8. CD/DVD Writer LG 24x
9. UPS 1000 VA System
10. Case

8. เคร��องคอมพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�com
วิทยาลัยราเติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.อร! (All-in-One) จ9านวิทยาลัยราน 11 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ (วิทยาลัยรา
ทยบร
การ) 405,900
1. Processor Type : Intel®CoreTM i7-3770S หร�อเท�ยบเทAา
    - Processor clock rate : ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 3.1 GHz
    - Cache Type  Size  : ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 8 MB
2. System Memory
    - RAM Type : DDR3
    - Capacity : ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 4 GB 



    - Maximum Expandable : ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 8 GB
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3. Storage Device
    3.1 Hard disk drive
         - Capacity : ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1 TB
         - Data bus Type : SATA
         - Spinning Speed : 7,200 RPM
    3.2 Optical drive
         - Type : DVD+-RW SupportMulti Drive
4. Graphics Controller
    - Type : AMD Radeon หร�อเท�ยบเทAา
    - Video RAM : ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1 GB
    - Maximum Resolution : ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1920 x 1080 pixels
5. Network Controller
    5.1 Local Area Network : 1 port
         - Network Protocal : Ethernet
         - Data Transfer Speed : 10/100/1000 Mbps
    5.2 BlueTooth 
    5.3 Wireless LAN : 802.11b/g/n
6. Communication Ports "
    6.1 USB port
         - amount : 6 ports
    6.2 Memory Card Reader Port
        - memory card type : Multi-in-One Card Reader
        - amount : 1 port
7. Display Monitor
    - Display Type : Integrated TFT Panel with Touch Capabilites
    - Maximum Resolution : ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1920 x 1080 pixels
    - Size : 23 inches
8. Audio system
   - Type : HD Audio Support
9. Periherial Device
    9.1 Keyboard : Wireless Keyboard
    9.2 Mouse : Wireless Mouse
10. Other
     - Integrated Webcam
11. Operating system : Genuine Windows® 7 
      Home Premium 64 bit



12. Warranty : 3 years
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9. เคร��องคอมพิจารณาราคา�������翨Ῠ૬��૯￠૯����p�����$�com
วิทยาลัยราเติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.อร!แบบวิทยาลัยราางติของผู้เสนอราคา�ัน��p�����.�ก (Notebook) จ9านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ (วิทยาลัยรา
ทยบร
การ) 32,000
1. Processor Type : Intel®Core i7-3610QM หร�อเท�ยบเทAา
    - Processor clock rate :ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 3.3 GHz
    - Cache Type  Size  :ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 6 MB
2. System Memory
    - RAM Type : DDR3
    - Capacity : ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 8 GB 
3. Chipset
    - Intel HM77 Express Chipset
4. Storage Device
    4.1 Hard disk drive
         - Capacity : ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1 TB 
         - Spinning Speed : 5,400  RPM
    4.2 Optical drive
          - Type : DVD+/-RW Double layer SuperMulti
5. Graphics Controller
.   - Type : nVidia® GeForce® 630M
    - Video RAM : ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 2 GB
    - Color Depth : 32 bit
    - Maximum Resolution : ไมAนี้ �॔૬��넀Е앬૭����覐૨��낐Е얄૭������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับDอยกวิทยาลัยราชภัฏเชียงราAา 1366 x 768 pixels
6. Network Controller
    6.1 Local Area Network : 1 port
.         - Network Protocal : Ethernet
          - Data Transfer Speed : 10/100/1000 Mbps
    6.2 Bluetooth 
    6.3 Wireless LAN : 802.11b/g/n
7. Communication Ports
    7.1 USB port
         - Type : 3.0
         - amount : 4 ports
    7.2 HDMI Port
    7.3 RJ-45 Ethernet
    7.4 VGA Port    
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8. Display Monitor
    - Display Type : LED Bright View
    - Maximum Resolution : 1366 x 768 pixels
    - Size : 14 inches
    - 16:9 Ultra Wide Aspect Ratio, 200 nits
9. Audio system
    - Type : Bests Audio, Dual Speakers ,Subwoofer
10. Card Reader
    - Multi Format Digital Media Reader 
    - Support SD/SDHC/SDXC with UHS104 Support 
11. Webcam 
    - HD Camera Fixed activity LED
    - 1280 x 720 by 30 frames per second
12. Microphone 
    - Dual array Digital Microphones
13. Battery
     - Cell Battery 62 Whr (2.8Ah) 
  - 11.2 Support Fast Charge : Up to 90% Charged In 90 min
     - Target Battery Life : UMA
14. Operating system : Windows®8
      Home Premium 64 bit
15. Warranty : 2 years

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




