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เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���������`�ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ���ʌݠ��p! จำนวน ๓ รายการ���ʌݠ��p�����+#านวิทยาลัยราน ๓ รายการ

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

มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายม�ควิทยามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว
ณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ ตามรายกา� ๓ รายการ ตามเอกสาร       
สอบราคาเลัยราชภัฏขท�% ๑๑๙/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��
                 ๑.  เคร�%องให1บร�หารแม3ข3าย Blade Server จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๑  ช�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
                 ๒.  หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยควิทยามจ<าหลัยราชภัฏ
ก ECC RAM จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๑  ช�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
                 ๓.  เคร�%องคอมพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�วิทยเตอร� All in one จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๔๔  ช�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม

          ผู้มีสิทธิเส'(ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
เสนอราคาจำนวน ๓ รายการ���ʌݠ��p�����+ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�๔๔ 	(องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�๔๔ 	
 ดังต่อไปนี้�๔๔ 	 ชุด�����������8�               �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�๔๔ 	,อไปน��
                 ๑. เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ม�อาช�พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ขายพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	
สดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ท�%สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อ
                 ๒. ไม3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ท�%ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกระบ�ช�%อไวิทย1ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองบ
ญช�รายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ท��งงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1แจ1งเวิทย�ยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองช�%อแลัยราชภัฏ1วิทย
                 ๓. ไม3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�Nหร�อควิทยามค�1มก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศไม3ยอมขO�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองศาลัยราชภัฏไทย เวิทย1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแต3ร
ฐบาลัยราชภัฏของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1     
เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ม�ค<าส
%งให1สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�Nควิทยามค�1มก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเช3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย3านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
                 ๔. ไม3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏประโยชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ร3วิทยมก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารายอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%เข1าเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาให1แก3มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประกาศสอบราคา หร�อไม3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1กระท<าการอ
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการข
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมขวิทยางการแข3งข
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคาอย3างเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรมในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อคร
�งนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��
                 ๕. มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยฯ ขอสงวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�ไม3ร
บพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บมอบอ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาจ
ไม3เข1าร
บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติUงการพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาราคาตามวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏาท�%มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยฯ ก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
                 ๖. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาต1องปฏ�บ
ต�ตามประกาศคณะกรรมการปVองก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแลัยราชภัฏะปราบปรามการท�จร�ตแห3งชาต�เร�%อง 
หลัยราชภัฏ
กเกณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ ตามรายกา�แลัยราชภัฏะวิทย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�การจ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมท<าแลัยราชภัฏะแสดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมงบ
ญช�รายการร
บจ3ายของโครงการท�%บ�คคลัยราชภัฏหร�อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�บ�คคลัยราชภัฏเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองคI3ส
ญญา             
ก
บหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของร
ฐ พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	.ศ.๒๕๕๕ ข1อ ๑๕ ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��
                    (๑) บ�คคลัยราชภัฏหร�อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�บ�คคลัยราชภัฏท�%จะเข1าเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองคI3ส
ญญาต1องไม3อยI3ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองฐานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองะเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ไม3แสดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมงบ
ญช�รายร
บ รายจ3าย
หร�อแสดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมงบ
ญช�รายร
บรายจ3ายไม3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกต1องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสาระส<าค
ญ
                    (๒) บ�คคลัยราชภัฏหร�อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�บ�คคลัยราชภัฏท�%จะเข1าเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองคI3ส
ญญาก
บหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของร
ฐซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการจ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อจ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมจ1างดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1วิทยย
ระบบอ�เลัยราชภัฏYกทรอนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�กส� (E-Government Procurement: e-GP) ตามข1อ ๑๖ ต1องลัยราชภัฏงทะเบ�ยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองระบบอ�เลัยราชภัฏYกทรอนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�กส�
ของกรมบ
ญช�กลัยราชภัฏางท�%เวิทยYบไซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทต�ศIนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองย�ข1อมIลัยราชภัฏจ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อจ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมจ1างภัฏเชียงรายมีควาคร
ฐ
           (๓) คI3ส
ญญาต1องร
บจ3ายเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร3านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองบ
ญช�เง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองฝากกระแสรายวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง เวิทย1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแต3การร
บจ3ายเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแต3ลัยราชภัฏะคร
�งซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งม�
มIลัยราชภัฏค3าไม3เก�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสามหม�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองบาทคI3ส
ญญาอาจ ร
บจ3ายเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกYไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1



-๒-

          ก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองสอบราคา ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๑๙ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Oงวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๓๐ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ต
�งแต3เวิทยลัยราชภัฏา 
๐๙.๐๐ นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Oงเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง. ณ งานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	
สดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม� กองคลัยราชภัฏ
ง ส<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
กงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�การบดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ย ราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏะก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
เปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทอง    ใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๒ ก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองยายนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๒๕๕๖ เวิทยลัยราชภัฏา ๑๐.๐๐ นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง. ห1องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรO�ง ส<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
กงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�การบดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ย
ราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงราย
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1สนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใจต�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมต3อขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อ  ช�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมลัยราชภัฏะ ๒๐๐.- บาท (สองร1อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง)  ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ท�% งานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 
กองคลัยราชภัฏ
ง ส<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
กงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�การบดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงราย ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๑๙ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Oงวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๒๙ ส�งหาคม 
๒๕๕๖ ต
�งแต3เวิทยลัยราชภัฏา ๐๘.๓๐ นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Oงเวิทยลัยราชภัฏา ๑๕.๐๐ นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง.  ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมIรายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ท�%เวิทยYบไซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทต� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ามทางโทรศ
พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ท�หมายเลัยราชภัฏข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต3อ ๑๖๒๒ ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏา
ราชการ
 

                               ประกาศ ณ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%  ๑๙  ส�งหาคม  พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ช3วิทยยศาสตราจารย� ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมร.ทศพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ลัยราชภัฏ อาร�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�จ)
อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�การบดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๑๑๙/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���������`�ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ���ʌݠ��p! ๓ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�๔๔ 	ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๑๙ ส
งหาคม ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งต3อไปนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��เร�ยกวิทย3า "มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว
ณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ ตามรายกา� ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��
                 ๑.  เคร�%องให1บร�หารแม3ข3าย Blade Server จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๑  ช�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
                 ๒.  หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยควิทยามจ<าหลัยราชภัฏ
ก ECC RAM จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๑  ช�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
                 ๓.  เคร�%องคอมพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�วิทยเตอร� All in one จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๔๔  ช�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม

ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	
สดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ท�%จะซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��ต1องเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของแท1 ของใหม3 ไม3เคยใช1งานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองมาก3อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ไม3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของเก3าเกYบ อยI3ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสภัฏเชียงรายมีควาพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ท�%จะใช1งานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ท
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�แลัยราชภัฏะ
ม�ค�ณลัยราชภัฏ
กษณะเฉพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	าะตรงตามก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมไวิทย1ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเอกสารสอบราคาฉบ
บนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�� โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยม�ข1อแนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองะนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง<า แลัยราชภัฏะข1อก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งต3อไปนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมค�ณลัยราชภัฏ
กษณะเฉพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	าะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อขาย
                       ๑.๔ แบบหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อค�<าประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
                                (๑) หลัยราชภัฏ
กประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏ
กประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการร
บเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองค3าพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	
สดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ลัยราชภัฏ3วิทยงหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1า
                       ๑.๕ บทนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏประโยชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ร3วิทยมก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
                                (๒) การข
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมขวิทยางการแข3งข
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคาอย3างเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๒
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�๔๔ 	
ของผู้มีสิทธิเส'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาต1องเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ม�อาช�พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ขายพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	
สดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ท�% สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาต1องไม3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ท�%ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกระบ�ช�%อไวิทย1ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองบ
ญช�รายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ท��งงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1แจ1ง
เวิทย�ยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองช�%อแลัยราชภัฏ1วิทย หร�อไม3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ท�%ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏของการส
%งให1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�บ�คคลัยราชภัฏหร�อบ�คคลัยราชภัฏอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ท��งงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาต1องไม3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏประโยชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ร3วิทยมก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารายอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ณ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประกาศ      
สอบราคา หร�อไม3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1กระท<าการอ
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการข
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมขวิทยางการแข3งข
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคาอย3างเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรม ตามข1อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาต1องไม3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�Nหร�อควิทยามค�1มก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศไม3ยอมขO�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองศาลัยราชภัฏไทย     
เวิทย1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแต3ร
ฐบาลัยราชภัฏของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ม�ค<าส
%งให1สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�Nแลัยราชภัฏะควิทยามค�1มก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเช3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย3านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาจะต1องเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอเอกสารหลัยราชภัฏ
กฐานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองมาพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร1อมก
บซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคา โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยแยกไวิทย1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอกซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทอง   
ใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๒ ส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ค�อ
                       ๓.๑ ส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๑ อย3างนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยต1องม�เอกสารดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งต3อไปนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��
                                (๑) ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�บ�คคลัยราชภัฏ
                                        (ก) ห1างห�1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสาม
ญหร�อห1างห�1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองจ<าก
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม ให1ย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อร
บรองการ        
จดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมทะเบ�ยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�บ�คคลัยราชภัฏ บ
ญช�รายช�%อห�1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1จ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ม�อ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาจควิทยบค�ม พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร1อมร
บรองส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกต1อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ<าก
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมหร�อบร�ษ
ทมหาชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองจ<าก
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม ให1ย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อร
บรองการจดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมทะเบ�ยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อบร�คณห�สนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ� บ
ญช�รายช�%อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1จ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ม�อ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาจควิทยบค�ม แลัยราชภัฏะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�อห�1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองรายใหญ3        
พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร1อมร
บรองส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกต1อง
                                (๒) ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรมดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏท�%ม�ใช3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�บ�คคลัยราชภัฏ ให1ย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาบ
ตร
ประจ<าต
วิทยประชาชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาข1อตกลัยราชภัฏงท�%แสดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Oงการเข1าเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองห�1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1าม�) ส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาบ
ตรประจ<าต
วิทยประชาชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองห�1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร1อมท
�งร
บรองส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกต1อง
                                (๓) ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาร3วิทยมก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองฐานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองะเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ร3วิทยมค1า ให1ย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาส
ญญา
ของการเข1าร3วิทยมค1า ส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาบ
ตรประจ<าต
วิทยประชาชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ร3วิทยมค1า แลัยราชภัฏะในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�ท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เข1าร3วิทยมค1าฝmายใดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรมดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมาท�%
ม�ใช3ส
ญชาต�ไทย กYให1ย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อเดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ร3วิทยมค1าฝmายใดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�บ�คคลัยราชภัฏให1ย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเอกสารตามท�%ระบ�ไวิทย1ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง (๑)
                                (๔) หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อแสดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมงหลัยราชภัฏ
กฐานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองทางการเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาใบทะเบ�ยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	าณ�ชย� ส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาใบทะเบ�ยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองภัฏเชียงรายมีควาษ�
มIลัยราชภัฏค3าเพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�%ม
                                (๕) บ
ญช�เอกสารส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๑ ท
�งหมดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมท�%ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร1อมก
บซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคา ตามแบบในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข1อ    
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๒ อย3างนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยต1องม�เอกสารดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งต3อไปนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��
                                (๑) แคYตตาลัยราชภัฏYอกแลัยราชภัฏะหร�อแบบรIปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมค�ณลัยราชภัฏ
กษณะเฉพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	าะ ตามข1อ ๔.๔
                                (๒) หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อมอบอ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาจซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมอากรแสตมปnตามกฎหมายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�ท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคามอบอ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาจ
ให1บ�คคลัยราชภัฏอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองลัยราชภัฏงนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองามในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาแทนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
                                (๓) บ
ญช�เอกสารส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๒ ท
�งหมดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมท�%ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร1อมก
บซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคา ตามแบบในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข1อ      
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาต1องย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาตามแบบท�%ก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมไวิทย1ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเอกสารสอบราคานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�� โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยไม3ม�เง�%อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไข  
ใดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม ๆ ท
�งส��นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแลัยราชภัฏะจะต1องกรอกข1อควิทยามให1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกต1องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�%อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาให1ช
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเจนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอ
ต1องระบ�ตรงก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท
�งต
วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต
วิทยอ
กษร โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยไม3ม�การขIดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมลัยราชภัฏบหร�อแก1ไข หากม�การขIดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมลัยราชภัฏบ ตกเต�ม แก1ไข เปลัยราชภัฏ�%ยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแปลัยราชภัฏงจะ
ต1องลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร1อมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1าม�) ก<าก
บไวิทย1ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1วิทยยท�กแห3ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาจะต1องเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองบาท แลัยราชภัฏะเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาเพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�ยงราคาเดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ยวิทย โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารวิทยม 
แลัยราชภัฏะหร�อราคาต3อหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยย แลัยราชภัฏะหร�อต3อรายการ ตามเง�%อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไขท�%ระบ�ไวิทย1ท1ายใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาให1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกต1อง ท
�งนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�� ราคารวิทยมท�%เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอ
จะต1องตรงก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท
�งต
วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต
วิทยหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1าต
วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต
วิทยหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อไม3ตรงก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองให1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�อต
วิทยหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส<าค
ญ โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยค�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมราคารวิทยม
ท
�งส��นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งรวิทยมค3าภัฏเชียงรายมีควาษ�มIลัยราชภัฏค3าเพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�%ม ภัฏเชียงรายมีควาษ�อากรอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ค3าขนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส3ง ค3าจดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมทะเบ�ยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง แลัยราชภัฏะค3าใช1จ3ายอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๆ ท
�งปวิทยง จนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกระท
%งส3งมอบ
พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	
สดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ให1 ณ  มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�%เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอจะต1องเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมย�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคาไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า ๖๐ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บแต3วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทอง    
ใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคา โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมย�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาต1องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมชอบราคาท�%ตนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอไวิทย1 แลัยราชภัฏะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาม�ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาจะต1องเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเวิทยลัยราชภัฏาส3งมอบพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	
สดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ไม3เก�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๓๐ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมจากวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองลัยราชภัฏงนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองามในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
ส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาจะต1องส3งแคYตตาลัยราชภัฏYอก แลัยราชภัฏะหร�อแบบรIปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมค�ณลัยราชภัฏ
กษณะเฉพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	าะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีคว
ณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ ตามรายกา� ไปพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร1อมใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาเพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�%อประกอบการพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณา หลัยราชภัฏ
กฐานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งกลัยราชภัฏ3าวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายจะยOดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมไวิทย1
เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเอกสารของทางราชการ
                                ส<าหร
บแคYตตาลัยราชภัฏYอกท�%แนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองบให1พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณา หากเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองารIปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้3ายจะต1องร
บรองส<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกต1อง 
โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ม�อ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาจท<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�กรรมแทนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หากคณะกรรมการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองสอบราคา ม�ควิทยามประสงค�จะขอดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมIต1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองฉบ
บแคYตตา
ลัยราชภัฏYอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาจะต1องนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง<าต1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองฉบ
บมาให1คณะกรรมการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองสอบราคา ตรวิทยจสอบภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๓ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
                       ๔.๕ ก3อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาควิทยรตรวิทยจดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมIร3างส
ญญา รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมค�ณลัยราชภัฏ
กษณะเฉพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	าะ 
ฯลัยราชภัฏฯให1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�%ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแลัยราชภัฏะเข1าใจเอกสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเส�ยก3อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%จะตกลัยราชภัฏงย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทอง สอบราคา ตามเง�%อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไขในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเอกสาร    
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาจะต1องย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองOกซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองเร�ยบร1อยจ3าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1าซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Oงประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองคณะ
กรรมการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว
ณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ ตามรายกา� ๓ รายการ โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยระบ�ไวิทย1ท�%หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1าซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองวิทย3า "ใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลัยราชภัฏข
ท�% ๑๑๙/๒๕๕๖" ย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองต3อเจ1าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1าท�% ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๑๙ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Oงวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๓๐ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ต
�งแต3เวิทยลัยราชภัฏา    ๐๙.๐๐ 
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Oงเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง. ณ งานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	
สดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม� กองคลัยราชภัฏ
ง ส<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
กงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�การบดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ย ราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทอง สอบราคา จะดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการตรวิทยจสอบค�ณสมบ
ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาแต3ลัยราชภัฏะ
รายวิทย3า เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏประโยชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ร3วิทยมก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารายอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองตามข1อ ๑.๕ (๑) ณ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประกาศสอบราคาหร�อ
ไม3 แลัยราชภัฏะประกาศรายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บการค
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเลัยราชภัฏ�อกก3อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคา
                                หากปรากฏต3อคณะกรรมการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองสอบราคาก3อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองหร�อในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองขณะท�%ม�การเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอ
ราคาวิทย3า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคากระท<าการอ
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการข
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมขวิทยางการแข3งข
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคาอย3างเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรม ตามข1อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏะคณะกรรม
การฯ เช�%อวิทย3าม�การกระท<าอ
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการข
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมขวิทยางการแข3งข
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคาอย3างเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรม คณะกรรมการฯ จะต
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมรายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอ
ราคารายนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองออกจากการเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคา แลัยราชภัฏะประกาศรายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บการค
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเลัยราชภัฏ�อก แลัยราชภัฏะ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งกลัยราชภัฏ3าวิทยเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ท��งงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง เวิทย1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแต3คณะกรรมการฯ จะวิทย�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�จฉ
ย
ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1วิทย3า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารายนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ท�%ให1ควิทยามร3วิทยมม�อเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประโยชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต3อการพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏะม�ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ร�เร�%มให1ม�
การกระท<าดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งกลัยราชภัฏ3าวิทย
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกต
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมรายช�%อออกจากการเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคา เพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ราะเหต�เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏ
ประโยชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ร3วิทยมก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารายอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ณ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประกาศสอบราคา หร�อเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%กระท<าการอ
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการข
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
ขวิทยางการแข3งข
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคาอย3างเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรณ�ค<าส
%งดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งกลัยราชภัฏ3าวิทยต3อปลัยราชภัฏ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกระทรวิทยงภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๓ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บแต3วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บแจ1ง
จากคณะกรรมการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองสอบราคา การวิทย�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�จฉ
ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรณ�ของปลัยราชภัฏ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกระทรวิทยงให1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�อเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%ส�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
                                คณะกรรมการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทอง สอบราคาจะเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บ
การค
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเลัยราชภัฏ�อกดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งกลัยราชภัฏ3าวิทยข1างต1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ณ ห1องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรO�ง ส<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
กงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�การบดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ย ราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงราย ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�% ๒ ก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองยายนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 
๒๕๕๖ เวิทยลัยราชภัฏา ๑๐.๐๐ นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง. 



-๔-

                                การย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรณ�ตามวิทยรรคห1า ย3อมไม3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเหต�ให1ม�การขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทอง           
ใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคา เวิทย1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแต3ปลัยราชภัฏ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกระทรวิทยงพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาเหYนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย3าการขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งกลัยราชภัฏ3าวิทยจะเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประโยชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�แก3ทางราชการ    
อย3างย�%งแลัยราชภัฏะในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�ท�%ปลัยราชภัฏ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกระทรวิทยงพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาเหYนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1วิทยยก
บค<าค
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมค1านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรณ� แลัยราชภัฏะเหYนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย3าการยกเลัยราชภัฏ�กการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทอง   
ใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการไปแลัยราชภัฏ1วิทย จะเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประโยชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�แก3ทางราชการอย3างย�%งให1ปลัยราชภัฏ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกระทรวิทยงม�อ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาจยกเลัยราชภัฏ�กการ    
เปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งกลัยราชภัฏ3าวิทยไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๓ รายการ���ʌݠ��p!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
ในการพิจารณาราคา���������6�.....................
จำนวน ๓ รายการ���ʌݠ��p�����+ารณาราคา
                       ๕.๑ ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการสอบราคา คร
�งนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาต
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมส�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1วิทยย ราคาต3อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารายใดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมม�ค�ณสมบ
ต�ไม3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกต1องตามข1อ ๒ หร�อย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองหลัยราชภัฏ
กฐานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาไม3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iก
ต1องหร�อไม3ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองตามข1อ ๓ หร�อย�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองสอบราคาไม3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกต1องตามข1อ ๔ แลัยราชภัฏ1วิทยคณะกรรมการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองสอบราคา    จะ
ไม3ร
บพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารายนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง เวิทย1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแต3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข1อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ลัยราชภัฏาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมหลัยราชภัฏงเพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�ยงเลัยราชภัฏYกนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ลัยราชภัฏาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมไปจาก
เง�%อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไขของเอกสารสอบราคาในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%ม�ใช3สาระส<าค
ญ ท
�งนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��เฉพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	าะในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�ท�%พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาเหYนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย3าจะเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประโยชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต3อมหา
วิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายเท3านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
                       ๕.๓ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายสงวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�Nไม3พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคา โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยไม3ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร3อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งต3อไปนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��
                                (๑) ไม3ปรากฏช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารายนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองหลัยราชภัฏ
กฐานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม3กรอกช�%อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�บ�คคลัยราชภัฏแลัยราชภัฏะบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรมดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมา หร�อลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาอย3างหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองO%ง   
อย3างใดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม หร�อท
�งหมดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคา
                                (๓) เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอรายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมแตกต3างไปจากเง�%อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไขท�%ก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเอกสารสอบราคาท�%เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสาระ
ส<าค
ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏท<าให1เก�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมควิทยามไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารายอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
                                (๔) ราคาท�%เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอม�การขIดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมลัยราชภัฏบ ตก เต�ม แก1ไขเปลัยราชภัฏ�%ยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแปลัยราชภัฏง โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาม�ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�%อ
พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร1อมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1าม�) ก<าก
บไวิทย1
                       ๕.๔ ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการต
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมส�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการสอบราคา หร�อในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการท<าส
ญญา คณะกรรมการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองสอบราคาหร�อ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�Nให1ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาช��แจงข1อเทYจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	 ฐานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองะ หร�อข1อเทYจจร�งอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมท�%เก�%ยวิทยข1องก
บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1 มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�ท�%จะไม3ร
บราคาหร�อไม3ท<าส
ญญาหากหลัยราชภัฏ
กฐานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งกลัยราชภัฏ3าวิทยไม3ม�ควิทยาม
เหมาะสมหร�อไม3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้Iกต1อง
                       ๕.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายทรงไวิทย1ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�ท�%จะไม3ร
บราคาต%<าส�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม หร�อราคาหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองO%งราคาใดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมหร�อ
ราคาท�%เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอท
�งหมดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกYไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1 แลัยราชภัฏะอาจพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาเลัยราชภัฏ�อกซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองจ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง หร�อขนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม หร�อเฉพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	าะรายการหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองO%งรายการใดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏ�กการ สอบราคา โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยไม3พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาจ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อเลัยราชภัฏยกYไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1 ส�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมแต3จะพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณา ท
�งนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��เพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�%อประโยชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ของทางราชการเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
ส<าค
ญ แลัยราชภัฏะให1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�อวิทย3าการต
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมส�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมYดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมขาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาจะเร�ยกร1องค3าเส�ยหายใดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม ๆ 
ม�ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1 รวิทยมท
�งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณายกเลัยราชภัฏ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ท��งงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ไม3วิทย3า
จะเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บการค
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเลัยราชภัฏ�อกหร�อไม3กYตาม หากม�เหต�ท�%เช�%อไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1วิทย3าการเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคากระท<าการโดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยไม3ส�จร�ต เช3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 
การเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอเอกสารอ
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเทYจ หร�อใช1ช�%อบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรมดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมา หร�อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ต�บ�คคลัยราชภัฏอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองมาเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาแทนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองต1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง



-๕-

                       ๕.๖ ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�ท�%ปรากฏข1อเทYจจร�งภัฏเชียงรายมีควายหลัยราชภัฏ
งจากการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทอง สอบราคาวิทย3า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บ
การค
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเลัยราชภัฏ�อกตามท�%ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ประกาศรายช�%อไวิทย1 ตามข1อ ๔.๖ เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏประโยชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ร3วิทยมก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารายอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 
ณ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประกาศ สอบราคา หร�อเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%กระท<าการอ
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการข
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมขวิทยางการแข3งข
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคาอย3างเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรม     
ตามข1อ ๑.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายม�อ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาจท�%จะต
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมรายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บการค
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเลัยราชภัฏ�อกดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งกลัยราชภัฏ3าวิทยออก
จากประกาศรายช�%อตามข1อ ๔.๖ แลัยราชภัฏะมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารายนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ท��งงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
                                ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��หากปลัยราชภัฏ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกระทรวิทยงพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาเหYนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย3า การยกเลัยราชภัฏ�กการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาท�%ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม<าเนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการไปแลัยราชภัฏ1วิทยจะเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประโยชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�แก3ทางราชการอย3างย�%งปลัยราชภัฏ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกระทรวิทยงม�อ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาจยกเลัยราชภัฏ�กการเปcดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทองใบเสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
ง
กลัยราชภัฏ3าวิทยไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�ท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ส3งมอบส�%งของไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๕ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท<าการของ    
ทางราชการ นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บแต3วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%ท<าข1อตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาจ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมท<าข1อตกลัยราชภัฏงเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อแทนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการ
ท<าส
ญญาตามแบบส
ญญาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งระบ�ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข1อ ๑.๓ กYไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1
                       ๖.๒ ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองะการสอบราคา ไม3สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ส3งมอบส�%งของไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๕ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท<าการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายเหYนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทย3าไม3สมควิทยรจ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมท<าข1อตกลัยราชภัฏงเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อ ตามข1อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองะการ      
สอบราคา จะต1องท<าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อขายตามแบบส
ญญาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งระบ�ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข1อ ๑.๓ ก
บมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๗ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมจากวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บแจ1งแลัยราชภัฏะจะต1องวิทยางหลัยราชภัฏ
กประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส
ญญาเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองจ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเท3าก
บร1อยลัยราชภัฏะ ๕ ของราคาส�%งของท�%     
สอบราคาไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ให1มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายยOดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�อไวิทย1ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองขณะท<าส
ญญา โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยใช1หลัยราชภัฏ
กประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอย3างหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองO%งอย3างใดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งต3อไปนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��
                                (๑) เง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
                                (๒) เชYคท�%ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาคารส
%งจ3ายให1แก3มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงราย โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเชYคลัยราชภัฏงวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%ท�%ท<า
ส
ญญาหร�อก3อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไม3เก�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๓ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ท<าการ
                                (๓) หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อค�<าประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาคารภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประเทศตามแบบหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อค�<าประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งระบ�ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข1อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อค�<าประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของบรรษ
ทเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอ�ตสาหกรรมแห3งประเทศไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 
หร�อบร�ษ
ทเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองหลัยราชภัฏ
กทร
พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ย� ท�%ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บอนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ญาตให1ประกอบก�จการเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�%อการพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	าณ�ชย�แลัยราชภัฏะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�รก�จค�<าประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาคารแห3งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1แจ1งช�%อเวิทย�ยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองให1ส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราชการต3าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏ1วิทย โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยอนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�โลัยราชภัฏมให1ใช1ตาม
แบบหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อค�<าประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งระบ�ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข1อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศบ
ตรร
ฐบาลัยราชภัฏไทย
                 หลัยราชภัฏ
กประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��จะค�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองให1โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยไม3ม�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๑๕ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมจากวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ขาย)   
พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองจากข1อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรIกพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองตามส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อขายแลัยราชภัฏ1วิทย

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�๔๔ 	ราค,าปร�บ
                       ค3าปร
บตามแบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อขายข1อ ๑๐ ให1ค�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอ
ตราร1อยลัยราชภัฏะ ๐.๒ ต3อวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง



-๖-

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้�๔๔ 	 ชุด�����������8�               บกพิจารณาราคา���������6�.....................ร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ท<าข1อตกลัยราชภัฏงเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อ หร�อท<าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อขายตามแบบดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งระบ�ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข1อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏ1วิทยแต3กรณ� จะต1องร
บประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองควิทยามช<าร�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมบกพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร3องของส�%งของท�%ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อขายท�%เก�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมขO�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองระยะเวิทยลัยราชภัฏาไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า ๑ ปq 
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมจากวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อร
บมอบ โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ขายต1องร�บจ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมการซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท3อมแซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทมแก1ไขให1ใช1การไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งเดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�มภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง ๗ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมจากวิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%
ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บแจ1งควิทยามช<าร�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมบกพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร3อง
                 
                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
?ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองค3าพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	
สดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ส<าหร
บการซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองงบประมาณประจ<าปq พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏะเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองรายไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ย
                                การลัยราชภัฏงนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองามในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส
ญญาจะกระท<าไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ต3อเม�%อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บอนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ม
ต�เง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองค3า
พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	
สดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�จาก เง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองงบประมาณประจ<าปq พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏะเง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองรายไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ย แลัยราชภัฏ1วิทยเท3านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
                       ๙.๒ เม�%อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ค
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเลัยราชภัฏ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคารายใดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมให1เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ขายแลัยราชภัฏะไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อ
ส�%งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อ แลัยราชภัฏ1วิทยถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ขายจะต1องส
%งหร�อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง<าส�%งของดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งกลัยราชภัฏ3าวิทยเข1ามาจากต3างประเทศ แลัยราชภัฏะของนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองต1องนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง<าเข1า
มาโดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยทางเร�อในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเส1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองทางท�%ม�เร�อไทยเดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอยI3 แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ให1บร�การร
บขนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ตามท�%ร
ฐมนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองตร�วิทย3าการกระทรวิทยงคมนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาคม
ประกาศก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ขายจะต1องปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายวิทย3าดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1วิทยยการส3งเสร�มการพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	าณ�ชยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาวิทย� ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�� 
                                (๑) แจ1งการส
%งหร�อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง<าส�%งของท�%ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อขายดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งกลัยราชภัฏ3าวิทยเข1ามาจากต3างประเทศต3อกรมเจ1าท3าภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 
๗ วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บต
�งแต3วิทย
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ขายส
%งหร�อซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อของจากต3างประเทศ เวิทย1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแต3เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของท�%ร
ฐมนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองตร�วิทย3าการกระทรวิทยงคมนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาคมประกาศ
ยกเวิทย1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองให1บรรท�กโดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยเร�ออ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1
                                (๒) จ
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมการให1ส�%งของท�%ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขท��อขายดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งกลัยราชภัฏ3าวิทยบรรท�กโดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยเร�อไทยหร�อเร�อท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�เช3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ยวิทยก
บเร�อ
ไทยจากต3างประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทย1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแต3จะไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บอนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ญาตจากกรมเจ1าท3าให1บรรท�กส�%งของนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองโดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยเร�ออ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองท�%ม�ใช3เร�อ
ไทย ซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งจะต1องไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บอนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ญาตเช3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองก3อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองบรรท�กของลัยราชภัฏงเร�ออ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง หร�อเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของท�%ร
ฐมนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองตร�วิทย3าการกระทรวิทยงคมนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาคม
ประกาศยกเวิทย1นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองให1บรรท�กโดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยเร�ออ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
                                (๓) ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกรณ�ท�%ไม3ปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ขายจะต1องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมตามกฎหมายวิทย3าดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1วิทยยการส3ง
เสร�มการพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	าณ�ชยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาวิทย� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขทO%งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ค
ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมเลัยราชภัฏ�อกแลัยราชภัฏ1วิทยไม3ไปท<าส
ญญาหร�อข1อตกลัยราชภัฏง
ภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเวิทยลัยราชภัฏาท�%ทางราชการก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
งระบ�ไวิทย1ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข1อ ๖ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายอาจพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาเร�ยกร1องให1ชดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมใช1ควิทยาม
เส�ยหายอ�%นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1าม�) รวิทยมท
�งจะพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�จารณาให1เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ท��งงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยราชภัฏเชียงรายมีคว
ฏเช�ยงรายสงวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�Nท�%จะแก1ไขเพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�%มเต�มเง�%อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไขหร�อข1อก<าหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแบบ
ส
ญญาให1เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไปตามควิทยามเหYนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองของส<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
กงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอ
ยการสIงส�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1าม�)
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รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้�๔๔ 	 ชุด�����������8�               แนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 119/2556

1.  เคร��องให(บร
หารแม,ข,าย Blade Server จำนวน ๓ รายการ���ʌݠ��p�����+#านวิทยาลัยราน 1  ช�ดังต่อไปนี้�๔๔ 	 ชุด�����������8�               
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. ม�หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยประมวิทยลัยราชภัฏผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏกลัยราชภัฏางแบบ Intel Xeon Six-Core Xeon E5-2600 Series ม�ควิทยามเรYวิทยไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 
2.0GHz จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 1 หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยย หร�อดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�กวิทย3า

2. ม�หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยควิทยามจ<าเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแบบ PC3-10600 ECC DDR3 RDIMM แลัยราชภัฏะม�ขนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยควิทยามจ<าไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 16 GB 
แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้รองร
บการขยายไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1รวิทยมไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 256GB หร�อดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�กวิทย3า

3. ม�ฮาร�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�สก�แบบ hot-swap SAS ขนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมควิทยามจ�ก3อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการท<า RAID ไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า  300 GB หร�อดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�กวิทย3า แลัยราชภัฏะม�
ควิทยามเรYวิทยรอบไม3ต%<ากวิทย3า 10K rpm จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 2 หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยหร�อดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�กวิทย3า

4. ม�ระบบควิทยบค�ม Hard Disk (Raid Controller) แบบ SAS สนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการท<า RAID 0, 1 , 10 ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอย3างนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อย 
5. ม�พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	อร�ท Network แบบ Ethernet ท�%สนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองควิทยามเรYวิทย 1000 Mbps หร�อดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�กวิทย3า แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้รองร
บการ

ท<างานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแบบ TCP/IP Offload Engine (TOE), Wake on LAN, iSCSI, Serial over LAN, PXE 2.0, 
Failover, adapter fault tolerance, Load balancing  จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 2 พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	อร�ท หร�อดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�กวิทย3า สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้เช�%อมต3อแลัยราชภัฏะ
ท<างานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองร3วิทยมก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองก
บระบบท�%ม�อยI3ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1

6. ม�ช3องทางเช�%อมต3อไปย
งแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรงวิทยงจรกลัยราชภัฏางของตI1 อย3างนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อย 2 connectors แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้รองร
บการท<างานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแบบ 
Redundant ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1

7. ม� Expansion Slot ส<าหร
บรองร
บการขยายไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 2 หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยย
8. การร
บประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง (Warranty) อย3างนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อย 3 ปq ในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองลัยราชภัฏ
กษณะ On-site Support
9. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ต�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมต
�งแลัยราชภัฏะท<างานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองร3วิทยมก
บตI1 Blade Center E Chassis ของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ
ยฯ ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอย3างดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�
10. ม�หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อแต3งต
�งจากเจ1าของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว
ณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ ตามรายกา�โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยเฉพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	าะโดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยอ1างอ�งเลัยราชภัฏขท�%เอกสารของหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�%อให1ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1ร
บการ

สนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเทคนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ค แลัยราชภัฏะบร�การหลัยราชภัฏ
งการขาย

2.  หน,วิทยาลัยรายควิทยาลัยราามจำนวน ๓ รายการ���ʌݠ��p�����+#าหลัยราชภัฏเชียงร�ก ECC RAM จำนวน ๓ รายการ���ʌݠ��p�����+#านวิทยาลัยราน 1  ช�ดังต่อไปนี้�๔๔ 	 ชุด�����������8�               
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. RAM Type ECC DD3
2. Bus Speed 1333 MHz
3. Capacity 8 GB
4. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ใช1งานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองร3วิทยมก
บ IBM system x 3650 M3 Type 7945 ไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1

3.  เคร��องคอมพิจารณาราคา���������6�.....................
วิทยาลัยราเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�๔๔ 	อร! All in one จำนวน ๓ รายการ���ʌݠ��p�����+#านวิทยาลัยราน 44  ช�ดังต่อไปนี้�๔๔ 	 ชุด�����������8�               
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. ม�หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยประมวิทยลัยราชภัฏผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏกลัยราชภัฏาง (Processor) ท�%ม�ค�ณสมบ
ต�เท�ยบเท3าหร�อดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�กวิทย3า Intel Pentium Processor G2020 
ควิทยามเรYวิทยไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 2.9GHz หร�อดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�กวิทย3า ม�หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยควิทยามจ<าชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมแคช (Cache) ขนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 3MB

2. แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรงวิทยงจรหลัยราชภัฏ
ก (Mainboard) ใช1 Chipset ตระกIลัยราชภัฏ H61 Express Chipset หร�อเท�ยบเท3า หร�อม�ค�ณสมบ
ต�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�
กวิทย3า แลัยราชภัฏะแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรงวิทยงจรหลัยราชภัฏ
กต1องเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองย�%ห1อเดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ยวิทยก
บต
วิทยเคร�%องท�%เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอ

3. ม�หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยควิทยามจ<าหลัยราชภัฏ
ก (Memory) ชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม DDR3 1600MHz ขนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 4 GB จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 1 หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยย 
4. ม�หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยควิทยามจ<าส<ารอง (Hard Disk) ชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม SATA 3.0Gb/s ม�ขนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมควิทยามจ�ไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 1TB จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 1 หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยย 

ท�%ม�ควิทยามเรYวิทยรอบไม3ต%<ากวิทย3า 7,200 รอบต3อนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาท� 
5. ม�หนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง3วิทยยควิทยบค�มการแสดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏ ชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม Integrated Intel HD Graphics  
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6. ม� DVD / RW Dual Layer แบบ Slim DVD ท�%สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้เข�ยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง DVD + R DL, DVD+RW แลัยราชภัฏะ DVD-RAM ต�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม
ต
�ง มาพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร1อมก
บเคร�%อง ชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมต�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมต
�งภัฏเชียงรายมีควายในี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง

7. ม� Slot ส<าหร
บ Mini PCI Express Slot จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 1 Slots 
8. ม�ส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเช�%อมต3อก
บระบบเคร�อข3าย (Network Interface) ชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมควิทยามเรYวิทย  10/100/1000Mbps              

ตามมาตรฐานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง RJ-45
9. ม�การท<างานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแบบเคร�อข3ายไร1สายตามมาตรฐานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง  IEEE 802.11 b/g /n หร�อดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�กวิทย3า
10. สนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
บสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองการท<างานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแบบเช�%อมต3อส
ญญาณแบบ Bluetooth หร�อดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�กวิทย3า
11. ม�ส3วิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเช�%อมต3ออ�ปกรณ�ภัฏเชียงรายมีควายนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอก (I/O Interface) แบบอนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�กรม (Serial Port) จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 1 ช3อง แลัยราชภัฏะ 

USB 2.0 Port จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 6 ช3อง 
12. ม�พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	อร�ตเช�%อมต3อแบบ Display Port จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง 1 พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	อร�ต
13. ม�จอภัฏเชียงรายมีควาพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ขนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 20 นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง��วิทยแบบ Wide Screen ควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม 1600x900 (16:9)
14. ม�กลัยราชภัฏ1อง (Web Camera) ควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมไม3ต%<ากวิทย3า 0.3 megapixel fixed focus ต�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมต
�งแบบ Build-in มาบนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง

ต
วิทยเคร�%อง
15. ม� 7 in 1 Media Card Reader แบบ Build-in หร�อดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�กวิทย3า  
16. ม�ระบบเส�ยงแบบ High Definition (HD) Audio พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร1อมม� Speaker ขนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมไม3ต%<ากวิทย3า 2 Watt จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อย

กวิทย3า  2  ต
วิทย แบบ  Build-in  พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ร1อมท
�งช3องเช�%อมต3อ microphone, headphone อย3างลัยราชภัฏะ  1  port
17. Keyboard ใช1ห
วิทยเช�%อมต3อแบบ USB โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยตรง เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแบบ Slim USB Keyboard แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�<าไดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม1      

(Spill proof)จ<านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองวิทยนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแปVนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�มพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�รวิทยมก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองไม3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อยกวิทย3า 104 keys โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยม�ต
วิทยอ
กษรท
�งภัฏเชียงรายมีควาษาไทยแลัยราชภัฏะภัฏเชียงรายมีควาษาอ
งกฤษ
พิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�มพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�อยI3บนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแปVนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�มพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	�

18. Mouse ใช1ห
วิทยเช�%อมต3อแบบ USB เปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองชนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง�ดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม Optical Mouse ท�%ม�ป�mม Scroll Wheel 
19. ต
วิทยเคร�%อง Keyboard แลัยราชภัฏะ Mouse ต1องม�เคร�%องหมายการค1าเดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ยวิทยก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยประท
บตราเคร�%องหมายการค1านี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง

ไวิทย1บนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอ�ปกรณ�จากโรงงานี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏ�ต
20. ต
วิทยเคร�%อง (Case) แลัยราชภัฏะจอภัฏเชียงรายมีควาพิวเตอร์ All in one		จำนวน		๔๔ 	ต1องเปGนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองช��นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อม�ยวิทยก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองแบบ AIO แลัยราชภัฏะม�ขนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองาดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมของแหลัยราชภัฏ3งจ3ายไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติ (Power Supply) 

ไม3เก�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองกวิทย3า 150 Watt
21. ส�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองค1าท�%เสนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอต1องม�เอกสารหนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง
งส�อร
บรองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว
ณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ ตามรายกา� เช3นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง FCC , UL, ISO โดังนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมยตรงจากบร�ษ
ทเจ1าของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว
ณฑ์ ๓ รายการ ตามเอกสาร       สอบราคาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ ตามรายกา�
22. ส�นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองค1าม�การร
บประก
นี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองอย3างนี้	��������������������������Ĉ�����x�                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซอง1อย 3 ปq จากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรI1ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏ�ต

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


