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เร��อง  สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสา��อตู้เก็บเอกสาร�������� เก!บเอกสาร

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง"บเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสาร ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารสอบราคา   
เลัยราชภัฏเขท�$ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามรายก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��

-  ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง"บเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสาร จ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๔๐  ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� 

          ผู้มีสิทธิเส� ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
เสนอราคาจะตู้เก็บเอกสาร������� องม�ค&ณสมบ�ตู้เก็บเอกสาร�������
 ดังต่อไปนี้�บเอกสาร �ce��������:�/IMPLEMENTATION�งตู้เก็บเอกสาร�������)อไปน��
                   ๑. เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��4ท�$สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อ
                   ๒. ไม6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ท�$ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระบ4ช�$อไวิทยา ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀บ
ญช�รายช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ท��งงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของทางราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารแลัยราชภัฏเะไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� แจ งเวิทยา�ยนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ช�$อแลัยราชภัฏเ วิทยา
                   ๓. ไม6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=หร�อควิทยาามค4 มก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕>$งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม6ยอมข>�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อ
ราคาไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ม�ค,าส
$งให สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ควิทยาามค4 มก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เช6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา6านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
                   ๔. ไม6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ร6วิทยามก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารายอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$เข าเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาให แก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศสอบราคา หร�อไม6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระท,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารอ
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารข
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ขวิทยาางก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารแข6งข
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ราคาอย6างเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร
สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อคร
�งนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��
                   ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม6ร
บพ�จารณาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคา หาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บมอบ
อ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าจไม6เข าร
บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�าร.doc#�ngs���폨ň������햠܂��꼰Е폤����ㄨ܃��꼰Е폼B���܂��鶠Е퐔രق��と܃��鶠Eงก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารพ�จารณาราคาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามวิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�$มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
             ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องสอบราคา ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๒๑ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งวิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๓ ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ยายนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๒๕๕๖ ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
�งแตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๙.๐๐ 
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀. ณ งานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀พ
สดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��4 ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังองคลัยราชภัฏเ
ง ส,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารบดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕อง
ใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๕ ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ยายนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๓.๓๐ นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀. ณ ห องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค>�ง ส,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารบดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ
เช�ยงราย
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� สนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ใจตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อขอร
บเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อ ช4ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองร อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀) ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ท�$ งานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังอง
คลัยราชภัฏเ
ง ส,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารบดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๒๑ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งวิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๒ ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ยายนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๒๕๕๖ 
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
�งแตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀.  ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ���รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ท�$เวิทยา"บไซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ
พท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อ ๑๖๒๒ ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร
  
                                    ประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศ ณ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๒๑ ส�งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ช6วิทยายศาสตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราราจารย� ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ร.ศรช
ย ม46งไธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลสง)
รองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารบดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��� ร
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังษาราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารแทนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀



อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารบดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ���
เอกสาร สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสา��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๑๒๕/๒๕๕๖

สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสา��อตู้เก็บเอกสาร�������� เก!บเอกสาร
ตู้เก็บเอกสาร�������ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���횼ဂ��郘ྗ`�ฏเช�ยงราย

ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๑ ส
งหาคม ๒๕๕๖
......................................................

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕>$งตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อไปนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��เร�ยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังวิทยา6า "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง"บเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสาร ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามรายก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��

-  ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง"บเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสาร จ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๔๐  ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� 

ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕>$งพ
สดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��4ท�$จะซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของแท  ของใหม6 ไม6เคยใช งานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀มาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ไม6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของเก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6าเก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง"บ อย�6ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀สภัฏเชียงรายมีควาาพท�$จะใช งานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ท
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�แลัยราชภัฏเะ
ม�ค4ณลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังษณะเฉพาะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารงตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ไวิทยา ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารสอบราคาฉบ
บนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�� โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยม�ข อแนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ะนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀,า แลัยราชภัฏเะข อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อไปนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��

                 ๑. เอกสารแนบท ายเอกสารสอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ค4ณลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อขาย
                       ๑.๔ แบบหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อค�,าประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารร
บเง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ค6าพ
สดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��4ลัยราชภัฏเ6วิทยางหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 า
                       ๑.๕ บทนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ร6วิทยามก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
                                (๒) ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารข
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ขวิทยาางก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารแข6งข
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ราคาอย6างเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสาร
                                (๑) บ
ญช�เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๑
                                (๒) บ
ญช�เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๒
 
                 ๒. ค&ณสมบ�ตู้เก็บเอกสาร�������
ของผู้มีสิทธิเส� เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��4ท�$ สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องไม6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ท�$ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระบ4ช�$อไวิทยา ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀บ
ญช�รายช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ท��งงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของทางราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารแลัยราชภัฏเะไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� แจ ง
เวิทยา�ยนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ช�$อแลัยราชภัฏเ วิทยา หร�อไม6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ท�$ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเของก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารส
$งให นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�บ4คคลัยราชภัฏเหร�อบ4คคลัยราชภัฏเอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ท��งงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามระเบ�ยบของทางราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องไม6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ร6วิทยามก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารายอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ณ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศ      
สอบราคา หร�อไม6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระท,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารอ
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารข
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ขวิทยาางก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารแข6งข
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ราคาอย6างเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามข อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องไม6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=หร�อควิทยาามค4 มก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕>$งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม6ยอมข>�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ศาลัยราชภัฏเไทย   
เวิทยา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ม�ค,าส
$งให สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=แลัยราชภัฏเะควิทยาามค4 มก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เช6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา6านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารหลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังฐานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀มาพร อมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคา โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยแยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังไวิทยา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕อง   
ใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๒ ส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ค�อ
                       ๓.๑ ส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๑ อย6างนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 อยตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องม�เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อไปนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��
                                (๑) ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�บ4คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง) ห างห4 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀สาม
ญหร�อห างห4 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀จ,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ให ย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อร
บรองก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร       
จดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ทะเบ�ยนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�บ4คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�$อห4 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� จ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ม�อ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าจควิทยาบค4ม พร อมร
บรองส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��หร�อบร�ษ
ทมหาชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀จ,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ให ย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อร
บรองก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารจดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ทะเบ�ยนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�บ4คคลัยราชภัฏเ หนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อบร�คณห�สนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ
ญช�รายช�$อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� จ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ม�อ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าจควิทยาบค4ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห4 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀รายใหญ6พร อม
ร
บรองส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา อง
                                (๒) ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀บ4คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��าหร�อคณะบ4คคลัยราชภัฏเท�$ม�ใช6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�บ4คคลัยราชภัฏเ ให ย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าบ
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราร
ประจ,าตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
วิทยาประชาชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าข อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเงท�$แสดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเข าเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ห4 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง าม�) ส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าบ
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารประจ,าตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
วิทยาประชาชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ห4 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 พร อมท
�งร
บรองส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา อง
                                (๓) ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาร6วิทยามก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ฐานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ะเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ร6วิทยามค า ให ย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าส
ญญา
ของก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเข าร6วิทยามค า ส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าบ
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารประจ,าตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
วิทยาประชาชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ร6วิทยามค า แลัยราชภัฏเะในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�ท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เข าร6วิทยามค าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�ง�ปิดซองสอบราคา �๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ����������������ʰ����佑�礁�ꐂ�ꐂ�Ḁ倥]ายใดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀บ4คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��าท�$
ม�ใช6ส
ญชาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�ไทย ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง"ให ย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อเดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ���นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ร6วิทยามค าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�ง�ปิดซองสอบราคา �๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ����������������ʰ����佑�礁�ꐂ�ꐂ�Ḁ倥]ายใดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�บ4คคลัยราชภัฏเให ย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามท�$ระบ4ไวิทยา ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 (๑)
                                (๔) หนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อแสดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��งหลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังฐานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ทางก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าใบทะเบ�ยนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀พาณ�ชย� ส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าใบทะเบ�ยนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ภัฏเชียงรายมีควาาษ�
ม�ลัยราชภัฏเค6าเพ�$ม
                                (๕) บ
ญช�เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๑ ท
�งหมดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ท�$ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀พร อมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคา ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามแบบในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ข อ    
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๒ อย6างนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 อยตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องม�เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อไปนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��
                                (๑) แค"ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราาลัยราชภัฏเ"อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังแลัยราชภัฏเะหร�อแบบร�ปรายก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ค4ณลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังษณะเฉพาะ ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามข อ ๔.๔
                                (๒) หนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อมอบอ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าจซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕>$งปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��อาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรแสตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรามป̂ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังฎหมายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�ท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคามอบอ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าจ
ให บ4คคลัยราชภัฏเอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ลัยราชภัฏเงนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ามในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาแทนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
                                (๓) บ
ญช�เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๒ ท
�งหมดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ท�$ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀พร อมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคา ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามแบบในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ข อ    
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามแบบท�$ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ไวิทยา ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารสอบราคานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�� โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยไม6ม�เง�$อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ไข   
ใดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ๆ ท
�งส��นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แลัยราชภัฏเะจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังข อควิทยาามให ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�$อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาให ช
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เจนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 จ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อ
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องระบ4ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารงก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท
�งตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
วิทยาอ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังษร โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยไม6ม�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารข�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ลัยราชภัฏเบหร�อแก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง ไข หาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังม�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารข�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ลัยราชภัฏเบ ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�ม แก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง ไข เปลัยราชภัฏเ�$ยนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แปลัยราชภัฏเงจะ
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาพร อมประท
บตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง าม�) ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บไวิทยา ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� วิทยายท4ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังแห6ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀บาท แลัยราชภัฏเะเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาเพ�ยงราคาเดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ���ยวิทยา โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารวิทยาม 
แลัยราชภัฏเะหร�อราคาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀6วิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อรายก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามเง�$อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ไขท�$ระบ4ไวิทยา ท ายใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาให ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา อง ท
�งนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�� ราคารวิทยามท�$เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อ
จะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารงก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท
�งตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
วิทยาหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง าตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
วิทยาหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อไม6ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารงก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ให ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
วิทยาหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส,าค
ญ โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยค�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ราคารวิทยาม
ท
�งส��นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕>$งรวิทยามค6าภัฏเชียงรายมีควาาษ�ม�ลัยราชภัฏเค6าเพ�$ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ค6าขนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส6ง ค6าจดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ทะเบ�ยนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 แลัยราชภัฏเะค6าใช จ6ายอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๆ ท
�งปวิทยาง จนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระท
$งส6งมอบ
พ
สดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��4ให  ณ  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�$เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ย�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ราคาไม6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 อยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังวิทยา6า ๔๐ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
บแตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕อง   
ใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคา โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยภัฏเชียงรายมีควาายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ย�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ชอบราคาท�$ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อไวิทยา  แลัยราชภัฏเะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาม�ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� 
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เวิทยาลัยราชภัฏเาส6งมอบพ
สดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��4ไม6เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๑๐ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��จาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังวิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ลัยราชภัฏเงนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าม       
ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส
ญญาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องส6งแค"ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราาลัยราชภัฏเ"อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร�ปรายก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ค4ณลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังษณะเฉพาะของ    
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง"บเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสาร ไปพร อมใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาเพ�$อประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังอบก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารพ�จารณา หลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังฐานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะ
ย>ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ไวิทยา เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารของทางราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร
                                ส,าหร
บแค"ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราาลัยราชภัฏเ"อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังท�$แนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀บให พ�จารณา หาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าร�ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6ายจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องร
บรองส,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา อง 
โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ม�อ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าจท,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมแทนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�บ4คคลัยราชภัฏเ หาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังคณะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ���ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ฉบ
บแค"ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราา
ลัยราชภัฏเ"อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀,าตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ฉบ
บมาให คณะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องสอบราคา ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๓ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
                       ๔.๕ ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕อง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาควิทยารตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารวิทยาจดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ���ร6างส
ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ค4ณลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเฯให ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�$ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แลัยราชภัฏเะเข าใจเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เส�ยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$จะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเงย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕อง สอบราคา ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามเง�$อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ไขในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสาร     
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀>ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องเร�ยบร อยจ6าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 าซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀คณะ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง"บเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสาร โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยระบ4ไวิทยา ท�$หนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 าซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องวิทยา6า "ใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสาร สอบราคา เลัยราชภัฏเขท�$ 
๑๒๕/๒๕๕๖" ย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อเจ าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 าท�$ ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๒๑ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งวิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๓ ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ยายนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๒๕๕๖ ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
�งแตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๙.๐๐ นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀.    
ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀. ณ งานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀พ
สดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��4 ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังองคลัยราชภัฏเ
ง ส,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารบดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้��อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รั�นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง ส
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด�ข��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด�ขเด�ดข�ด
                                คณะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕อง สอบราคา จะดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารวิทยาจสอบค4ณสมบ
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาแตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6ลัยราชภัฏเะ
รายวิทยา6า เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ร6วิทยามก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารายอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามข อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศสอบราคาหร�อ
ไม6 แลัยราชภัฏเะประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศรายช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารค
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เลัยราชภัฏเ�อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคา
                                หาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังปราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังฏตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อคณะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องสอบราคาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀หร�อในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ขณะท�$ม�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อ
ราคาวิทยา6า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระท,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารอ
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารข
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ขวิทยาางก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารแข6งข
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ราคาอย6างเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามข อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะคณะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรม
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารฯ เช�$อวิทยา6าม�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระท,าอ
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารข
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ขวิทยาางก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารแข6งข
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ราคาอย6างเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารฯ จะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��รายช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อ
ราคารายนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ออก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคา แลัยราชภัฏเะประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศรายช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารค
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เลัยราชภัฏเ�อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง แลัยราชภัฏเะ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยาเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ท��งงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 เวิทยา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6คณะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารฯ จะวิทยา�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�จฉ
ย
ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� วิทยา6า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารายนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ท�$ให ควิทยาามร6วิทยามม�อเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ประโยชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารพ�จารณาของทางราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ร�เร�$มให ม�
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระท,าดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยา
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��รายช�$อออก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคา เพราะเหตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา4เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ
ประโยชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ร6วิทยามก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารายอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ณ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศสอบราคา หร�อเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระท,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารอ
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารข
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
ขวิทยาางก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารแข6งข
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ราคาอย6างเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ4ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค,าส
$งดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๓ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
บแตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บแจ ง
จาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังคณะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องสอบราคา ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารวิทยา�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�จฉ
ยอ4ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระทรวิทยางให ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ส4ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
                                คณะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕อง สอบราคาจะเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารค
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เลัยราชภัฏเ�อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยาข างตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ณ ห องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค>�ง ส,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารบดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ ๕ ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ยายนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 
๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๓.๓๐ นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀. 



-๔-

                                ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อ4ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามวิทยารรคห า ย6อมไม6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เหตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา4ให ม�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕อง          
ใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคา เวิทยา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระทรวิทยางพ�จารณาเห"นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา6าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยาจะเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ประโยชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�แก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6ทางราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารอย6าง
ย�$งแลัยราชภัฏเะในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�ท�$ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระทรวิทยางพ�จารณาเห"นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� วิทยายก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บค,าค
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ค านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� อ4ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏเะเห"นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา6าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเลัยราชภัฏเ�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อ
ราคาท�$ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารไปแลัยราชภัฏเ วิทยา จะเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ประโยชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�แก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6ทางราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารอย6างย�$งให ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระทรวิทยางม�อ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าจยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเลัยราชภัฏเ�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕อง      
ใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยาไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� 

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา��8แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
ในการพิจารณาราคา������䊼͙䊀͙䉨͙䉔͙�o��䈸͙䈜͙䇠͙䇈͙䆴͙䆔͙䅼
จารณาราคา
                       ๕.๑ ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารสอบราคา คร
�งนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ส�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� วิทยาย ราคารวิทยาม
                       ๕.๒ หาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารายใดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ม�ค4ณสมบ
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�ไม6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามข อ ๒ หร�อย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀หลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังฐานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาไม6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องหร�อไม6ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามข อ ๓ หร�อย�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องสอบราคาไม6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามข อ ๔ แลัยราชภัฏเ วิทยาคณะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องสอบราคา   จะ
ไม6ร
บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารายนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 เวิทยา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ข อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��พลัยราชภัฏเาดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��หลัยราชภัฏเงเพ�ยงเลัยราชภัฏเ"ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��พลัยราชภัฏเาดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ไปจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
เง�$อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ไขของเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารสอบราคาในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ม�ใช6สาระส,าค
ญ ท
�งนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��เฉพาะในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�ท�$พ�จารณาเห"นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา6าจะเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ประโยชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อมหา
วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท6านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ไม6พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคา โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยไม6ม�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อไปนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��
                                (๑) ไม6ปราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังฏช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารายนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀บ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ร
บเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสาร สอบราคา หร�อในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀หลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังฐานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร
ร
บเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม6ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังช�$อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�บ4คคลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะบ4คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��า หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาอย6างหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀>$ง   
อย6างใดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� หร�อท
�งหมดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคา
                                (๓) เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��แตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6างไปจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเง�$อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ไขท�$ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารสอบราคาท�$เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀สาระ
ส,าค
ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเท,าให เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ควิทยาามไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารายอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
                                (๔) ราคาท�$เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อม�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารข�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ลัยราชภัฏเบ ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง เตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�ม แก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง ไขเปลัยราชภัฏเ�$ยนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แปลัยราชภัฏเง โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาม�ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�$อ
พร อมประท
บตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง าม�) ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บไวิทยา 
                       ๕.๔ ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ส�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารสอบราคา หร�อในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารท,าส
ญญา คณะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องสอบราคาหร�อ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ให ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาช��แจงข อเท"จจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพ ฐานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ะ หร�อข อเท"จจร�งอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ใดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ท�$เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง�$ยวิทยาข องก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�$จะไม6ร
บราคาหร�อไม6ท,าส
ญญาหาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังหลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังฐานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยาไม6ม�ควิทยาาม
เหมาะสมหร�อไม6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา อง
                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยา ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕>$งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�$จะไม6ร
บราคาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา$,าส4ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� หร�อราคาหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀>$งราคาใดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��หร�อ
ราคาท�$เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อท
�งหมดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง"ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��  แลัยราชภัฏเะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเ�อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀จ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 หร�อขนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� หร�อเฉพาะรายก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀>$งรายก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารใดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� หร�ออาจ
จะยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเลัยราชภัฏเ�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร สอบราคา โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยไม6พ�จารณาจ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อเลัยราชภัฏเยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง"ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��  ส4ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��แตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6จะพ�จารณา ท
�งนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��เพ�$อประโยชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ของทางราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
ส,าค
ญ แลัยราชภัฏเะให ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทยา6าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ส�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��"ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ขาดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาจะเร�ยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังร องค6าเส�ยหายใดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ๆ 
ม�ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��  รวิทยามท
�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเลัยราชภัฏเ�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ท��งงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀       
ไม6วิทยา6าจะเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารค
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เลัยราชภัฏเ�อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังหร�อไม6ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง"ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราาม หาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังม�เหตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา4ท�$เช�$อไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� วิทยา6าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระท,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารโดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยไม6ส4จร�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา 
เช6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อเอก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังสารอ
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เท"จ หร�อใช ช�$อบ4คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��า หร�อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�บ4คคลัยราชภัฏเอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀มาเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาแทนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀



-๕-

                       ๕.๖ ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�ท�$ปราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังฏข อเท"จจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
งจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕อง สอบราคาวิทยา6า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารค
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เลัยราชภัฏเ�อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามท�$ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศรายช�$อไวิทยา  ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามข อ ๔.๖ เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�ร6วิทยามก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารายอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 
ณ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศ สอบราคา หร�อเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระท,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารอ
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารข
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ขวิทยาางก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารแข6งข
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ราคาอย6างเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม    
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามข อ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�อ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าจท�$จะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��รายช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารค
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เลัยราชภัฏเ�อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยาออก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
จาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศรายช�$อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามข อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารายนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ท��งงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
                                ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��หาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระทรวิทยางพ�จารณาเห"นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา6า ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเลัยราชภัฏเ�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาท�$ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� 
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��,าเนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารไปแลัยราชภัฏเ วิทยาจะเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ประโยชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�แก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6ทางราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารอย6างย�$งปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระทรวิทยางม�อ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าจยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเลัยราชภัฏเ�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕องใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
ง
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยาไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� 

                 ๖. การท;าส�ญญาซื้อตู้เก็บเอกสา��อขาย
                       ๖.๑ ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�ท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส6งมอบส�$งของไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ภัฏเชียงรายมีควาายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๕ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารของทาง
ราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
บแตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ท,าข อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเงซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ท,าข อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเงเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀หนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อแทนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารท,า
ส
ญญาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามแบบส
ญญาดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งระบ4ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ข อ ๑.๓ ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง"ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� 
                       ๖.๒ ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารสอบราคา ไม6สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส6งมอบส�$งของไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ภัฏเชียงรายมีควาายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๕ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารของทาง
ราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเห"นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยา6าไม6สมควิทยารจ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ท,าข อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเงเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀หนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อ ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามข อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร สอบ
ราคา จะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องท,าส
ญญาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อขายตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามแบบส
ญญาดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งระบ4ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ข อ ๑.๓ ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควาายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๗ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
จาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังวิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บแจ งแลัยราชภัฏเะจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องวิทยาางหลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส
ญญาเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀จ,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เท6าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บร อยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคาส�$งของท�$ สอบราคาไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� 
ให มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายย>ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทยา ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ขณะท,าส
ญญา โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยใช หลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อย6างหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀>$งอย6างใดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อไปนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��
                                (๑) เง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀สดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
                                (๒) เช"คท�$ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าคารส
$งจ6ายให แก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เช"คลัยราชภัฏเงวิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ท�$ท,า
ส
ญญาหร�อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀หนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ไม6เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๓ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ท,าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร
                                (๓) หนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อค�,าประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าคารภัฏเชียงรายมีควาายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ประเทศตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามแบบหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อค�,าประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งระบ4ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ข อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อค�,าประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของบรรษ
ทเง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท4นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อ4ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราสาหก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมแห6งประเทศไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท4นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 
หร�อบร�ษ
ทเง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท4นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀หลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังทร
พย� ท�$ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บอนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀4ญาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราให ประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังอบก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง�จก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารเง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท4นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เพ�$อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล4รก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง�จค�,าประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าคารแห6งประเทศไทย ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕>$งไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� แจ งช�$อเวิทยา�ยนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ให ส6วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเ วิทยา โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยอนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀4โลัยราชภัฏเมให ใช ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราาม
แบบหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อค�,าประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งระบ4ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ข อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀��จะค�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ให โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยไม6ม�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๑๕ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��จาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังวิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ขาย)  
พ นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀จาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังข อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังพ
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามส
ญญาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อขายแลัยราชภัฏเ วิทยา

                 ๗. อ�ตู้เก็บเอกสาร�������ราค)าปร�บ
                       ค6าปร
บตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามแบบส
ญญาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อขายข อ ๑๐ ให ค�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อ
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราราร อยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อวิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀



-๖-

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช;าร&ดังต่อไปนี้�บเอกสาร �ce��������:�/IMPLEMENTATIONบกพิจารณาราคา������䊼͙䊀͙䉨͙䉔͙�o��䈸͙䈜͙䇠͙䇈͙䆴͙䆔͙䅼ร)อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ชนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร สอบราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕>$งไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ท,าข อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเงเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀หนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
งส�อ หร�อท,าส
ญญาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อขายตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามแบบดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งระบ4ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ข อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเ วิทยาแตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ� จะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องร
บประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ควิทยาามช,าร4ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��บก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังพร6องของส�$งของท�$ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อขายท�$เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ข>�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ภัฏเชียงรายมีควาายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไม6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 อยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังวิทยา6า ๑ ปa 
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��จาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังวิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อร
บมอบ โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ขายตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องร�บจ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕6อมแซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕มแก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง ไขให ใช ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ���ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งเดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ���มภัฏเชียงรายมีควาายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ๗ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��จาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังวิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$
ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บแจ งควิทยาามช,าร4ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��บก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังพร6อง
                 
                  ๙. ข อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
@ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ค6าพ
สดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��4ส,าหร
บก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อเง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀งบประมาณประจ,าปa พ.ศ. ๒๕๕๖
                                ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารลัยราชภัฏเงนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ามในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส
ญญาจะก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระท,าไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อเม�$อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บอนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀4ม
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�เง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ค6า
พ
สดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��4จาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง เง�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀งบประมาณประจ,าปa พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏเ วิทยาเท6านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
                       ๙.๒ เม�$อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ค
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เลัยราชภัฏเ�อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคารายใดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ให เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเงซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อ
ส�$งของตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราาม สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อ แลัยราชภัฏเ วิทยาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ขายจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องส
$งหร�อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀,าส�$งของดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยาเข ามาจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6างประเทศ แลัยราชภัฏเะของนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀,าเข า
มาโดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยทางเร�อในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เส นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ทางท�$ม�เร�อไทยเดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ���นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อย�6 แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให บร�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารร
บขนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามท�$ร
ฐมนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราร�วิทยา6าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระทรวิทยางคมนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าคม
ประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕>$งเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ขายจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องปฏ�บ
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังฎหมายวิทยา6าดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� วิทยายก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารส6งเสร�มก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารพาณ�ชยนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าวิทยา� ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�� 
                                (๑) แจ งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารส
$งหร�อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀,าส�$งของท�$ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อขายดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยาเข ามาจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6างประเทศตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรมเจ าท6าภัฏเชียงรายมีควาายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 
๗ วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
บตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
�งแตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6วิทยา
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ขายส
$งหร�อซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อของจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6างประเทศ เวิทยา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของท�$ร
ฐมนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราร�วิทยา6าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระทรวิทยางคมนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าคมประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศ
ยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเวิทยา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ให บรรท4ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังโดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยเร�ออ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� 
                                (๒) จ
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารให ส�$งของท�$ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕��อขายดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเ6าวิทยาบรรท4ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังโดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยเร�อไทยหร�อเร�อท�$ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ���ยวิทยาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
บเร�อ
ไทยจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6างประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา6จะไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บอนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀4ญาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรมเจ าท6าให บรรท4ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังส�$งของนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀โดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยเร�ออ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ท�$ม�ใช6เร�อ
ไทย ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕>$งจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บอนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀4ญาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราเช6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง6อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀บรรท4ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังของลัยราชภัฏเงเร�ออ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 หร�อเป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของท�$ร
ฐมนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราร�วิทยา6าก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังระทรวิทยางคมนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าคม
ประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาศยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเวิทยา นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ให บรรท4ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังโดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ยเร�ออ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
                                (๓) ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรณ�ท�$ไม6ปฏ�บ
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ขายจะตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังฎหมายวิทยา6าดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� วิทยายก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารส6ง
เสร�มก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารพาณ�ชยนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀าวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕>$งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ค
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เลัยราชภัฏเ�อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังแลัยราชภัฏเ วิทยาไม6ไปท,าส
ญญาหร�อข อตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เวิทยาลัยราชภัฏเาท�$ทางราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
งระบ4ไวิทยา ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ข อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังร องให ชดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ใช ควิทยาาม
เส�ยหายอ�$นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง าม�) รวิทยามท
�งจะพ�จารณาให เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ท��งงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามระเบ�ยบของทางราชก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังาร
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ท�$จะแก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง ไขเพ�$มเตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�มเง�$อนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ไขหร�อข อก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀แบบ
ส
ญญาให เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ไปตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามควิทยาามเห"นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ของส,านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อ
ยก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารส�งส4ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง าม�)
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รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้�บเอกสาร �ce��������:�/IMPLEMENTATIONแนบท ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 125/2556

ตู้เก็บเอกสาร�������� เก!บเอกสาร จ;านวิทยาลัยราน ๔๐  ตู้เก็บเอกสาร�������� 
ค&ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
ร�ปแบบ: ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� บานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� 2 บานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ม�แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ช
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 3 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
วิทยาลัยรา�สดังต่อไปนี้�บเอกสาร �ce��������:�/IMPLEMENTATION& : ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเหลัยราชภัฏเ"ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 Cold Rolled Steel ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามมาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารฐานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 JIS G3141
ขนาดังต่อไปนี้�บเอกสาร �ce��������:�/IMPLEMENTATION: 917(ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง)  ×  457(ลัยราชภัฏเ) × 1829(ส) มม.
ส)วิทยาลัยรานประกอบของตู้เก็บเอกสาร�������� 

1. ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
วิทยาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเหลัยราชภัฏเ"ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมวิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารพ
บข>�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ร�ปแลัยราชภัฏเะอาร�คประก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังอบเข าดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� วิทยายก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัง
นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀เป1นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา
วิทยาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� 
2. ประตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเหลัยราชภัฏเ"ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมวิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารพ
บข>�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ร�ป แลัยราชภัฏเะอาร�ครางนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�,าเสร�มควิทยาามแข"งแรง สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� - ปGดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��  
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3. แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ช
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังเหลัยราชภัฏเ"ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6านี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังรรมวิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารพ
บข>�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ร�ป แลัยราชภัฏเะอาร�ครางนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�,าเสร�มควิทยาามแข"งแรง สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร
บ

ระดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��
บส�ง - ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา$,าไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� 
4. ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังารร
บนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀�,าหนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
ก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ช
�นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราามมาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรารฐานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ANSI/BIFMA X5 9-2004, Section 4.2 Functional Load Test

ระบบลัยราชภัฏเชียงร!อค : ม�อจ
บแบบฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�ง�ปิดซองสอบราคา �๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ����������������ʰ����佑�礁�ꐂ�ꐂ�Ḁ倥Eง แบบลัยราชภัฏเ"อคอ
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราโนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ม
ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา� บนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀-ลัยราชภัฏเ6าง
เง��อนไขเฉพิจารณาราคา������䊼͙䊀͙䉨͙䉔͙�o��䈸͙䈜͙䇠͙䇈͙䆴͙䆔͙䅼าะ

1. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราจาก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังโรงงานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราท�$ไดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ร
บรองค4ณภัฏเชียงรายมีควาาพ ISO 9001-2008 แลัยราชภัฏเะ ISO 14001-2004
2. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค� เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามรา องระบ4รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ�� ย�$ห อ ร46นี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀 ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ�ตู้เก็บเอกสาร ตามเอกสารสอบราคา   เลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ตามราภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ที่เสนอราคาลงในใบเสนอราคาให้ครบถ้วนชัดเจน���������È�ท�$เสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาลัยราชภัฏเงในี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ใบเสนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀อราคาให ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง วิทยานี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀ช
ดังนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��เจนี้	�ฑ์ จำนวน 2 รายการ.doc�การ.doc���ŀ���䲴α�����䲔αୁڼୁ�ೕ䱼α䱨α䰰α䯤α䯀α䮬α䭜α䭄α䬜α䬀α䫴αڼ䋘α��ୁ�ಓ�� ڶἐҼ��䱤ؾ䍀ಛ默ೇ��ୁ�ୁ䜀
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1. Surface Pre-treatment by Phosphating Treatment Process
2. Surface Coating by Baking Enamel Alkyd Melamine
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