
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���������`�ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ�������p! จำนวน ๑ รายการ�������p�����+#านวิทยาลัยราน ๑ รายการ

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

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียามประสงค�จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตามรายการดังนี้������� จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียน ๑ รายการ ตาม
เอกสารสอบราคา เลัยราชภัฏเชียงรายมีความขท�( ๖๕/๒๕๕๖  ตามรายการดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งน��

เคร��องคอมพิวเตอร์ Al
วิทยาลัยราเตอร! All in one จำนวน ๑ รายการ�������p�����+#านวิทยาลัยราน   ๓๔  ช�ด

ผ34ม�ส
ทธิเสนอราค
เสนอราคาจำนวน ๑ รายการ�������p�����+ะต4องม�ค�ณสมบ�ต
 ด�งต6อไปน��
                   ๑. เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ม�อาช�พขายพ�สดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �ท�(สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อ
                ๒. ไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ท�(ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กระบ�ช�(อไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2ในบ�ญช�รายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2แจ2งเวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ยนช�(อแลัยราชภัฏเชียงรายมีความ2วิทยาลัยราชภัฏเชีย
                   ๓. ไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<หร�อควิทยาลัยราชภัฏเชียามค�2มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไไม5ยอมข=�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีความไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชีย2นแต5ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีความของ        
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ม�ค"าส�(งให2สลัยราชภัฏเชียงรายมีความะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<ควิทยาลัยราชภัฏเชียามค�2มก�นเช5นวิทยาลัยราชภัฏเชีย5าน��น
                   ๔. ไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประโยชน�ร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคารายอ�(นท�(เข2าเสนอราคาให2แก5มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยาลัยราชภัฏเชีย�นประกาศสอบราคา หร�อไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12กระท"าการอ�นเป/นการข�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ขวิทยาลัยราชภัฏเชียางการแข5งข�นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมในการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อคร��งน��
                   ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชียนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไม5ร�บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บ        
มอบอ"านาจไม5เข2าร�บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด��������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สDงการพ�จารณาราคาตามวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะเวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความาท�(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยฯ ก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   
                    ๖. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาต2องปฏ�บ�ต�ตามประกาศคณะกรรมการปEองก�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะปราบปรามการท�จร�ตแห5งชาต�
เร�(อง หลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กเกณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตามรายการดังนี้�������แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ท"าแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะแสดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   งบ�ญช�รายการร�บจ5ายของโครงการท�(บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความเป/นค15ส�ญญาก�บ
หน5วิทยาลัยราชภัฏเชียยงานของร�ฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข2อ ๑๕ ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งน��
                    (๑) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความท�(จะเข2าเป/นค15ส�ญญาต2องไม5อย15ในฐานะเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ไม5แสดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   งบ�ญช�รายร�บ รายจ5าย
หร�อแสดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   งบ�ญช�รายร�บรายจ5ายไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กต2องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2วิทยาลัยราชภัฏเชียนในสาระส"าค�ญ
                    (๒) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความท�(จะเข2าเป/นค15ส�ญญาก�บหน5วิทยาลัยราชภัฏเชียยงานของร�ฐซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   "าเน�นการจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อ  จ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   จ2างดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2วิทยาลัยราชภัฏเชียย
ระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีความHกทรอน�กส� ( E-Government Procurement: e-GP) ตามข2อ ๑๖ ต2องลัยราชภัฏเชียงรายมีความงทะเบ�ยนในระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีความHกทรอน�กส�
ของกรมบ�ญช�กลัยราชภัฏเชียงรายมีความางท�(เวิทยาลัยราชภัฏเชียHบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตต�ศ1นย�ข2อม1ลัยราชภัฏเชียงรายมีความจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   จ2างภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบาคร�ฐ
                    (๓) ค15ส�ญญาต2องร�บจ5ายเง�นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา5านบ�ญช�เง�นฝากกระแสรายวิทยาลัยราชภัฏเชีย�น เวิทยาลัยราชภัฏเชีย2นแต5การร�บจ5ายเง�นแต5ลัยราชภัฏเชียงรายมีความะคร��งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งม�ม1ลัยราชภัฏเชียงรายมีความค5า
ไม5เก�นสามหม�(นบาทค15ส�ญญาอาจร�บจ5ายเป/นเง�นสดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   กHไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2                  

          ก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองสอบราคา ในวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�( ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้=งวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�( ๓ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบาคม ๒๕๕๖ ต��งแต5เวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความา ๐๙.๐๐ น. 
ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้=งเวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   � กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   � มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบ
เสนอราคาในวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�( ๗ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความา ๑๐.๐๐ น.



-๒-

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12สนใจต�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ต5อขอร�บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อ  ช�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ลัยราชภัฏเชียงรายมีความะ ๒๐๐.- บาท (สองร2อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2วิทยาลัยราชภัฏเชียน)ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ท�( งานการเง�น กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ง 
ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   � มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�( ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้=งวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�( ๒ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบาคม ๒๕๕๖ ต��งแต5
เวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้=งเวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   1รายลัยราชภัฏเชียงรายมีความะเอ�ยดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ท�(เวิทยาลัยราชภัฏเชียHบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตต� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะ www.gprocurement.go.th 
หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ามทางโทรศ�พท�หมายเลัยราชภัฏเชียงรายมีความข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต5อ ๑๖๒๒ ในวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะเวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความาราชการ
 

 ประกาศ ณ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�( ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

    (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ช5วิทยาลัยราชภัฏเชียยศาสตราจารย�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ร.ทศพลัยราชภัฏเชียงรายมีความ อาร�น�จ)
อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �

   



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๖๕/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���������`�ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ�������p! จำนวน ๑ รายการ�������p�����+#านวิทยาลัยราน ๑ รายการ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งต5อไปน��เร�ยกวิทยาลัยราชภัฏเชีย5า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียามประสงค�       
จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตามรายการดังนี้������� จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งน��
                  เคร��องคอมพิวเตอร์ Al
วิทยาลัยราเตอร! All in one จำนวน ๑ รายการ�������p�����+#านวิทยาลัยราน ๓๔  ช�ด 

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งพ�สดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �ท�(จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อน��ต2องเป/นของแท2 ของใหม5 ไม5เคยใช2งานมาก5อน ไม5เป/นของเก5าเกHบ อย15ในสภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบาพท�(จะใช2งานไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ท�นท�แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะ
ม�ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กษณะเฉพาะตรงตามก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2ในเอกสารสอบราคาฉบ�บน�� โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยม�ข2อแนะน"า แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะข2อก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งต5อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท4ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเชียงรายมีความะเอ�ยดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน�งส�อค�"าประก�น
                                (๑) หลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กประก�นส�ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กประก�นการร�บเง�นค5าพ�สดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �ลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5วิทยาลัยราชภัฏเชียงหน2า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประโยชน�ร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมก�น
                                (๒) การข�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ขวิทยาลัยราชภัฏเชียางการแข5งข�นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม
                       ๑.๖ แบบบ�ญช�เอกสาร
                                (๑) บ�ญช�เอกสารส5วิทยาลัยราชภัฏเชียนท�( ๑
                                (๒) บ�ญช�เอกสารส5วิทยาลัยราชภัฏเชียนท�( ๒
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต
ของผ34เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาต2องเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ม�อาช�พขายพ�สดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �ท�( สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาต2องไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ท�(ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กระบ�ช�(อไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2ในบ�ญช�รายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2แจ2ง
เวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ยนช�(อแลัยราชภัฏเชียงรายมีความ2วิทยาลัยราชภัฏเชีย หร�อไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ท�(ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความของการส�(งให2น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความหร�อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความอ�(นเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาต2องไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประโยชน�ร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคารายอ�(น ณ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�นประกาศ       
สอบราคา หร�อไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12กระท"าการอ�นเป/นการข�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ขวิทยาลัยราชภัฏเชียางการแข5งข�นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม ตามข2อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาต2องไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<หร�อควิทยาลัยราชภัฏเชียามค�2มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไไม5ยอมข=�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีความไทย     
เวิทยาลัยราชภัฏเชีย2นแต5ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีความของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ม�ค"าส�(งให2สลัยราชภัฏเชียงรายมีความะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะควิทยาลัยราชภัฏเชียามค�2มก�นเช5นวิทยาลัยราชภัฏเชีย5าน��น
                        ๒.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชียนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไม5ร�บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บ   
มอบอ"านาจไม5เข2าร�บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด��������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สDงการพ�จารณาราคาตามวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะเวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความาท�(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยฯ ก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   



-๒-

                        ๒.๖. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาต2องปฏ�บ�ต�ตามประกาศคณะกรรมการปEองก�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะปราบปรามการท�จร�ตแห5ง
ชาต�เร�(อง หลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กเกณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตามรายการดังนี้�������แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ท าแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะแสดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   งบ�ญช�รายการร�บจ5ายของโครงการท�(บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความ        เป/นค15
ส�ญญาก�บหน5วิทยาลัยราชภัฏเชียยงานของร�ฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข2อ ๑๕ ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งน��
                    (๑) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความท�(จะเข2าเป/นค15ส�ญญาต2องไม5อย15ในฐานะเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ไม5แสดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   งบ�ญช�รายร�บ รายจ5าย
หร�อแสดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   งบ�ญช�รายร�บรายจ5ายไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กต2องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2วิทยาลัยราชภัฏเชียนในสาระส าค�ญ
                    (๒) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความท�(จะเข2าเป/นค15ส�ญญาก�บหน5วิทยาลัยราชภัฏเชียยงานของร�ฐซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   "าเน�นการจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   จ2างดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2วิทยาลัยราชภัฏเชียย
ระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีความHกทรอน�กส� ( e-Government Procurement : e-GP) ตามข2อ ๑๖ ต2องลัยราชภัฏเชียงรายมีความงทะเบ�ยนในระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีความHกทรอน�กส�
ของกรมบ�ญช�กลัยราชภัฏเชียงรายมีความางท�(เวิทยาลัยราชภัฏเชียHบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตต�ศ1นย�ข2อม1ลัยราชภัฏเชียงรายมีความจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   จ2างภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบาคร�ฐ
                    (๓) ค15ส�ญญาต2องร�บจ5ายเง�นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา5านบ�ญช�เง�นฝากกระแสรายวิทยาลัยราชภัฏเชีย�น เวิทยาลัยราชภัฏเชีย2นแต5การร�บจ5ายเง�นแต5ลัยราชภัฏเชียงรายมีความะคร��งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งม�ม1ลัยราชภัฏเชียงรายมีความค5า
ไม5เก�นสามหม�(นบาทค15ส�ญญาอาจร�บจ5ายเป/นเง�นสดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   กHไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาจะต2องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กฐานย�(นมาพร2อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบเสนอราคา โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยแยกไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตอง    
ใบเสนอราคาเป/น ๒ ส5วิทยาลัยราชภัฏเชียน ค�อ
                       ๓.๑ ส5วิทยาลัยราชภัฏเชียนท�( ๑ อย5างน2อยต2องม�เอกสารดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งต5อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาเป/นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความ
                                        (ก) ห2างห�2นส5วิทยาลัยราชภัฏเชียนสาม�ญหร�อห2างห�2นส5วิทยาลัยราชภัฏเชียนจ"าก�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    ให2ย�(นส"าเนาหน�งส�อร�บรองการ        
จดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความ บ�ญช�รายช�(อห�2นส5วิทยาลัยราชภัฏเชียนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12จ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ม�อ"านาจควิทยาลัยราชภัฏเชียบค�ม พร2อมร�บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กต2อง
                                        (ข) บร�ษ�ทจ"าก�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   หร�อบร�ษ�ทมหาชนจ"าก�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    ให2ย�(นส"าเนาหน�งส�อร�บรองการจดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ทะเบ�ยน
น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความ หน�งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� บ�ญช�รายช�(อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12จ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ม�อ"านาจควิทยาลัยราชภัฏเชียบค�ม แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�อห�2นรายใหญ5 พร2อม
ร�บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กต2อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาเป/นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความท�(ม�ใช5น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความ ให2ย�(นส"าเนาบ�ตร
ประจ"าต�วิทยาลัยราชภัฏเชียประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12น��น ส"าเนาข2อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความงท�(แสดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้=งการเข2าเป/นห�2นส5วิทยาลัยราชภัฏเชียน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2าม�) ส"าเนาบ�ตรประจ"าต�วิทยาลัยราชภัฏเชียประชาชนของ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เป/นห�2นส5วิทยาลัยราชภัฏเชียน พร2อมท��งร�บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กต2อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมก�นในฐานะเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมค2า ให2ย�(นส"าเนาส�ญญา
ของการเข2าร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมค2า ส"าเนาบ�ตรประจ"าต�วิทยาลัยราชภัฏเชียประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมค2า แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะในกรณ�ท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เข2าร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมค2าฝeายใดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เป/นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   าท�(
ม�ใช5ส�ญชาต�ไทย กHให2ย�(นส"าเนาหน�งส�อเดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมค2าฝeายใดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เป/นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความให2ย�(นเอกสารตามท�(ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2ใน (๑)
                                (๔) หน�งส�อแสดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   งหลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กฐานทางการเง�น ส"าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส"าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบาษ�
ม1ลัยราชภัฏเชียงรายมีความค5าเพ�(ม
                                (๕) บ�ญช�เอกสารส5วิทยาลัยราชภัฏเชียนท�( ๑ ท��งหมดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ท�(ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ย�(นพร2อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบเสนอราคา ตามแบบในข2อ      
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส5วิทยาลัยราชภัฏเชียนท�( ๒ อย5างน2อยต2องม�เอกสารดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งต5อไปน��
                                (๑) แคHตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีความHอกแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะหร�อแบบร1ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีความะเอ�ยดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กษณะเฉพาะ ตามข2อ ๔.๔
                                (๒) หน�งส�อมอบอ"านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   อากรแสตมปfตามกฎหมายในกรณ�ท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคามอบอ"านาจ
ให2บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความอ�(นลัยราชภัฏเชียงรายมีความงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ�ญช�เอกสารส5วิทยาลัยราชภัฏเชียนท�( ๒ ท��งหมดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ท�(ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ย�(นพร2อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบเสนอราคา ตามแบบในข2อ     
๑.๖ (๒)



-๓-
                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาต2องย�(นเสนอราคาตามแบบท�(ก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยไม5ม�เง�(อนไขใดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    
ๆ ท��งส��นแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะจะต2องกรอกข2อควิทยาลัยราชภัฏเชียามให2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กต2องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2วิทยาลัยราชภัฏเชียน ลัยราชภัฏเชียงรายมีความงลัยราชภัฏเชียงรายมีความายม�อช�(อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาให2ช�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เจน จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียนเง�นท�(เสนอต2อง
ระบ�ตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชียเลัยราชภัฏเชียงรายมีความขแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะต�วิทยาลัยราชภัฏเชียอ�กษร โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยไม5ม�การข1ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ลัยราชภัฏเชียงรายมีความบหร�อแก2ไข หากม�การข1ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ลัยราชภัฏเชียงรายมีความบ ตกเต�ม แก2ไข เปลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�(ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีความงจะต2องลัยราชภัฏเชียงรายมีความง
ลัยราชภัฏเชียงรายมีความายม�อช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาพร2อมประท�บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2าม�) ก"าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2วิทยาลัยราชภัฏเชียยท�กแห5ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาจะต2องเสนอราคาเป/นเง�นบาท แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �ยวิทยาลัยราชภัฏเชีย โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยเสนอราคารวิทยาลัยราชภัฏเชียม 
แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะหร�อราคาต5อหน5วิทยาลัยราชภัฏเชียย แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะหร�อต5อรายการ ตามเง�(อนไขท�(ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2ท2ายใบเสนอราคาให2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กต2อง ท��งน�� ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชียมท�(เสนอ
จะต2องตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชียเลัยราชภัฏเชียงรายมีความขแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะต�วิทยาลัยราชภัฏเชียหน�งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2าต�วิทยาลัยราชภัฏเชียเลัยราชภัฏเชียงรายมีความขแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะต�วิทยาลัยราชภัฏเชียหน�งส�อไม5ตรงก�นให2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�อต�วิทยาลัยราชภัฏเชียหน�งส�อเป/นส"าค�ญ โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยค�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชียม
ท��งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งรวิทยาลัยราชภัฏเชียมค5าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบาษ�ม1ลัยราชภัฏเชียงรายมีความค5าเพ�(ม ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบาษ�อากรอ�(น ค5าขนส5ง ค5าจดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะค5าใช2จ5ายอ�(น ๆ ท��งปวิทยาลัยราชภัฏเชียง จนกระท�(งส5งมอบ
พ�สดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �ให2 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงราย
                                         ราคาท�(เสนอจะต2องเสนอก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ย�นราคาไม5น2อยกวิทยาลัยราชภัฏเชีย5า ๖๐ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�น น�บแต5วิทยาลัยราชภัฏเชีย�นเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตอง    
ใบเสนอราคา โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายในก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาต2องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ชอบราคาท�(ตนไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2เสนอไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2 แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้อนเสนอราคาม�ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาจะต2องเสนอก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความาส5งมอบพ�สดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �ไม5เก�น ๓๐ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   จากวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นลัยราชภัฏเชียงรายมีความงนามใน
ส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาจะต2องส5งแคHตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีความHอก แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะหร�อแบบร1ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีความะเอ�ยดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตามรายการดังนี้������� ไปพร2อมใบเสนอราคาเพ�(อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กฐานดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชียน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายจะย=ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2
เป/นเอกสารของทางราชการ
                                ส"าหร�บแคHตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีความHอกท�(แนบให2พ�จารณา หากเป/นส"าเนาร1ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้5ายจะต2องร�บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กต2อง 
โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ม�อ"านาจท"าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความ หากคณะกรรมการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองสอบราคา ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียามประสงค�จะขอดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   1ต2นฉบ�บแคHตตา
ลัยราชภัฏเชียงรายมีความHอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาจะต2องน"าต2นฉบ�บมาให2คณะกรรมการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองสอบราคา ตรวิทยาลัยราชภัฏเชียจสอบภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�น
                       ๔.๕ ก5อนย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาควิทยาลัยราชภัฏเชียรตรวิทยาลัยราชภัฏเชียจดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   1ร5างส�ญญา รายลัยราชภัฏเชียงรายมีความะเอ�ยดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเชียงรายมีความฯให2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�(ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2วิทยาลัยราชภัฏเชียนแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะเข2าใจเอกสาร สอบราคา ท��งหมดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เส�ยก5อนท�(จะตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความงย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตอง สอบราคา ตามเง�(อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาจะต2องย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบเสนอราคาท�(ป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาน=กซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองเร�ยบร2อยจ5าหน2าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้=งประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไานคณะ
กรรมการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตามรายการดังนี้������� จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียน ๑ รายการ โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2ท�(หน2าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองวิทยาลัยราชภัฏเชีย5า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเชียงรายมีความขท�( ๖๕/๒๕๕๖" ย�(นต5อเจ2าหน2าท�( ในวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�( ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้=งวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�( ๓ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบาคม ๒๕๕๖ ต��งแต5เวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้=งเวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   � กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   � มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตอง สอบราคา จะดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   "าเน�นการตรวิทยาลัยราชภัฏเชียจสอบค�ณสมบ�ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาแต5ลัยราชภัฏเชียงรายมีความะ
รายวิทยาลัยราชภัฏเชีย5า เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประโยชน�ร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคารายอ�(นตามข2อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�นประกาศสอบราคาหร�อ
ไม5 แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะประกาศรายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บการค�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�อกก5อนการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต5อคณะกรรมการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองสอบราคาก5อนหร�อในขณะท�(ม�การเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบเสนอ
ราคาวิทยาลัยราชภัฏเชีย5า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคากระท"าการอ�นเป/นการข�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ขวิทยาลัยราชภัฏเชียางการแข5งข�นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม ตามข2อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะคณะกรรม
การฯ เช�(อวิทยาลัยราชภัฏเชีย5าม�การกระท"าอ�นเป/นการข�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ขวิทยาลัยราชภัฏเชียางการแข5งข�นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม คณะกรรมการฯ จะต�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   รายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอ
ราคารายน��นออกจากการเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะประกาศรายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บการค�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�อก แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีความงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชียเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ท��งงาน เวิทยาลัยราชภัฏเชีย2นแต5คณะกรรมการฯ จะวิทยาลัยราชภัฏเชีย�น�จฉ�ย
ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2วิทยาลัยราชภัฏเชีย5า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคารายน��นเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ท�(ให2ควิทยาลัยราชภัฏเชียามร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมม�อเป/นประโยชน�ต5อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะม�ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ร�เร�(มให2ม�
การกระท"าดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชีย



-๔-

                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กต�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   รายช�(อออกจากการเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคา เพราะเหต�เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ
ประโยชน�ร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคารายอ�(น ณ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�นประกาศสอบราคา หร�อเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(กระท"าการอ�นเป/นการข�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   
ขวิทยาลัยราชภัฏเชียางการแข5งข�นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ�ค"าส�(งดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชียต5อปลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�น น�บแต5วิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�(ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บแจ2ง
จากคณะกรรมการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองสอบราคา การวิทยาลัยราชภัฏเชีย�น�จฉ�ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ�ของปลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงให2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�อเป/นท�(ส�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   
                                คณะกรรมการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตอง สอบราคาจะเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บ
การค�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�อกดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชียข2างต2น ณ ห2องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา=�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   � มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�( ๗ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบาคม 
๒๕๕๖ ต��งแต5เวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความา ๑๐.๐๐ น. เป/นต2นไป
                                การย�(นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ�ตามวิทยาลัยราชภัฏเชียรรคห2า ย5อมไม5เป/นเหต�ให2ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความาการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบเสนอ
ราคา เวิทยาลัยราชภัฏเชีย2นแต5ปลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงพ�จารณาเหHนวิทยาลัยราชภัฏเชีย5าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความาดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชียจะเป/นประโยชน�แก5ทางราชการอย5างย�(งแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะ
ในกรณ�ท�(ปลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงพ�จารณาเหHนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2วิทยาลัยราชภัฏเชียยก�บค"าค�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ค2านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ� แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะเหHนวิทยาลัยราชภัฏเชีย5าการยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบเสนอราคาท�(
ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   "าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีความ2วิทยาลัยราชภัฏเชีย จะเป/นประโยชน�แก5ทางราชการอย5างย�(งให2ปลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงม�อ"านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบเสนอ
ราคาดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชียไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๑ รายการ�������p!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราค
ในการพิวเตอร์ Al
จำนวน ๑ รายการ�������p�����+ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร��งน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ส�นดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2วิทยาลัยราชภัฏเชียย ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชียม
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคารายใดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ม�ค�ณสมบ�ต�ไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กต2องตามข2อ ๒ หร�อย�(นหลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กฐานการเสนอราคาไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1ก
ต2องหร�อไม5ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2วิทยาลัยราชภัฏเชียนตามข2อ ๓ หร�อย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองสอบราคาไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กต2องตามข2อ ๔ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความ2วิทยาลัยราชภัฏเชียคณะกรรมการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองสอบราคา จะไม5
ร�บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคารายน��น เวิทยาลัยราชภัฏเชีย2นแต5เป/นข2อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   พลัยราชภัฏเชียงรายมีความาดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   หลัยราชภัฏเชียงรายมีความงเพ�ยงเลัยราชภัฏเชียงรายมีความHกน2อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   พลัยราชภัฏเชียงรายมีความาดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ไปจาก
เง�(อนไขของเอกสารสอบราคาในส5วิทยาลัยราชภัฏเชียนท�(ม�ใช5สาระส"าค�ญ ท��งน��เฉพาะในกรณ�ท�(พ�จารณาเหHนวิทยาลัยราชภัฏเชีย5าจะเป/นประโยชน�ต5อมหา
วิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายเท5าน��น
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชียนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<ไม5พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคา โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยไม5ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา5อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�น
ในกรณ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งต5อไปน��
                                (๑) ไม5ปรากฏช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคารายน��น ในบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ร�บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กฐานการ
ร�บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม5กรอกช�(อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   า หร�อลัยราชภัฏเชียงรายมีความงลัยราชภัฏเชียงรายมีความายม�อช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาอย5างหน=(ง   
อย5างใดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    หร�อท��งหมดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเชียงรายมีความะเอ�ยดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   แตกต5างไปจากเง�(อนไขท�(ก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ในเอกสารสอบราคา ท�(เป/นสาระ
ส"าค�ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความท"าให2เก�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ควิทยาลัยราชภัฏเชียามไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก5ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคารายอ�(น
                                (๔) ราคาท�(เสนอม�การข1ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ลัยราชภัฏเชียงรายมีความบ ตก เต�ม แก2ไขเปลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�(ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีความง โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาม�ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ลัยราชภัฏเชียงรายมีความงลัยราชภัฏเชียงรายมีความายม�อช�(อ
พร2อมประท�บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2าม�) ก"าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2
                       ๕.๔ ในการต�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ส�นการสอบราคา หร�อในการท"าส�ญญา คณะกรรมการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<ให2ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาช��แจงข2อเทHจจร�ง สภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบาพ ฐานะ หร�อข2อเทHจจร�งอ�(นใดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ท�(เก�(ยวิทยาลัยราชภัฏเชียข2องก�บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ท�(จะไม5ร�บราคาหร�อไม5ท"าส�ญญาหากหลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กฐานดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชียไม5ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชียาม
เหมาะสมหร�อไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้1กต2อง
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ท�(จะไม5ร�บราคาต("าส�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    หร�อราคาหน=(งราคาใดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   หร�อ
ราคาท�(เสนอท��งหมดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   กHไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2 แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อในจ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียน หร�อขนาดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    หร�อเฉพาะรายการหน=(งรายการใดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กการ สอบราคา โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยไม5พ�จารณาจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อเลัยราชภัฏเชียงรายมีความยกHไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2 ส�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   แต5จะพ�จารณา ท��งน��เพ�(อประโยชน�ของทางราชการเป/น
ส"าค�ญ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะให2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�อวิทยาลัยราชภัฏเชีย5าการต�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ส�นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายเป/นเดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   Hดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ขาดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาจะเร�ยกร2องค5าเส�ยหายใดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ๆ 



-๕-

ม�ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2 รวิทยาลัยราชภัฏเชียมท��งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะลัยราชภัฏเชียงรายมีความงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ท��งงาน ไม5วิทยาลัยราชภัฏเชีย5า
จะเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บการค�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�อกหร�อไม5กHตาม หากม�เหต�ท�(เช�(อไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2วิทยาลัยราชภัฏเชีย5าการเสนอราคากระท"าการโดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยไม5ส�จร�ต    
เช5น การเสนอเอกสารอ�นเป/นเทHจ หร�อใช2ช�(อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   า หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีความอ�(นมาเสนอราคาแทน เป/นต2น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�(ปรากฏข2อเทHจจร�งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายหลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�งจากการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตอง สอบราคาวิทยาลัยราชภัฏเชีย5า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บ
การค�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�อกตามท�(ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ประกาศรายช�(อไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2 ตามข2อ ๔.๖ เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประโยชน�ร5วิทยาลัยราชภัฏเชียมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคารายอ�(น 
ณ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�นประกาศ สอบราคา หร�อเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(กระท"าการอ�นเป/นการข�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ขวิทยาลัยราชภัฏเชียางการแข5งข�นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม    
ตามข2อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายม�อ"านาจท�(จะต�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   รายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บการค�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�อกดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชียออก
จากประกาศรายช�(อตามข2อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีความงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคารายน��นเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงพ�จารณาเหHนวิทยาลัยราชภัฏเชีย5า การยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบเสนอราคาท�(ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2
ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   "าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีความ2วิทยาลัยราชภัฏเชียจะเป/นประโยชน�แก5ทางราชการอย5างย�(งปลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงม�อ"านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กการเป[ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตองใบเสนอราคาดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �ง
กลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชียไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ส5งมอบส�(งของไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2วิทยาลัยราชภัฏเชียนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท"าการของ    
ทางราชการ น�บแต5วิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�(ท"าข2อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ท"าข2อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความงเป/นหน�งส�อแทนการ
ท"าส�ญญาตามแบบส�ญญาดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งระบ�ในข2อ ๑.๓ กHไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ชนะการสอบราคา ไม5สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ส5งมอบส�(งของไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2วิทยาลัยราชภัฏเชียนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท"าการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายเหHนวิทยาลัยราชภัฏเชีย5าไม5สมควิทยาลัยราชภัฏเชียรจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ท"าข2อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความงเป/นหน�งส�อ ตามข2อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ชนะการ     
สอบราคา จะต2องท"าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อขายตามแบบส�ญญาดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งระบ�ในข2อ ๑.๓ ก�บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�น 
น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   จากวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�(ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บแจ2งแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะจะต2องวิทยาลัยราชภัฏเชียางหลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กประก�นส�ญญาเป/นจ"านวิทยาลัยราชภัฏเชียนเง�นเท5าก�บร2อยลัยราชภัฏเชียงรายมีความะ ๕ ของราคาส�(งของท�(      
สอบราคาไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ให2มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายย=ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�อไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2ในขณะท"าส�ญญา โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยใช2หลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กประก�นอย5างหน=(งอย5างใดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งต5อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   
                                (๒) เชHคท�(ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไนาคารส�(งจ5ายให2แก5มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงราย โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยเป/นเชHคลัยราชภัฏเชียงรายมีความงวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�(ท�(ท"า
ส�ญญาหร�อก5อนหน2าน��นไม5เก�น ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�น ท"าการ
                                (๓) หน�งส�อค�"าประก�นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไนาคารภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายในประเทศตามแบบหน�งส�อค�"าประก�นดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งระบ�ในข2อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน�งส�อค�"าประก�นของบรรษ�ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห5งประเทศไทย หร�อบร�ษ�ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กทร�พย� ท�(ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บอน�ญาตให2ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�(อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�รก�จค�"าประก�น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไนาคารแห5งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2แจ2งช�(อเวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ยนให2ส5วิทยาลัยราชภัฏเชียนราชการต5าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเชียงรายมีความ2วิทยาลัยราชภัฏเชีย โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยอน�โลัยราชภัฏเชียงรายมีความมให2ใช2ตาม
แบบหน�งส�อค�"าประก�น ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งระบ�ในข2อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไบ�ตรร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีความไทย
                 หลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�กประก�นน��จะค�นให2โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยไม5ม�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายใน ๑๕ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   จากวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ขาย) พ2น
จากข2อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา1กพ�นตามส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีความ2วิทยาลัยราชภัฏเชีย

                 ๗. อ�ตราค6าปร�บ
                       ค5าปร�บตามแบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อขายข2อ ๑๐ ให2ค�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ในอ�ตราร2อยลัยราชภัฏเชียงรายมีความะ ๐.๒ ต5อวิทยาลัยราชภัฏเชีย�น



-๖-

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดบกพิวเตอร์ Alร6อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ท"าข2อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความงเป/นหน�งส�อ หร�อท"าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อขายตามแบบดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งระบ�ในข2อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความ2วิทยาลัยราชภัฏเชียแต5กรณ� จะต2องร�บประก�นควิทยาลัยราชภัฏเชียามช"าร�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   บกพร5องของส�(งของท�(ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อขายท�(เก�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ข=�นภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความาไม5น2อยกวิทยาลัยราชภัฏเชีย5า ๑ ปi 
น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   จากวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อร�บมอบ โดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ขายต2องร�บจ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต5อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ตมแก2ไขให2ใช2การไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งเดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   จากวิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�(
ไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บแจ2งควิทยาลัยราชภัฏเชียามช"าร�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   บกพร5อง
                 
                  ๙. ข4อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราค
Fในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค5าพ�สดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �ส"าหร�บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อเง�นงบประมาณประจ"าปi พ.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏเชียงรายมีความงนามในส�ญญาจะกระท"าไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ต5อเม�(อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บอน�ม�ต�เง�น      
ค5าพ�สดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �จาก เง�นงบประมาณประจ"าปi พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความ2วิทยาลัยราชภัฏเชียเท5าน��น
                       ๙.๒ เม�(อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ค�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคารายใดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ให2เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีความะไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อ
ส�(งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความ2วิทยาลัยราชภัฏเชียถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ขายจะต2องส�(งหร�อน"าส�(งของดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชียเข2ามาจากต5างประเทศ แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะของน��นต2องน"าเข2า
มาโดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยทางเร�อในเส2นทางท�(ม�เร�อไทยเดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �นอย15 แลัยราชภัฏเชียงรายมีความะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ให2บร�การร�บขนไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ตามท�(ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชีย5าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงคมนาคม
ประกาศก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ขายจะต2องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชีย5าดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2วิทยาลัยราชภัฏเชียยการส5งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเชีย� ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งน�� 
                                (๑) แจ2งการส�(งหร�อน"าส�(งของท�(ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อขายดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชียเข2ามาจากต5างประเทศต5อกรมเจ2าท5าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายใน 
๗ วิทยาลัยราชภัฏเชีย�น น�บต��งแต5วิทยาลัยราชภัฏเชีย�นท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ขายส�(งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อของจากต5างประเทศ เวิทยาลัยราชภัฏเชีย2นแต5เป/นของท�(ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชีย5าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงคมนาคมประกาศ
ยกเวิทยาลัยราชภัฏเชีย2นให2บรรท�กโดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยเร�ออ�(นไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2
                                (๒) จ�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   การให2ส�(งของท�(ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต��อขายดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งกลัยราชภัฏเชียงรายมีความ5าวิทยาลัยราชภัฏเชียบรรท�กโดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยเร�อไทยหร�อเร�อท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�เช5นเดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �ยวิทยาลัยราชภัฏเชียก�บเร�อ
ไทยจากต5างประเทศมาย�งประเทศไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชีย2นแต5จะไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บอน�ญาตจากกรมเจ2าท5าให2บรรท�กส�(งของน��นโดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยเร�ออ�(นท�(ม�ใช5เร�อ
ไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งจะต2องไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ร�บอน�ญาตเช5นน��นก5อนบรรท�กของลัยราชภัฏเชียงรายมีความงเร�ออ�(น หร�อเป/นของท�(ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชีย5าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชียงคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยราชภัฏเชีย2นให2บรรท�กโดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ยเร�ออ�(น
                                (๓) ในกรณ�ท�(ไม5ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ขายจะต2องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชีย5าดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2วิทยาลัยราชภัฏเชียยการส5ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเชีย� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๖๕/๒๕๕๖  ต=(งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายไดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   2ค�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   เลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีความ2วิทยาลัยราชภัฏเชียไม5ไปท"าส�ญญาหร�อข2อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีความง
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบายในเวิทยาลัยราชภัฏเชียลัยราชภัฏเชียงรายมีความาท�(ทางราชการก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   �งระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชีย2ในข2อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร2องให2ชดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ใช2ควิทยาลัยราชภัฏเชียาม
เส�ยหายอ�(น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2าม�) รวิทยาลัยราชภัฏเชียมท��งจะพ�จารณาให2เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา12ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชียนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<ท�(จะแก2ไขเพ�(มเต�มเง�(อนไขหร�อข2อก"าหนดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   ในแบบ
ส�ญญาให2เป/นไปตามควิทยาลัยราชภัฏเชียามเหHนของส"าน�กงานอ�ยการส1งส�ดังนี้���������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้2าม�)  
 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบ�ฏเช�ยงราย
๒๒ เมษายน ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดแนบท4ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 65/2556

1.  เคร��องคอมพิวเตอร์ Al
วิทยาลัยราเตอร! All in one จำนวน ๑ รายการ�������p�����+#านวิทยาลัยราน   34  ช�ด
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1.1. เคร��องคอมพิวเตอร์ Al
วิทยาลัยราเตอร! All in one 
          1.2 CPU ม�ควิทยาลัยราามเรQวิทยาลัยราไม6น4อยกวิทยาลัยรา6า 3.3 GHz 3M Cache
          1.3 ควิทยาลัยราามจำนวน ๑ รายการ�������p�����+#าหลัยราชภัฏเชียงร�กไม6น4อยกวิทยาลัยรา6า 4GBx1 DDR3 (max 8GB, 2 slots)
          1.4 จำนวน ๑ รายการ�������p�����+อม�ขนาดไม6น4อยวิทยาลัยรา6า 20 น
�วิทยาลัยรา แบบ wide ควิทยาลัยราามลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยด 1600 x 900 (16:9)
          1.5 Harddisk ม�ควิทยาลัยราามจำนวน ๑ รายการ�������p�����+�ไม6น4อยกวิทยาลัยรา6า 1 TB 7200 rpm แบบ SATA
          1.6 การเช��อมต6อเคร�อข6ายใช4สาย 10/100/1000
          1.7 6 in 1 Media Card Reader
          1.8 WIFI แบบ 802.11 b/g/n
          1.9 ม�ลัยราชภัฏเชียงร#าโพิวเตอร์ Alงในต�วิทยาลัยรา
          1.10 ร�บประก�นไม6น4อยกวิทยาลัยรา6า 1 ปu
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