
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�������ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���r�������ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ�cess��h! จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)#านวิทยาลัยราน ๘ รายการ

-------------------------------------------
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �8%9� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๘ รายการ                  
เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�& ๓๒/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งน�� 
                 ๑.  เคร�&องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว2ายเอกสารระบบดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������จ�ตอลัยราชภัฏเชียงรายมีควา จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�&อง 
                 ๒.  เคร�&องท!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายเอกสาร จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�&อง 
                 ๓.  เคร�&องตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะวิทยาลัยราชภัฏเชี�เคราะห�ข4อสอบ จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�&อง 
                 ๔.  เคร�&องสแกนหน�งส�อ จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�&อง 
                 ๕.  เคร�&องจ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เก6บเอกสารแบบป7อนต��งโต9ะ จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�&อง 
                 ๖.  เคร�&องจ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เก6บเอกสารระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6คทรอน�กส� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๖   เคร�&อง 
                 ๗.  เคร�&องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว2ายเอกสารระบบดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������จ�ตอลัยราชภัฏเชียงรายมีควา จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�&อง 
                 ๘.  เคร�&องสแกนเนอร� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๒   เคร�&อง 
 
          ผู้มีสิทธิเ'(ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
เสนอราคาจำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dl(องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dl
 ดังต่อไปนี้�.dll����������������>�             �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dl,อไปน��
                   ๑. เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ม�อาช�พขายพ�สดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ท�&สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อ
                   ๒. ไม2เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ท�&ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กระบ�ช�&อไวิทยาลัยราชภัฏเชี4ในบ�ญช�รายช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4แจ4งเวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนช�&อแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชี
                   ๓. ไม2เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Cหร�อควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�4มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตD&งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม2ยอมขD�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี4นแต2ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของ       
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ม�ค!าส�&งให4สลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Cควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�4มก�นเช2นวิทยาลัยราชภัฏเชี2าน��น
                   ๔. ไม2เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคารายอ�&นท�&เข4าเสนอราคาให4แก2มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศสอบราคา หร�อไม2เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4กระท!าการอ�นเป;นการข�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข2งข�นราคาอย2างเป;นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม      
ในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อคร��งน��
                   ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม2ร�บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บ        
มอบอ!านาจไม2เข4าร�บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�รวม����Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราIงการพ�จารณาราคาตามวิทยาลัยราชภัฏเชี�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาท�& มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ก!าหนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������
           ก!าหนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองสอบราคา ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�& ๒๖ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวDงวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�& ๑๑ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแต2เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา     
๐๙.๐๐ น. ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวDงเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง ส!าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะก!าหนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������
เปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอราคาในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�& ๑๒ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแต2เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๐.๐๐ น. 



-๒-

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4สนใจต�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ต2อขอร�บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อ ช�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๒๐๐.- บาท (สองร4อยบาทถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4วิทยาลัยราชภัฏเชีน)ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ท�& งานการเง�น กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง 
ส!าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�& ๒๖ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวDงวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�& ๘ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแต2
เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๐๘.๓๐ น. ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวDงเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๕.๐๐ น. ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������=รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ท�&เวิทยาลัยราชภัฏเชี6บไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตต� www.cru.in.th แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ www.gprocurement.go.th 
หร�อสอบถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวามทางโทรศ�พท�หมายเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต2อ ๑๖๒๒ ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาราชการ
  
                                     ประกาศ ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�& ๒๖ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                 (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ช2วิทยาลัยราชภัฏเชียศาสตราจารย�นาร� จ�ตรร�กษา)  
                                                                   รองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������� ร�กษาราชการแทน  

      อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������
 



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๓๒/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���r�������ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ�cess��h! จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)#านวิทยาลัยราน ๘ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dlามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�������ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๖ ก�มภัฏเชียงราย���r������าพันธ์ ๒๕๕๖�浴p��P���นธิเสนอราคาจะต้องมีค! ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตD&งต2อไปน��เร�ยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�
จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �8%9� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๘ รายการ ตามรายการ ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งน�� 
                 ๑.  เคร�&องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว2ายเอกสารระบบดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������จ�ตอลัยราชภัฏเชียงรายมีควา จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�&อง 
                 ๒.  เคร�&องท!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายเอกสาร จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�&อง 
                 ๓.  เคร�&องตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะวิทยาลัยราชภัฏเชี�เคราะห�ข4อสอบ จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�&อง 
                 ๔.  เคร�&องสแกนหน�งส�อ จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�&อง 
                 ๕.  เคร�&องจ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เก6บเอกสารแบบป7อนต��งโต9ะ จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�&อง 
                 ๖.  เคร�&องจ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เก6บเอกสารระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6คทรอน�กส� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๖   เคร�&อง 
                 ๗.  เคร�&องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว2ายเอกสารระบบดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������จ�ตอลัยราชภัฏเชียงรายมีควา จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�&อง 
                 ๘.  เคร�&องสแกนเนอร� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๒   เคร�&อง 

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตD&งพ�สดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ท�&จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อน��ต4องเป;นของแท4 ของใหม2 ไม2เคยใช4งานมาก2อน ไม2เป;นของเก2าเก6บ อย=2ในสภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพท�&จะใช4งานไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ท�นท�
แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะตรงตามก!าหนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ไวิทยาลัยราชภัฏเชี4ในเอกสารสอบราคาฉบ�บน�� โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยม�ข4อแนะน!า แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะข4อก!าหนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งต2อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน�งส�อค�!าประก�น
                                (๑) หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นส�ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นการร�บเง�นค2าพ�สดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2วิทยาลัยราชภัฏเชีงหน4า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�น
                                (๒) การข�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข2งข�นราคาอย2างเป;นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ�ญช�เอกสาร
                                (๑) บ�ญช�เอกสารส2วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�& ๑
                                (๒) บ�ญช�เอกสารส2วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�& ๒ 
 



-๒-

                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dl
ของผู้มีสิทธิเ'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาต4องเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ม�อาช�พขายพ�สดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ท�& สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาต4องไม2เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ท�&ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กระบ�ช�&อไวิทยาลัยราชภัฏเชี4ในบ�ญช�รายช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4แจ4ง
เวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนช�&อแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชี หร�อไม2เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ท�&ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของการส�&งให4น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�&นเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาต4องไม2เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคารายอ�&น ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศ สอบ
ราคา หร�อไม2เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4กระท!าการอ�นเป;นการข�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข2งข�นราคาอย2างเป;นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข4อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาต4องไม2เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Cหร�อควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�4มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตD&งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม2ยอมขD�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย 
เวิทยาลัยราชภัฏเชี4นแต2ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ม�ค!าส�&งให4สลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Cแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�4มก�นเช2นวิทยาลัยราชภัฏเชี2าน��น

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาจะต4องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานย�&นมาพร4อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอราคา โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยแยกไวิทยาลัยราชภัฏเชี4นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตอง
ใบเสนอราคาเป;น ๒ ส2วิทยาลัยราชภัฏเชีน ค�อ
                       ๓.๑ ส2วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�& ๑ อย2างน4อยต4องม�เอกสารดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งต2อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาเป;นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา
                                        (ก) ห4างห�4นส2วิทยาลัยราชภัฏเชีนสาม�ญหร�อห4างห�4นส2วิทยาลัยราชภัฏเชีนจ!าก�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� ให4ย�&นส!าเนาหน�งส�อร�บรองการ       
จดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา บ�ญช�รายช�&อห�4นส2วิทยาลัยราชภัฏเชีนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4จ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ม�อ!านาจควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม พร4อมร�บรองส!าเนาถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กต4อง
                                        (ข) บร�ษ�ทจ!าก�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������หร�อบร�ษ�ทมหาชนจ!าก�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� ให4ย�&นส!าเนาหน�งส�อร�บรองการจดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������
ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา หน�งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ�ญช�รายช�&อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4จ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ม�อ!านาจควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว�อห�4นรายใหญ2 
พร4อมร�บรองส!าเนาถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กต4อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาเป;นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�&ม�ใช2น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ให4ย�&นส!าเนา
บ�ตรประจ!าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4น��น ส!าเนาข4อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางท�&แสดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������งถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวDงการเข4าเป;นห�4นส2วิทยาลัยราชภัฏเชีน (ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4าม�) ส!าเนาบ�ตรประจ!าต�วิทยาลัยราชภัฏเชี
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เป;นห�4นส2วิทยาลัยราชภัฏเชีน พร4อมท��งร�บรองส!าเนาถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กต4อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นในฐานะเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมค4า ให4ย�&นส!าเนาส�ญญา
ของการเข4าร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมค4า ส!าเนาบ�ตรประจ!าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมค4า แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะในกรณ�ท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เข4าร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมค4าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�ัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)�����������������������ʰ�����ŋ�       `ายใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เป;นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าท�&
ม�ใช2ส�ญชาต�ไทย ก6ให4ย�&นส!าเนาหน�งส�อเดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมค4าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�ัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)�����������������������ʰ�����ŋ�       า̀ยใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เป;นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาให4ย�&นเอกสารตามท�&ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี4ใน (๑)
                                (๔) หน�งส�อแสดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������งหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานทางการเง�น ส!าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส!าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษ�
ม=ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาค2าเพ�&ม
                                (๕) บ�ญช�เอกสารส2วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�& ๑ ท��งหมดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ท�&ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ย�&นพร4อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอราคา ตามแบบในข4อ
 ๑.๖ (๑)



-๓-

                       ๓.๒ ส2วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�& ๒ อย2างน4อยต4องม�เอกสารดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งต2อไปน��
                                (๑) แค6ตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อแบบร=ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ ตามข4อ ๔.๔
                                (๒) หน�งส�อมอบอ!านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตD&งปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������อากรแสตมปaตามกฎหมายในกรณ�ท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคามอบอ!านาจ
ให4บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�&นลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ�ญช�เอกสารส2วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�& ๒ ท��งหมดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ท�&ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ย�&นพร4อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอราคาตามแบบในข4อ ๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาต4องย�&นเสนอราคาตามแบบท�&ก!าหนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ไวิทยาลัยราชภัฏเชี4ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยไม2ม�เง�&อนไข 
ใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� ๆ ท��งส��นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะต4องกรอกข4อควิทยาลัยราชภัฏเชีามให4ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กต4องครบถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4วิทยาลัยราชภัฏเชีน ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�&อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาให4ช�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เจน จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนเง�นท�&เสนอ
ต4องระบ�ตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีอ�กษร โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยไม2ม�การข=ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบหร�อแก4ไข หากม�การข=ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบ ตกเต�ม แก4ไข เปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�&ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควางจะ
ต4องลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาพร4อมประท�บตรา (ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4าม�) ก!าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชี4ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชียท�กแห2ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาจะต4องเสนอราคาเป;นเง�นบาท แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ยวิทยาลัยราชภัฏเชี โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยเสนอราคา
รวิทยาลัยราชภัฏเชีม แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อราคาต2อหน2วิทยาลัยราชภัฏเชีย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อต2อรายการ ตามเง�&อนไขท�&ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี4ท4ายใบเสนอราคาให4ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กต4อง ท��งน�� ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีม   
ท�&เสนอจะต4องตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหน�งส�อ ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหน�งส�อไม2ตรงก�นให4ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว�อต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหน�งส�อเป;นส!าค�ญ         
โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ย   ค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตD&งรวิทยาลัยราชภัฏเชีมค2าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษ�ม=ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาค2าเพ�&ม ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษ�อากรอ�&น ค2าขนส2ง ค2าจดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะค2าใช4จ2ายอ�&น ๆ ท��งปวิทยาลัยราชภัฏเชีง 
จนกระท�&งส2งมอบพ�สดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ให4 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
                                         ราคาท�&เสนอจะต4องเสนอก!าหนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ย�นราคาไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า ๙๐ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บแต2วิทยาลัยราชภัฏเชี�นเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตอง  
ใบเสนอราคา โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในก!าหนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาต4องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ชอบราคาท�&ตนไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4เสนอไวิทยาลัยราชภัฏเชี4 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวอนเสนอราคาม�ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4
                       ๔.๓ ผู้มีสิทธิเ'(เสนอราคาจำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dl(องเสนอก#าหนดังต่อไปนี้�.dll����������������>�             เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราส,งมอบพันธ์ ๒๕๕๖�浴p��P���สดังต่อไปนี้�.dll����������������>�             �ไม,เก
น ๓๐ วิทยาลัยรา�น น�บถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย������è�����i�                      ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งน�ดังต่อไปนี้�.dll����������������>�             จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)ากวิทยาลัยรา�นลัยราชภัฏเชียงรงนาม
ในส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาจะต4องส2งแค6ตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6อก แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อแบบร=ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �8%9� ไปพร4อมใบเสนอราคาเพ�&อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชีน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะยDดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ไวิทยาลัยราชภัฏเชี4
เป;นเอกสารของทางราชการ
                                ส!าหร�บแค6ตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6อกท�&แนบให4พ�จารณา หากเป;นส!าเนาร=ปถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว2ายจะต4องร�บรองส!าเนาถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กต4อง 
โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ม�อ!านาจท!าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา หากคณะกรรมการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองสอบราคา ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะขอดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������=ต4นฉบ�บแค6ต
ตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาจะต4องน!าต4นฉบ�บมาให4คณะกรรมการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองสอบราคา ตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น
                       ๔.๕ ก2อนย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองสอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาควิทยาลัยราชภัฏเชีรตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������=ร2างส�ญญารายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ ฯลัยราชภัฏเชียงรายมีควาฯ 
ให4ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว�&ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4วิทยาลัยราชภัฏเชีนแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเข4าใจเอกสาร สอบราคา ท��งหมดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เส�ยก2อนท�&จะตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตอง สอบราคา ตามเง�&อนไขในเอกสาร สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาจะต4องย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอราคาท�&ปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนDกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองเร�ยบร4อยจ2าหน4าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวDง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
กรรมการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �8%9� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๘ รายการ โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี4ท�&หน4าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองวิทยาลัยราชภัฏเชี2า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�& ๓๒/๒๕๕๖" ย�&นต2อเจ4าหน4าท�& ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�& ๒๖ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวDงวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�& ๑๑ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแต2เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา 
๐๙.๐๐ น. ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวDงเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง ส!าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด



-๔-

                                คณะกรรมการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตอง สอบราคา จะดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������!าเน�นการตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบค�ณสมบ�ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคา   
แต2ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะรายวิทยาลัยราชภัฏเชี2า เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคารายอ�&นตามข4อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศสอบ
ราคาหร�อไม2 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกาศรายช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บการค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกก2อนการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต2อคณะกรรมการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองสอบราคาก2อนหร�อในขณะท�&ม�การเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอ
ราคาวิทยาลัยราชภัฏเชี2า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคากระท!าการอ�นเป;นการข�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข2งข�นราคาอย2างเป;นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข4อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะคณะกร
รมการฯ เช�&อวิทยาลัยราชภัฏเชี2าม�การกระท!าอ�นเป;นการข�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข2งข�นราคาอย2างเป;นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������รายช�&อ   ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4
เสนอราคารายน��นออกจากการเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกาศรายช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บการค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อก แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชีเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ท��งงาน เวิทยาลัยราชภัฏเชี4นแต2คณะกรรมการฯ จะวิทยาลัยราชภัฏเชี�น�จฉ�ย
ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชี2า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคารายน��นเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ท�&ให4ควิทยาลัยราชภัฏเชีามร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมม�อเป;นประโยชน�ต2อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ร�เร�&มให4
ม�การกระท!าดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชี
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กต�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������รายช�&อออกจากการเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคา เพราะเหต�เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&ม�
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคารายอ�&น ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศสอบราคา หร�อเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&กระท!าการอ�นเป;นการ
ข�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข2งข�นราคาอย2างเป;นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค!าส�&งดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชีต2อปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บแต2วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�&ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บ
แจ4งจากคณะกรรมการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองสอบราคา การวิทยาลัยราชภัฏเชี�น�จฉ�ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงให4ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว�อเป;นท�&ส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������
                                คณะกรรมการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตอง สอบราคาจะเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บ
การค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชีข4างต4น ณ ห4องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคD�ง ส!าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�& ๑๒ ม�นาคม 
๒๕๕๖ ต��งแต2เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๐.๐๐ น. เป;นต4นไป
                                การย�&นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยาลัยราชภัฏเชีรรคห4า ย2อมไม2เป;นเหต�ให4ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอ
ราคา เวิทยาลัยราชภัฏเชี4นแต2ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเห6นวิทยาลัยราชภัฏเชี2าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชีจะเป;นประโยชน�แก2ทางราชการอย2างย�&งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
ในกรณ�ท�&ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเห6นดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชียก�บค!าค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ค4านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเห6นวิทยาลัยราชภัฏเชี2าการยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอราคา
ท�&ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชี จะเป;นประโยชน�แก2ทางราชการอย2างย�&งให4ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอ
ราคาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชีไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๘ รายการ�cess��h!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
ในการพันธ์ ๒๕๕๖�浴p��P��
จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)ารณาราคา
                      ๕.๑ ในการสอบราคา คร��งน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ส�นดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชียราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dl,อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคารายใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ม�ค�ณสมบ�ต�ไม2ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กต4องตามข4อ ๒ หร�อย�&นหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานการเสนอราคาไม2ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=ก
ต4องหร�อไม2ครบถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4วิทยาลัยราชภัฏเชีนตามข4อ ๓ หร�อย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองสอบราคาไม2ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กต4องตามข4อ ๔ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชีคณะกรรมการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองสอบราคา จะไม2
ร�บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคารายน��น เวิทยาลัยราชภัฏเชี4นแต2เป;นข4อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������พลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������หลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเพ�ยงเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6กน4อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������พลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ไปจาก
เง�&อนไขของเอกสารสอบราคาในส2วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�&ม�ใช2สาระส!าค�ญ ท��งน��เฉพาะในกรณ�ท�&พ�จารณาเห6นวิทยาลัยราชภัฏเชี2าจะเป;นประโยชน�ต2อมหา
วิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเท2าน��น



-๕-

                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Cไม2พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคา โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยไม2ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2อน
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�นในกรณ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งต2อไปน��
                                (๑) ไม2ปรากฏช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคารายน��น ในบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ร�บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานการ
ร�บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม2กรอกช�&อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������า หร�อลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาอย2างหนD&ง 
อย2างใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� หร�อท��งหมดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������แตกต2างไปจากเง�&อนไขท�&ก!าหนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ในเอกสารสอบราคา ท�&เป;นสาระ
ส!าค�ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท!าให4เก�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ควิทยาลัยราชภัฏเชีามไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก2ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคารายอ�&น
                                (๔) ราคาท�&เสนอม�การข=ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบ ตก เต�ม แก4ไขเปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�&ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาม�ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อ
ช�&อพร4อมประท�บตรา (ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4าม�) ก!าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชี4
                       ๕.๔ ในการต�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ส�นการสอบราคา หร�อในการท!าส�ญญา คณะกรรมการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Cให4ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาช��แจงข4อเท6จจร�ง สภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ ฐานะ หร�อข4อเท6จจร�งอ�&นใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ท�&เก�&ยวิทยาลัยราชภัฏเชีข4อง
ก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�&จะไม2ร�บราคาหร�อไม2ท!าส�ญญาหากหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชีไม2ม�
ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเหมาะสมหร�อไม2ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กต4อง
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาลัยราชภัฏเชี4ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตD&งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�&จะไม2ร�บราคาต&!าส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� หร�อราคาหนD&งราคาใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������หร�อ
ราคาท�&เสนอท��งหมดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ก6ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อในจ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน หร�อขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� หร�อเฉพาะรายการหนD&งรายการใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการ สอบราคา โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยไม2พ�จารณาจ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อเลัยราชภัฏเชียงรายมีควายก6ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4 ส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������แต2จะพ�จารณา ท��งน��เพ�&อประโยชน�ของทางราชการเป;น
ส!าค�ญ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะให4ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว�อวิทยาลัยราชภัฏเชี2าการต�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ส�นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเป;นเดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������6ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ขาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาจะเร�ยกร4องค2าเส�ยหายใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� ๆ 
ม�ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4 รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ท��งงาน ไม2
วิทยาลัยราชภัฏเชี2าจะเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บการค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกหร�อไม2ก6ตาม หากม�เหต�ท�&เช�&อไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชี2าการเสนอราคากระท!าการโดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยไม2ส�จร�ต 
เช2น การเสนอเอกสารอ�นเป;นเท6จ หร�อใช4ช�&อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������า หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�&นมาเสนอราคาแทน เป;นต4น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�&ปรากฏข4อเท6จจร�งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งจากการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตอง สอบราคาวิทยาลัยราชภัฏเชี2า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บ
การค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกตามท�&ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ประกาศรายช�&อไวิทยาลัยราชภัฏเชี4 ตามข4อ ๔.๖ เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคารายอ�&น 
ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศ สอบราคา หร�อเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&กระท!าการอ�นเป;นการข�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข2งข�นราคาอย2างเป;นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตาม
ข4อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�อ!านาจท�&จะต�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������รายช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บการค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชีออกจาก
ประกาศรายช�&อตามข4อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคารายน��นเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเห6นวิทยาลัยราชภัฏเชี2า การยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอราคาท�&ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4
ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชีจะเป;นประโยชน�แก2ทางราชการอย2างย�&งปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปLดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตองใบเสนอราคาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ง
กลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชีไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4
                 ๖. การท!าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ชนะการสอบราคาสามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวส2งมอบส�&งของไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ครบถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4วิทยาลัยราชภัฏเชีนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท!าการของทาง
ราชการ น�บแต2วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�&ท!าข4อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ท!าข4อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป;นหน�งส�อแทนการท!า
ส�ญญาตามแบบส�ญญาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งระบ�ในข4อ ๑.๓ ก6ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4



-๖-

                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ชนะการสอบราคา ไม2สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวส2งมอบส�&งของไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ครบถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4วิทยาลัยราชภัฏเชีนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท!าการของ
ทางราชการ หร�อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเห6นวิทยาลัยราชภัฏเชี2าไม2สมควิทยาลัยราชภัฏเชีรจ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ท!าข4อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป;นหน�งส�อ ตามข4อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ชนะการ 
สอบราคา จะต4องท!าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อขายตามแบบส�ญญาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งระบ�ในข4อ ๑.๓ ก�บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น 
น�บถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�&ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บแจ4งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะต4องวิทยาลัยราชภัฏเชีางหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นส�ญญาเป;นจ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนเง�นเท2าก�บร4อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๕ ของราคาส�&งของท�& สอบ
ราคาไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ให4มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายยDดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว�อไวิทยาลัยราชภัฏเชี4ในขณะท!าส�ญญา โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยใช4หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นอย2างหนD&งอย2างใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งต2อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������
                                (๒) เช6คท�&ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส�&งจ2ายให4แก2มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยเป;นเช6คลัยราชภัฏเชียงรายมีควางวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�&ท�&ท!า
ส�ญญาหร�อก2อนหน4าน��นไม2เก�น ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น ท!าการ
                                (๓) หน�งส�อค�!าประก�นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในประเทศตามแบบหน�งส�อค�!าประก�นดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งระบ�ใน 
ข4อ ๑.๔ (๑)
                                (๔) หน�งส�อค�!าประก�นของบรรษ�ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห2งประเทศไทย หร�อบร�ษ�ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กทร�พย� ท�&ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บอน�ญาตให4ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�&อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค�!าประก�น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแห2งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตD&งไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4แจ4งช�&อเวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนให4ส2วิทยาลัยราชภัฏเชีนราชการต2าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชี โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยอน�โลัยราชภัฏเชียงรายมีความให4ใช4ตาม
แบบหน�งส�อค�!าประก�น ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งระบ�ในข4อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ�ตรร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย
                 หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นน��จะค�นให4โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยไม2ม�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๑๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ขาย) 
พ4นจากข4อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=กพ�นตามส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชี

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dlราค,าปร�บ
                       ค2าปร�บตามแบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อขายข4อ ๑๐ ให4ค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ในอ�ตราร4อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๐.๒ ต2อวิทยาลัยราชภัฏเชี�น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้�.dll����������������>�             บกพันธ์ ๒๕๕๖�浴p��P��ร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตD&งไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ท!าข4อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป;นหน�งส�อ หร�อท!าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อขายตามแบบดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งระบ�ในข4อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชีแต2กรณ� จะต4องร�บประก�นควิทยาลัยราชภัฏเชีามช!าร�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������บกพร2องของส�&งของท�&ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อขายท�&เก�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ขD�นภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า   
๑ ปd  น�บถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อร�บมอบ โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ขายต4องร�บจ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต2อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตมแก4ไขให4ใช4การไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งเดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������
จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�&ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บแจ4งควิทยาลัยราชภัฏเชีามช!าร�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������บกพร2อง  

                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
Aในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค2าพ�สดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ส!าหร�บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อเง�นรายไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ
                                การลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนามในส�ญญาจะกระท!าไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ต2อเม�&อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บอน�ม�ต�เง�น    
ค2าพ�สดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������จาก เง�นรายไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชีเท2าน��น



-๗-

                       ๙.๒ เม�&อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคารายใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ให4เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อ
ส�&งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชีถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ขายจะต4องส�&งหร�อน!าส�&งของดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชีเข4ามาจากต2างประเทศ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะของน��นต4องน!าเข4า
มาโดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยทางเร�อในเส4นทางท�&ม�เร�อไทยเดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������นอย=2 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวให4บร�การร�บขนไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ตามท�&ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี2าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนาคม
ประกาศก!าหนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตD&งเป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ขายจะต4องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชี2าดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชียการส2งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเชี� ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งน�� 
                                (๑) แจ4งการส�&งหร�อน!าส�&งของท�&ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อขายดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชีเข4ามาจากต2างประเทศต2อกรมเจ4าท2า
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บต��งแต2วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ขายส�&งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อของจากต2างประเทศ เวิทยาลัยราชภัฏเชี4นแต2เป;นของท�&ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี2าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยราชภัฏเชี4นให4บรรท�กโดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยเร�ออ�&นไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4
                                (๒) จ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������การให4ส�&งของท�&ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต��อขายดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา2าวิทยาลัยราชภัฏเชีบรรท�กโดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยเร�อไทยหร�อเร�อท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช2นเดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�บเร�อ
ไทยจากต2างประเทศมาย�งประเทศไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี4นแต2จะไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บอน�ญาตจากกรมเจ4าท2าให4บรรท�กส�&งของน��นโดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยเร�ออ�&นท�&ม�ใช2
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตD&งจะต4องไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ร�บอน�ญาตเช2นน��นก2อนบรรท�กของลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเร�ออ�&น หร�อเป;นของท�&ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี2าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยราชภัฏเชี4นให4บรรท�กโดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยเร�ออ�&น
                                (๓) ในกรณ�ท�&ไม2ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ขายจะต4องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชี2าดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชียการส2ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเชี� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตD&งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ค�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชีไม2ไปท!าส�ญญาหร�อข4อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาท�&ทางราชการก!าหนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������งระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี4ในข4อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร4องให4ชดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ใช4
ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเส�ยหายอ�&น (ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4าม�) รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งจะพ�จารณาให4เป;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Cท�&จะแก4ไขเพ�&มเต�มเง�&อนไขหร�อข4อก!าหนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ในแบบ
ส�ญญาให4เป;นไปตามควิทยาลัยราชภัฏเชีามเห6นของส!าน�กงานอ�ยการส=งส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� (ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว4าม�)  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย 

               ๒๖ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้�.dll����������������>�             แนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 32/2556

1. เคร��องถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย������è�����i�                      ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งน,ายเอกสารระบบดังต่อไปนี้�.dll����������������>�             
จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dlอลัยราชภัฏเชียงร จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง  
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
1. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวใช4งาน Copy, Print, Scan, Fax
2. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเร6วิทยาลัยราชภัฏเชีในการถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว2ายเอกสาร

- A4 : 28 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น/นาท� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ 30 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น/นาท� (Letter) แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2นแรก 10 วิทยาลัยราชภัฏเชี�นาท�
3. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเร6วิทยาลัยราชภัฏเชีการพ�มพ�เอกสาร

- A4 : 28 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น/นาท� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ 30 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น/นาท� (Letter) แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2นแรก 9.5 วิทยาลัยราชภัฏเชี�นาท�
- ขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ต4นฉบ�บ F 14 (Legel), A4
- ขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ส!าเนาใหญ2ส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� Fa14(Legal) เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6กส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� A6
- ช�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ป7อนต4นฉบ�บอ�ตโนม�ต� (ADF) 50 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น
- สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวท!าส!าเนาหร�อพ�มพ�หน4า-หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4 (Duplex)
- รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ส!าเนาเอกสาร 1,200x1,200 dpi
- รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������การพ�มพ�เอกสาร 1,200x1,200 dpi

4. รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������การ Scan
- Optical : Up to 600x600 dpi Up to 1,200x1,200 x1,200 dpi (Platen)
- Enhanced : Up to 4,800x4,800 dpi
- Scan เอกสารไปเก6บท�& PC,E-mail แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ USB memory

5. รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������การ FAX
- ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเร6วิทยาลัยราชภัฏเชี 33.6 Kbps
- Speed dial : 200  Locations
- เก6บเอกสาร FAX ประมาณ  260 หน4า (3.2 Mb)

6. ร�บประก�นส�นค4า 1 ปd 

2. เคร��องท#าลัยราชภัฏเชียงรายเอกสาร จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง  
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

 1. จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2นในการย2อยไม2เก�น 9 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น/คร��ง
 2. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามกวิทยาลัยราชภัฏเชี4างของช2องใส2เอกสาร 230 มม
 3. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเร6วิทยาลัยราชภัฏเชีในการท!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายเอกสาร 3.6 เมตร/นาท�
 4. ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะของเอกสารท�&ท!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชี Cross Cut (ต�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ย2อย)
 5. ขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ของเอกสารท�&ท!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา4วิทยาลัยราชภัฏเชี 3.9x50 มม.
 6. ม�ระบบต�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�รวม����Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราเม�&อม�การเคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�&อนย4ายถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว�ง
 7. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวท!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาวิทยาลัยราชภัฏเชีดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เย6บไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4 ไม2สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวท!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาวิทยาลัยราชภัฏเชีดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เส�ยบ
 8. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวท!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายบ�ตรเครดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ต ไม2สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวท!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น CD
 9. ม�ระบบถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวอยหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งอ�ตโนม�ต�
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 10. ม�ระบบหย�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������การท!างานอ�ตโนม�ต�เม�&อควิทยาลัยราชภัฏเชีามร4อนเก�น
 11. ระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������บเส�ยงขณะเคร�&องท!างานไม2เก�น 70 เดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต�เบลัยราชภัฏเชียงรายมีควา
 12. ม�ช2องวิทยาลัยราชภัฏเชี�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2นก2อนท!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาย
 13. ต�วิทยาลัยราชภัฏเชีถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว�งบรรจ�ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������416 ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตร
 14. ประก�นส�นค4า 1 ปd ใบม�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� 3 ปd

3.เคร��องต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dlรวิทยาลัยราจำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)แลัยราชภัฏเชียงระวิทยาลัยรา
เคราะห!ข(อสอบ จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง   
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
1. สร4างกระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าษค!าตอบไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชียต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเองจาก Word ,Excel,Visio,Illustrator,Photoshop หร�ออ�&นๆ
2. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวใช4ปากกาหร�อดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������นสอก6ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4
3. สแกนไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4รวิทยาลัยราชภัฏเชีดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เร6วิทยาลัยราชภัฏเชีถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวDง 1,200 - 2,000 หน4า/ชม.
4. ระบบสามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจจ�บวิทยาลัยราชภัฏเชี2าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4สอบตอบค!าถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวามใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������บ4างไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว=กต4องแม2นย!า (Response Detection)
5. สร4างไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�รวม����Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�เฉลัยราชภัฏเชียงรายมีควายไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4เอง รองร�บค!าตอบหลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายร=ปแบบ
6. ตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบรห�สผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=4เข4าสอบจากในไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�รวม����Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะกระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าษค!าตอบไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชี2า รห�สใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ตรงก�น,รห�สใดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต�!าก�น
7. วิทยาลัยราชภัฏเชี�เคราะห�คะแนนสอบ (Test Analysis)
8. วิทยาลัยราชภัฏเชี�เคราะห�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามยาก-ง2ายของข4อสอบ

4. เคร��องสแกนหน�งส�อ จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง  
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
1. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ในการสแกนไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 1200 dpi
2. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวสแกนขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������หน�งส�อไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ต��งแต2ขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� A4
3. เช�&อมต2อคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�แบบย=เอสบ�
4. บ�นทDกไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�รวม����Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ชน�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� pdf ,jpg ,bmp,png ท��งส�แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะขาวิทยาลัยราชภัฏเชีดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������!า ม�ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตอฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�รวม����Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราแวิทยาลัยราชภัฏเชีร�แปลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป;นไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�รวม����Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ต�วิทยาลัยราชภัฏเชีอ�กษร

ท��งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาไทยแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะอ�งกฤษ

5. เคร��องจำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)�ดังต่อไปนี้�.dll����������������>�             เกJบเอกสารแบบปKอนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dl��งโต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dlMะ จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง  
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
1. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเร6วิทยาลัยราชภัฏเชีในการสแกนเอกสาร 25 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น/นาท�
2. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวสแกนเอกสารดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชียระบบทางเดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������นเอกสาร 2 ทาง ท��งแบบแนวิทยาลัยราชภัฏเชีตรง แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะแบบย=เทร�Cน
3. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวต��งค2าสแกนเอกสารให4เป;นขาวิทยาลัยราชภัฏเชี-ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������!า , เฉดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ส�เทา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�
4. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ส=งส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวDง 600 dpi
5. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ�ของกระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าษป7อนอ�ตโนม�ต� 30 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น
6. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวสามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวสแกนไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ท��งดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4านเดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ยวิทยาลัยราชภัฏเชี, สองดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4าน, ข4ามหน4าวิทยาลัยราชภัฏเชี2างอ�ตโนม�ต�, โหมดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� Folio สแกน A3
7. เช�&อมต2ออ�ปกรณ�ก�บ  USB 2.0
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6. เคร��องจำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)�ดังต่อไปนี้�.dll����������������>�             เกJบเอกสารระบบอ
เลัยราชภัฏเชียงรJคทรอน
กส! จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)#านวิทยาลัยราน 6 เคร��อง  
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
1. เป;นเคร�&องจ�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เก6บเอกสารแบบป7อนต��งโต9ะ
2. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวป7อนกระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าษแบบอ�ตโนม�ต� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะป7อนดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชียม�อ
3. รอบร�บขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เอกสาร ควิทยาลัยราชภัฏเชีามกวิทยาลัยราชภัฏเชี4าง 50-216 มม. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามยาวิทยาลัยราชภัฏเชี 53.9-356 มม.
4. รองร�บขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เอกสาร A4
5. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ�ของถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ป7อนกระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าษขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� 80 แกรม (A4) ส=งส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ไม2ต&!ากวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 50 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น
6. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเร6วิทยาลัยราชภัฏเชีในการสแกนเอกสาร A4

     - เอกสารขาวิทยาลัยราชภัฏเชีดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������!า 20 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2นต2อนาท� (หน4าเดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ยวิทยาลัยราชภัฏเชีท�& 200 dpi) หร�อดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������กวิทยาลัยราชภัฏเชี2า
     - เอกสารส� 20 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2นต2อนาท� (หน4าเดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ยวิทยาลัยราชภัฏเชีท�& 200 dpi) หร�อดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������กวิทยาลัยราชภัฏเชี2า

7. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวสแกนเอกสารแบบหน4าเดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������ยวิทยาลัยราชภัฏเชี (Simplex) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะแบบสองหน4า (Duplex)
8. การเช�&อมต�วิทยาลัยราชภัฏเชีก�บคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชีย Hi-speed USB 2.0 หร�อดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������กวิทยาลัยราชภัฏเชี2า
9. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ในการสแกนเอกสาร 100/150/200/240/300/400/600 dpi หร�อมากกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า
10. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวใช4งานร2วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�บโปรแกรม CapturePerfect 3.0 ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4เป;นอย2างดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������
11. ร�บประก�นไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 1 ปd

7. เคร��องถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย������è�����i�                      ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งน,ายเอกสารม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dl
ฟังชั่นสีระบบดิจิตอล			จำนPงช��นส�ระบบดังต่อไปนี้�.dll����������������>�             
จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�.dlอลัยราชภัฏเชียงร จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง  
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
1. เป;นเคร�&องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว2ายเอกสารระบบดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������จ�ตอลัยราชภัฏเชียงรายมีความ�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�รวม����Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราIงก�ช�&น ค!าส�&งการท!างานแบบ e-BRIDGE architecture
2. ขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������เคร�&องไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 575x586x756 mm.

3. หน2วิทยาลัยราชภัฏเชียควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ!ามาตรฐานขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� 1 GB แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะฮาร�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������สค�ไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 60GB
5. ร�บประก�นเคร�&องไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า  1  ปd  
6. ระบบประหย�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������พลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งงาน (Induction Heat) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะให4ควิทยาลัยราชภัฏเชีามคมช�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ของเอกสารดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชียหลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�รวม����Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราแบบ Xenon
7. ระบบผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคงหมDกร�ไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ตเค�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา 100%
8. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ในการท!าส!าเนาส=งส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ท�& 2400x600 dpi แยกระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������บควิทยาลัยราชภัฏเชีามเข4มต4นฉบ�บไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 256 

ระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������บ
9. ระบบ one time Scan พ�มพ�ส!าเนาไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ส=งส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� 1-999 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2นต2อเน�&อง
8. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเร6วิทยาลัยราชภัฏเชีในการถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว2ายเอกสารไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 45 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น/นาท� (A4) 
9. สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวร�บต4นฉบ�บใหญ2ส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� A3 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ส!าเนาต��งแต2 A6-A3 รองร�บควิทยาลัยราชภัฏเชีามหนากระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าษ 64-105 

แกรม ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4านข4าง 64-209 แกรม
10.พร4อมช�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� Saddle-Stitch+Hole Punch Unit  Tray Capacity
11.ระบบป7อนต4นฉบ�บ 2 หน4าอ�ตโนม�ต� (RADF) วิทยาลัยราชภัฏเชีางต4นฉบ�บไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 100 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะช�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������กลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�บส!าเนา

อ�ตโนม�ต�
12. ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������บรรจ�กระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าษ (80 แกรม) ไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 2 ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� บรรจ�คร��งลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ 550 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะช2องป7องเอกสารดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4านข4าง

อ�ก 100 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น
13. ย2อ-ขยายส!าเนาไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4 25-400% โดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ยเพ�&มลัยราชภัฏเชียงรายมีควาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4คร��งลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ 1%  แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะย2อย-ขยายอ�ตโนม�ต�อ�ก 5 ระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������บค�อ 50% 
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14. หน4าจอส�ควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มระบบส�มผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�สขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 8.5” สามารถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนวปร�บม�มไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4 85 องศา
15. ระบบปร�บควิทยาลัยราชภัฏเชีามเข4มจางของส!าเนาแบบอ�ตโนม�ต�หร�อปร�บดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4วิทยาลัยราชภัฏเชียต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเองไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 9 ระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config���������������������������บ
16. เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกระบบการถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 			จำนว2ายเอกสารตามชน�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ของต4นฉบ�บไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4 3 แบบ ค�อ TEXT,  PHOTO, TEXT/ PHOTO
17. ระบบเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกเปอร�เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต6นย2อขยายแบบ AMS  แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ระบบเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกกระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าษท!าส!าเนาแบบ APS
18. ม�โปรแกรม Image Shift 1-30mm. , Image Editing, Dual Page Copying 
19. ม�ระบบ Edge Erase5-20mm,Mirror Image,Interrupt Electronic Sorting,Magazine Sort
20. ระบบไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�รวม����Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�รวม����Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอรา7า 220-240 v 
21. ร�บประก�นส�นค4าพร4อมบร�การหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งการขายไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 1 ปd แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะค=2ม�อประกอบการใช4งาน

8. เคร��องสแกนเนอร! จำนวน ๘ รายการ�cess��h�����)#านวิทยาลัยราน 2 เคร��อง  
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
1. แบบ ADF SheetFed Scanner/CCD Sensor
2. รองร�บกระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าษขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� A4 ,legal แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ A8
3. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเร6วิทยาลัยราชภัฏเชีส=งส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 40 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น/นาท�
4. ADF : Automatic Document Feeder ป7อนกระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าษใส2ไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4 50 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น(A4  80g)
5. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ส=งส�ดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config�������������������������� 600 dpi (Optical)  50-600 dpi (Adjistable by 1dpi increments) 

color:24bit, 8bit/4bit  Grayscale:8bit,4bit
6. รองร�บปร�มาณงานไดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������4ไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 3000 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2น/วิทยาลัยราชภัฏเชี�น
7. ระบบการตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจจ�บกระดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������าษซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ                  เลขที่ ๓๒/๒๕๕๖ ต4อนแบบ Ultrasonic multi-feed detection sensor
8. เช�&อมต2อแบบ USB2.0
9. ขนาดังนี้ �8%99����������Đ�����K�file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/program/../Basis/share/config��������������������������ไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 301x160x158 mm.
10. ร�บประก�นส�นค4าไม2น4อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี2า 1 ปd

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


