
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย��� (���畣X�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย��� (���畣X�ณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h! จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน ๑๓ รายการ

-------------------------------------------
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �3.doc�� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑๓ รายการ              
เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�' ๓๓/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งน�� 

                 ๑.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๒   เคร�'อง 
                 ๒.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ SVGA จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๘   เคร�'อง 
                 ๓.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๔.  เคร�'องฉายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพข:ามศร�ษะ จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๓   เคร�'อง 
                 ๕.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๕   เคร�'อง 
                 ๖.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๒   เคร�'อง 
                 ๗.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๘.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๙.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๑๐.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๑๑.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๑๒.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๑๓.  จอร�บภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพชน�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤มอเตอร�ไฟฟBา จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   จอ 
 
          ผู้มีสิทธิเ()ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
เสนอราคาจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���)องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
 ดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���-อไปน�� 
                   ๑. เปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ม�อาช�พขายพ�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ท�'สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อ
                   ๒. ไมFเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEกระบ�ช�'อไวิทยาลัยราชภัฏเชี:ในบ�ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:แจ:งเวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนช�'อแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:วิทยาลัยราชภัฏเชี
                   ๓. ไมFเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Lหร�อควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�:มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรM'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไมFยอมขM�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี:นแตFร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของ       
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ม�ค!าส�'งให:สลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Lควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�:มก�นเชFนวิทยาลัยราชภัฏเชีFาน��น
                   ๔. ไมFเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�รFวิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารายอ�'นท�'เข:าเสนอราคาให:แกFมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศสอบราคา หร�อไมFเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:กระท!าการอ�นเปCนการข�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแขFงข�นราคาอยFางเปCนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม     
ในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อคร��งน��        
                   ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไมFร�บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บมอบ
อ!านาจไมFมาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤Eสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานท�'/ร�บฟPงค!าช��แจงรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เพ�'มเต�มแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไมFเข:าร�บฟPงการพ�จารณาราคาตามวิทยาลัยราชภัฏเชี�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา         
ท�'มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 



-๒-

         ก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤Eสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานท�'ต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ต��งคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �3.doc��แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ร�บฟPงค!าช��แจงรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เพ�'มเต�มในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'  ๑๑ ม�นาคม  ๒๕๕๖ 
ต��งแตFเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๐.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพ�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
         ก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคา ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๒๖ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๑๒ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแตFเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา      
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง ส!าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
เปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคาในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๑๓ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแตFเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๐.๐๐ น.  
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:สนใจต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ตFอขอร�บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อ ช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๒๐๐.- บาท (สองร:อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:วิทยาลัยราชภัฏเชีน)  ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ท�' งานการเง�น กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง 
ส!าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๒๖ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๘ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแตF
เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤Eรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ท�'เวิทยาลัยราชภัฏเชีTบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรต� www.cru.in.th แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ www.gprocurement.go.th 
หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ�พท�หมายเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ตFอ ๑๖๒๒ ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาราชการ
  
                                     ประกาศ ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๒๖ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                 (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ชFวิทยาลัยราชภัฏเชียศาสตราจารย�นาร� จ�ตรร�กษา)  
                                                                   รองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤� ร�กษาราชการแทน  

      อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�  
 



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อ เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�' ๓๓/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �3.doc�� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑๓ รายการ
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย

ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๒๖ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖
......................................................

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรM'งตFอไปน��เร�ยกวิทยาลัยราชภัฏเชีFา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �3.doc�� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งน�� 
                 ๑.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๒   เคร�'อง 
                 ๒.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ SVGA จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๘   เคร�'อง 
                 ๓.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๔.  เคร�'องฉายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพข:ามศร�ษะ จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๓   เคร�'อง 
                 ๕.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๕   เคร�'อง 
                 ๖.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๒   เคร�'อง 
                 ๗.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๘.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๙.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๑๐.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๑๑.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๑๒.  เคร�'องม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยโปรเจคเตอร� ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   เคร�'อง 
                 ๑๓.  จอร�บภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพชน�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤มอเตอร�ไฟฟBา จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑   จอ 

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรM'งพ�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ท�'จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อน��ต:องเปCนของแท: ของใหมF ไมFเคยใช:งานมากFอน ไมFเปCนของเกFาเกTบ อยEFในสภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพท�'จะใช:งานไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ท�นท�
แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะตรงตามก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ไวิทยาลัยราชภัฏเชี:ในเอกสารสอบราคาฉบ�บน�� โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยม�ข:อแนะน!า แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะข:อก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งตFอไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท)ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน�งส�อค�!าประก�น
                                (๑) หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นส�ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นการร�บเง�นคFาพ�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFวิทยาลัยราชภัฏเชีงหน:า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�รFวิทยาลัยราชภัฏเชีมก�น
                                (๒) การข�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแขFงข�นราคาอยFางเปCนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ�ญช�เอกสาร
                                (๑) บ�ญช�เอกสารสFวิทยาลัยราชภัฏเชีนท�' ๑
                                (๒) บ�ญช�เอกสารสFวิทยาลัยราชภัฏเชีนท�' ๒ 
 



-๒-

                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ของผู้มีสิทธิเ()เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาต:องเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ม�อาช�พขายพ�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ท�' สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาต:องไมFเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEกระบ�ช�'อไวิทยาลัยราชภัฏเชี:ในบ�ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:แจ:ง
เวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนช�'อแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:วิทยาลัยราชภัฏเชี หร�อไมFเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ท�'ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของการส�'งให:น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�'นเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาต:องไมFเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�รFวิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศ     
สอบราคา หร�อไมFเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:กระท!าการอ�นเปCนการข�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแขFงข�นราคาอยFางเปCนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข:อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาต:องไมFเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Lหร�อควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�:มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรM'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไมFยอมขM�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย 
เวิทยาลัยราชภัฏเชี:นแตFร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ม�ค!าส�'งให:สลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Lแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�:มก�นเชFนวิทยาลัยราชภัฏเชีFาน��น

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาจะต:องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานย�'นมาพร:อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคา โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยแยกไวิทยาลัยราชภัฏเชี:นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรอง  
ใบเสนอราคาเปCน ๒ สFวิทยาลัยราชภัฏเชีน ค�อ
                       ๓.๑ สFวิทยาลัยราชภัฏเชีนท�' ๑ อยFางน:อยต:องม�เอกสารดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งตFอไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาเปCนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา
                                        (ก) ห:างห�:นสFวิทยาลัยราชภัฏเชีนสาม�ญหร�อห:างห�:นสFวิทยาลัยราชภัฏเชีนจ!าก�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 ให:ย�'นส!าเนาหน�งส�อร�บรองการ      
จดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา บ�ญช�รายช�'อห�:นสFวิทยาลัยราชภัฏเชีนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:จ�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ม�อ!านาจควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม พร:อมร�บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEกต:อง
                                        (ข) บร�ษ�ทจ!าก�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤หร�อบร�ษ�ทมหาชนจ!าก�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 ให:ย�'นส!าเนาหน�งส�อร�บรองการจดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา หน�งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ�ญช�รายช�'อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:จ�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ม�อ!านาจควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�:นรายใหญF 
พร:อมร�บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEกต:อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาเปCนบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�'ม�ใชFน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ให:ย�'นส!าเนา
บ�ตรประจ!าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:น��น ส!าเนาข:อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางท�'แสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงการเข:าเปCนห�:นสFวิทยาลัยราชภัฏเชีน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าม�) ส!าเนาบ�ตรประจ!าต�วิทยาลัยราชภัฏเชี
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เปCนห�:นสFวิทยาลัยราชภัฏเชีน พร:อมท��งร�บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEกต:อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารFวิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นในฐานะเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:รFวิทยาลัยราชภัฏเชีมค:า ให:ย�'นส!าเนาส�ญญา
ของการเข:ารFวิทยาลัยราชภัฏเชีมค:า ส!าเนาบ�ตรประจ!าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:รFวิทยาลัยราชภัฏเชีมค:า แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เข:ารFวิทยาลัยราชภัฏเชีมค:าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�塁卉㌠‹琨硥⽴捳慨瑲〯⼱㐰㐰〰〰砮灨戣彭摩㈵㘶㠸捳慨瑲樮牡䄄數ੳㄲ䌠䅈呒弲䥈彄䍓彈䉃卟䍅乏ʰ�塟塁��ŋ�       dายใดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เปCนบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤าท�'
ม�ใชFส�ญชาต�ไทย กTให:ย�'นส!าเนาหน�งส�อเดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:รFวิทยาลัยราชภัฏเชีมค:าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�塁卉㌠‹琨硥⽴捳慨瑲〯⼱㐰㐰〰〰砮灨戣彭摩㈵㘶㠸捳慨瑲樮牡䄄數ੳㄲ䌠䅈呒弲䥈彄䍓彈䉃卟䍅乏ʰ�塟塁��ŋ�       dายใดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เปCนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาให:ย�'นเอกสารตามท�'ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี:ใน (๑)
                                (๔) แสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานทางการเง�น ส!าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส!าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษ�มEลัยราชภัฏเชียงรายมีควาคFา
เพ�'ม
                                (๕) บ�ญช�เอกสารสFวิทยาลัยราชภัฏเชีนท�' ๑ ท��งหมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ท�'ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ย�'นพร:อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคา ตามแบบในข:อ    
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ สFวิทยาลัยราชภัฏเชีนท�' ๒ อยFางน:อยต:องม�เอกสารดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งตFอไปน��
                                (๑) แคTตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาTอกแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อแบบรEปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ ตามข:อ ๔.๔
                                (๒) หน�งส�อมอบอ!านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรM'งปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤อากรแสตมปeตามกฎหมายในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคามอบอ!านาจ
ให:บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�'นลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ�ญช�เอกสารสFวิทยาลัยราชภัฏเชีนท�' ๒ ท��งหมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ท�'ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ย�'นพร:อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคา ตามแบบในข:อ   
๑.๖ (๒)



-๓-
                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาต:องย�'นเสนอราคาตามแบบท�'ก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ไวิทยาลัยราชภัฏเชี:ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยไมFม�เง�'อนไขใดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 
ๆ ท��งส��นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะต:องกรอกข:อควิทยาลัยราชภัฏเชีามให:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEกต:องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:วิทยาลัยราชภัฏเชีน ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�'อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาให:ช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เจน จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนเง�นท�'เสนอต:อง
ระบ�ตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีอ�กษร โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยไมFม�การขEดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบหร�อแก:ไข หากม�การขEดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบ ตกเต�ม แก:ไข เปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควางจะต:อง
ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาพร:อมประท�บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าม�) ก!าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชี:ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชียท�กแหFง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาจะต:องเสนอราคาเปCนเง�นบาท แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยวิทยาลัยราชภัฏเชี โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยเสนอราคา
รวิทยาลัยราชภัฏเชีม แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อราคาตFอหนFวิทยาลัยราชภัฏเชีย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อตFอรายการ ตามเง�'อนไขท�'ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี:ท:ายใบเสนอราคาให:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEกต:อง ท��งน�� ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีมท�'
เสนอจะต:องตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหน�งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหน�งส�อไมFตรงก�นให:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหน�งส�อเปCนส!าค�ญ โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรM'งรวิทยาลัยราชภัฏเชีมคFาภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษ�มEลัยราชภัฏเชียงรายมีควาคFาเพ�'ม ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษ�อากรอ�'น คFาขนสFง คFาจดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะคFาใช:จFายอ�'นๆ ท��งปวิทยาลัยราชภัฏเชีง จนกระท�'ง
สFงมอบพ�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ให: ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
                                         ราคาท��เสนอจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���)องเสนอก#าหนดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the seย�นราคาไม-น)อยกวิทยาลัยรา-า ๙๐ วิทยาลัยรา�น น�บแตFวิทยาลัยราชภัฏเชี�นเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรอง
ใบเสนอราคา โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาต:องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ชอบราคาท�'ตนไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:เสนอไวิทยาลัยราชภัฏเชี: แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนเสนอราคาม�ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:
                      ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาจะต:องเสนอก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาสFงมอบพ�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ไมFเก�น ๓๐ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนามใน
ส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาจะต:องสFงแคTตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาTอก แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อแบบรEปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �3.doc�� ไปพร:อมใบเสนอราคาเพ�'อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชีน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะยMดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ไวิทยาลัยราชภัฏเชี:
เปCนเอกสารของทางราชการ
                                ส!าหร�บแคTตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาTอกท�'แนบให:พ�จารณา หากเปCนส!าเนารEปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงFายจะต:องร�บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEกต:อง 
โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ม�อ!านาจท!าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา หากคณะกรรมการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคา ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะขอดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤Eต:นฉบ�บแคTต
ตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาTอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาจะต:องน!าต:นฉบ�บมาให:คณะกรรมการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคา ตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น
                       ๔.๕ กFอนย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาควิทยาลัยราชภัฏเชีรตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤EรFางส�ญญา รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเชียงรายมีควาฯให:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:วิทยาลัยราชภัฏเชีนแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเข:าใจเอกสาร สอบราคา ท��งหมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เส�ยกFอนท�'จะตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรอง สอบราคา ตามเง�'อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาจะต:องย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคาท�'ปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนMกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองเร�ยบร:อยจFาหน:าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
กรรมการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �3.doc�� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑๓ รายการ โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี:ท�'หน:าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองวิทยาลัยราชภัฏเชีFา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�' ๓๓/๒๕๕๖" ย�'นตFอเจ:าหน:าท�' ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๒๖ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๑๒ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแตF
เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง ส!าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรอง สอบราคา จะดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤!าเน�นการตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบค�ณสมบ�ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคา
แตFลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะรายวิทยาลัยราชภัฏเชีFา เปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�รFวิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารายอ�'นตามข:อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศสอบ
ราคาหร�อไมF แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บการค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกกFอนการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏตFอคณะกรรมการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคากFอนหร�อในขณะท�'ม�การเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอ
ราคาวิทยาลัยราชภัฏเชีFา ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคากระท!าการอ�นเปCนการข�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแขFงข�นราคาอยFางเปCนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข:อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะคณะกร
รมการฯ เช�'อวิทยาลัยราชภัฏเชีFาม�การกระท!าอ�นเปCนการข�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแขFงข�นราคาอยFางเปCนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:
เสนอราคารายน��นออกจากการเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บการค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อก แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชีเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ท��งงาน เวิทยาลัยราชภัฏเชี:นแตFคณะกรรมการฯ จะวิทยาลัยราชภัฏเชี�น�จฉ�ย
ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชีFา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารายน��นเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ท�'ให:ควิทยาลัยราชภัฏเชีามรFวิทยาลัยราชภัฏเชีมม�อเปCนประโยชน�ตFอการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:เปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ร�เร�'มให:
ม�การกระท!าดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชี



-๔-

                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEกต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤รายช�'อออกจากการเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคา เพราะเหต�เปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'ม�
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�รFวิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศสอบราคา หร�อเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'กระท!าการอ�นเปCนการ
ข�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแขFงข�นราคาอยFางเปCนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค!าส�'งดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชีตFอปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บแตFวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บ
แจ:งจากคณะกรรมการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคา การวิทยาลัยราชภัฏเชี�น�จฉ�ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงให:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเปCนท�'ส�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
                                คณะกรรมการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรอง สอบราคาจะเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บ
การค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชีข:างต:น ณ ห:องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคM�ง ส!าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๑๓ ม�นาคม 
๒๕๕๖ ต��งแตFเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๐.๐๐ น. เปCนต:นไป
                                การย�'นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยาลัยราชภัฏเชีรรคห:า ยFอมไมFเปCนเหต�ให:ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอ
ราคา เวิทยาลัยราชภัฏเชี:นแตFปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเหTนวิทยาลัยราชภัฏเชีFาการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชีจะเปCนประโยชน�แกFทางราชการอยFางย�'งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
ในกรณ�ท�'ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเหTนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชียก�บค!าค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ค:านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเหTนวิทยาลัยราชภัฏเชีFาการยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคา
ท�'ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:วิทยาลัยราชภัฏเชี จะเปCนประโยชน�แกFทางราชการอยFางย�'งให:ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอ
ราคาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชีไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
ในการพิจารณาราคา���x�����0�/IMPLEMENTATIONS/com.
จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร��งน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ส�นดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชีย ราคาตFอ
รายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารายใดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ม�ค�ณสมบ�ต�ไมFถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEกต:องตามข:อ ๒ หร�อย�'นหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานการเสนอราคาไมFถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEก
ต:องหร�อไมFครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:วิทยาลัยราชภัฏเชีนตามข:อ ๓ หร�อย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคาไมFถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEกต:องตามข:อ ๔ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:วิทยาลัยราชภัฏเชีคณะกรรมการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคา จะไมF
ร�บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารายน��น เวิทยาลัยราชภัฏเชี:นแตFเปCนข:อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤พลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤หลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเพ�ยงเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาTกน:อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤พลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ไปจาก
เง�'อนไขของเอกสารสอบราคาในสFวิทยาลัยราชภัฏเชีนท�'ม�ใชFสาระส!าค�ญ ท��งน��เฉพาะในกรณ�ท�'พ�จารณาเหTนวิทยาลัยราชภัฏเชีFาจะเปCนประโยชน�ตFอมหา
วิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเทFาน��น
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�LไมFพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคา โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยไมFม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคFอน
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�นในกรณ�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งตFอไปน��
                                (๑) ไมFปรากฏช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารายน��น ในบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ร�บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานการ
ร�บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไมFกรอกช�'อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤า หร�อลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาอยFางหนM'งอยFาง
ใดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 หร�อท��งหมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤แตกตFางไปจากเง�'อนไขท�'ก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ในเอกสารสอบราคา ท�'เปCนสาระ
ส!าค�ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท!าให:เก�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ควิทยาลัยราชภัฏเชีามไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแกFผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารายอ�'น
                                (๔) ราคาท�'เสนอม�การขEดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบ ตก เต�ม แก:ไขเปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาม�ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อ
ช�'อพร:อมประท�บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าม�) ก!าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชี:
                       ๕.๔ ในการต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ส�นการสอบราคา หร�อในการท!าส�ญญา คณะกรรมการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Lให:ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาช��แจงข:อเทTจจร�ง สภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ ฐานะ หร�อข:อเทTจจร�งอ�'นใดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ท�'เก�'ยวิทยาลัยราชภัฏเชีข:อง
ก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไมFร�บราคาหร�อไมFท!าส�ญญาหากหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชีไมFม�
ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเหมาะสมหร�อไมFถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงEกต:อง



-๕-

                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาลัยราชภัฏเชี:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรM'งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไมFร�บราคาต'!าส�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 หร�อราคาหนM'งราคาใดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤หร�อ
ราคาท�'เสนอท��งหมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤กTไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤: แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อในจ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน หร�อขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 หร�อเฉพาะรายการหนM'งรายการใดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการ สอบราคา โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยไมFพ�จารณาจ�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อเลัยราชภัฏเชียงรายมีควายกTไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤: ส�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤แตFจะพ�จารณา ท��งน��เพ�'อประโยชน�ของทางราชการเปCน
ส!าค�ญ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะให:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทยาลัยราชภัฏเชีFาการต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ส�นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเปCนเดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤Tดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ขาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาจะเร�ยกร:องคFาเส�ยหายใดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 ๆ 
ม�ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤: รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ท��งงาน ไมF
วิทยาลัยราชภัฏเชีFาจะเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บการค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกหร�อไมFกTตาม หากม�เหต�ท�'เช�'อไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชีFาการเสนอราคากระท!าการโดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยไมFส�จร�ต 
เชFน การเสนอเอกสารอ�นเปCนเทTจ หร�อใช:ช�'อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤า หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�'นมาเสนอราคาแทน เปCนต:น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�'ปรากฏข:อเทTจจร�งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งจากการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรอง สอบราคาวิทยาลัยราชภัฏเชีFา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บ
การค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกตามท�'ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ประกาศรายช�'อไวิทยาลัยราชภัฏเชี: ตามข:อ ๔.๖ เปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�รFวิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารายอ�'น 
ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศ สอบราคา หร�อเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'กระท!าการอ�นเปCนการข�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแขFงข�นราคาอยFางเปCนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตาม
ข:อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�อ!านาจท�'จะต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บการค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชีออกจาก
ประกาศรายช�'อตามข:อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารายน��นเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเหTนวิทยาลัยราชภัฏเชีFา การยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคาท�'ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:
ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:วิทยาลัยราชภัฏเชีจะเปCนประโยชน�แกFทางราชการอยFางย�'งปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ง
กลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชีไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงสFงมอบส�'งของไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:วิทยาลัยราชภัฏเชีนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท!าการของทาง
ราชการ น�บแตFวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ท!าข:อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ท!าข:อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเปCนหน�งส�อแทนการท!า
ส�ญญาตามแบบส�ญญาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งระบ�ในข:อ ๑.๓ กTไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ชนะการสอบราคา ไมFสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงสFงมอบส�'งของไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:วิทยาลัยราชภัฏเชีนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท!าการของ
ทางราชการ หร�อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเหTนวิทยาลัยราชภัฏเชีFาไมFสมควิทยาลัยราชภัฏเชีรจ�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ท!าข:อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเปCนหน�งส�อ ตามข:อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ชนะการ 
สอบราคา จะต:องท!าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อขายตามแบบส�ญญาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งระบ�ในข:อ ๑.๓ ก�บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น 
น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บแจ:งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะต:องวิทยาลัยราชภัฏเชีางหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นส�ญญาเปCนจ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนเง�นเทFาก�บร:อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๕ ของราคาส�'งของท�' สอบ
ราคาไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ให:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายยMดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทยาลัยราชภัฏเชี:ในขณะท!าส�ญญา โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยใช:หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นอยFางหนM'งอยFางใดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งตFอไปน��
                              (๑) เง�นสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
                                (๒) เชTคท�'ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส�'งจFายให:แกFมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยเปCนเชTคลัยราชภัฏเชียงรายมีควางวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ท�'ท!า
ส�ญญาหร�อกFอนหน:าน��นไมFเก�น ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น ท!าการ
                              (๓) หน�งส�อค�!าประก�นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในประเทศตามแบบหน�งส�อค�!าประก�นดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งระบ�ในข:อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน�งส�อค�!าประก�นของบรรษ�ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแหFงประเทศไทย หร�อบร�ษ�ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กทร�พย� ท�'ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บอน�ญาตให:ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�'อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค�!าประก�น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแหFงประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรM'งไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:แจ:งช�'อเวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนให:สFวิทยาลัยราชภัฏเชีนราชการตFาง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:วิทยาลัยราชภัฏเชี โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยอน�โลัยราชภัฏเชียงรายมีความให:ใช:ตาม
แบบหน�งส�อค�!าประก�น ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งระบ�ในข:อ ๑.๔ (๑)
                              (๕) พ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ�ตรร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย
                 หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นน��จะค�นให:โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยไมFม�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๑๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ขาย) 
พ:นจากข:อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคEกพ�นตามส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:วิทยาลัยราชภัฏเชี



-๖-

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ราค-าปร�บ
                       คFาปร�บตามแบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อขายข:อ ๑๐ ให:ค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ในอ�ตราร:อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๐.๒ ตFอวิทยาลัยราชภัฏเชี�น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the seบกพิจารณาราคา���x�����0�/IMPLEMENTATIONS/com.ร-อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรM'งไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ท!าข:อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเปCนหน�งส�อ หร�อท!าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อขายตามแบบดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งระบ�ในข:อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:วิทยาลัยราชภัฏเชีแตFกรณ� จะต:องร�บประก�นควิทยาลัยราชภัฏเชีามช!าร�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤บกพรFองของส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อขายท�'เก�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ขM�นภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาไมFน:อยกวิทยาลัยราชภัฏเชีFา ๑ 
ปh  น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อร�บมอบ โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ขายต:องร�บจ�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรFอมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรมแก:ไขให:ใช:การไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งเดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤จาก
วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บแจ:งควิทยาลัยราชภัฏเชีามช!าร�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤บกพรFอง
                 
                  ๙. ข)อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
?ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นคFาพ�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ส!าหร�บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อเง�นรายไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ
                                การลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนามในส�ญญาจะกระท!าไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ตFอเม�'อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บอน�ม�ต�เง�นคFา
พ�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�จาก เง�นรายไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:วิทยาลัยราชภัฏเชีเทFาน��น
                       ๙.๒ เม�'อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคารายใดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ให:เปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อ
ส�'งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:วิทยาลัยราชภัฏเชีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ขายจะต:องส�'งหร�อน!าส�'งของดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชีเข:ามาจากตFางประเทศ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะของน��นต:องน!าเข:า
มาโดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยทางเร�อในเส:นทางท�'ม�เร�อไทยเดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�นอยEF แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให:บร�การร�บขนไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ตามท�'ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชีFาการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนาคม
ประกาศก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรM'งเปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ขายจะต:องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชีFาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชียการสFงเสร�มการพาณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเชี� ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งน�� 
                              (๑) แจ:งการส�'งหร�อน!าส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อขายดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชีเข:ามาจากตFางประเทศตFอกรมเจ:าทFาภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน 
๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บต��งแตFวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ขายส�'งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อของจากตFางประเทศ เวิทยาลัยราชภัฏเชี:นแตFเปCนของท�'ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชีFาการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนาคมประกาศ
ยกเวิทยาลัยราชภัฏเชี:นให:บรรท�กโดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยเร�ออ�'นไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:
                              (๒) จ�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤การให:ส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร��อขายดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFาวิทยาลัยราชภัฏเชีบรรท�กโดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยเร�อไทยหร�อเร�อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เชFนเดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�บเร�อ
ไทยจากตFางประเทศมาย�งประเทศไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี:นแตFจะไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บอน�ญาตจากกรมเจ:าทFาให:บรรท�กส�'งของน��นโดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยเร�ออ�'นท�'ม�ใชF
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรM'งจะต:องไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ร�บอน�ญาตเชFนน��นกFอนบรรท�กของลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเร�ออ�'น หร�อเปCนของท�'ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชีFาการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยราชภัฏเชี:นให:บรรท�กโดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยเร�ออ�'น
                              (๓) ในกรณ�ท�'ไมFปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ขายจะต:องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชีFาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชียการสFง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเชี� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรM'งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ค�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:วิทยาลัยราชภัฏเชีไมFไปท!าส�ญญาหร�อข:อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาท�'ทางราชการก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�งระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี:ในข:อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร:องให:ชดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ใช:
ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเส�ยหายอ�'น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าม�) รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งจะพ�จารณาให:เปCนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคE:ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Lท�'จะแก:ไขเพ�'มเต�มเง�'อนไขหร�อข:อก!าหนดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ในแบบ
ส�ญญาให:เปCนไปตามควิทยาลัยราชภัฏเชีามเหTนของส!าน�กงานอ�ยการสEงส�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าม�)  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย 
               ๒๖ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the seแนบท)ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 33/2556

1. เคร��องม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ม�เดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�ยโปรเจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร! XGA จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 2 เคร��อง 
 ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ (

1. ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ควิทยาลัยราชภัฏเชีามสวิทยาลัยราชภัฏเชีFาง 3,200 ANSI Lumens
2. คFาอ�ตราควิทยาลัยราชภัฏเชีามสวิทยาลัยราชภัฏเชีFาง 4,500 : 1
3. เทคโนโลัยราชภัฏเชียงรายมีควาย�แสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาแบบ DLP-3D
4. ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพขยายไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:สEงส�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ไมFน:อยกวิทยาลัยราชภัฏเชีFา 300 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี
5. ม�ข��วิทยาลัยราชภัฏเชีตFอใช:งานแบบ D-sub, video, audio

2. เคร��องม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ม�เดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�ยโปรเจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร! ระดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�บ SVGA จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 8 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ 
1. Resolution 800x600(SVGA)
2. Brightness (ANSI Lumens) 2700
3. Projection Lens F=2.51-2.69, f=21.95-24.18mm.
4. Zoom Ratio 1.1:1 Manual Zoom and focus
5. Projector Technology DLP
6. Panel Display 0.55" DarkChip 3 DMD
7. Aspect Ratio 4:3
8. Display size (Inch) 50-300
9. Contrast Ratio 3000
10. I/O Input interface

    - Analog RGB/Component Video (D-sub) x2
    - Composite Video (RCA) x 1
    - S-Vido (mini DIN) x 1
    - HDMI®(video, audio, HDCP) x 1
    - PC Audio (stereo mini jack) x 1

11. Output interface
    - Analog RGB (D-sub) x 1

3. เคร��องม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ม�เดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�ยโปรเจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร! ระดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�บ XGA จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง   
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ 
1. Contrast Ratio 2100
2. Display size (Inch) 36-362
3. Aspect Raio 16:10
4. Projector Technology DLP
5. Zoom Ratio 1.2:1 manual Zoom and focus
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6. Brightness (ANSI Lumens) 3500
7. Resolution 1280x800 (WXGA)
8. Display Compatibility 480i/p, 576i/p, 1080i/p
9. Color System NTSC/PAL/SECAM
10. Lamp Life (STD/ECO) (hr) 3000/4000
11. Light Source (Lamp) 225W
12. I/O Input

    - D-sub 15 Pin (for analog/RGB component, HDTV) x 2 composite video RCA x 1
    - S-video x 1
    - HDMI 1.3 (HDCP complint) x 1

4. เคร��องฉายภัฏเชียงราย��� (���畣Xาพิจารณาราคา���x�����0�/IMPLEMENTATIONS/com.ข)ามศ�รษะ จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 3 เคร��อง  
  ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ 
   1. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามสวิทยาลัยราชภัฏเชีFาง 2600 ANSI lumens 
   2. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ True XGA 1024x768 จ�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
   3. รองร�บส�ญญาณ VGA (640x480) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ SVGA (800x600) 

- แบบ Expansion, XGA (1024x768) 
     - แบบปกต� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสEงส�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 UXGA (1600x1200)  
    - แบบ Compression
   4. ให: Contrast ratio 600: 1
   5. หลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ไฟม�อาย�การใช:งาน 5,000 ช�'วิทยาลัยราชภัฏเชีโมง (ECO Mode)
   6. ใช:Transparent LCD Panel (Active matrix) ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 0.63" จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน 3 panel อ�ตราสFวิทยาลัยราชภัฏเชีน 4 : 3
     (1024x768) x 3 Chips 2,359,296 pixels
   7. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงร�บส�ญญาณวิทยาลัยราชภัฏเชี�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�โอ PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM/NTSC/ NTSC4.43 ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:
   8. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ของส�ญญาณส�ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ไมFน:อยกวิทยาลัยราชภัฏเชีFา 16,000,000 ส�
   9. ม�ฟPงก�ช�นการแก:ไข Key Stone ในแนวิทยาลัยราชภัฏเชีต��ง ประมาณ +/- 30 องศา 
   10. ฟPงก�ช�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรEมภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤: 3 เทFาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชียร�โมท (Digital Zoom)
  11. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร�บแตFง Key Stone แบบ Manual แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะแบบดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�จ�ตอลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�ตโนม�ต�(Real Time) ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:
   12. ม�ฟPงก�ช�น Index Window ในต�วิทยาลัยราชภัฏเชี(แสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพเกFาแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพใหมFท�'หน:าจอเดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�นไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:)
   13. ฉายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ต��งแตFขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 33 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี จนถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMง 300 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี ระยะทางต��งแตF 0.84-7.62 เมตร
   14. ม�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาคขยายเส�ยงแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะลัยราชภัฏเชียงรายมีควา!าโพงในต�วิทยาลัยราชภัฏเชี ก!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งข�บ 1 วิทยาลัยราชภัฏเชี�ตต� (โมโน)
   15. ฟPงช�'น Back board ส!าหร�บฉายบนกระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤านดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤!า แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ White Board
   16. ม�ระบบปร�บควิทยาลัยราชภัฏเชีามเข:มแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ของภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพอ�ตโนม�ต� เพ�'อให:เหTนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เจนมากขM�นดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชียเทคโนโลัยราชภัฏเชียงรายมีควาย�
   Daylight View Basic
   17. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกการแสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งต�วิทยาลัยราชภัฏเชีอ�กษรของเมนEไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:สEงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMง 17 ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�เมนEภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาไทย
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18. ชFองตFอส�ญญาณ
   - RGB1 IN D-sub 15-pin YPbPr 1 ช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
   - RGB2 IN D-sub 15-pin YPbPr 1 ช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
   - S-Video IN DIN 4-pin 1 ช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
   - Video IN (RCA x1) 1 ช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤,
   - AUDIO IN1/2 (M3 Jack สเตอร�โอ) 2 ช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
   - VARIABLE AUDIO OUT (M3 Jack สเตอร�โอ) 1 ช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
   - SERIAL RS232C (D-sub 9 pin) 1 ช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
   - LAN network connection (RJ-45) 1 ช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
   - ม�กระเป�าใสFอ�ปกรณ� 1 ใบ
   - ร�บประก�น ต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเคร�'อง 2 ปh หลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ 6 เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�อน หร�อ 1000 ช�'วิทยาลัยราชภัฏเชีโมง

5. เคร��องม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ม�เดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�ยโปรเจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร! ระดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�บ XGA  จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 5 เคร��อง 
 ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ 

1. ระบบการฉายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ DLP® technology by Texas Instruments®
2. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤พ��นฐาน XGA (1024 x 768)
3. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามสวิทยาลัยราชภัฏเชีFาง* 3200 ANSI lumens แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะรองร�บระบบ 3D
4. อ�ตราสFวิทยาลัยราชภัฏเชีนควิทยาลัยราชภัฏเชีามคมช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 5000:1 (Full on/Full off)
5. การแสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งส� Full 1.07 billion color palette
6. เลัยราชภัฏเชียงรายมีควานส� F=2.56- 2.8, f=21 - 23.1 mm
7. อ�ตราสFวิทยาลัยราชภัฏเชีนท�ศทาง 4:3 Native, 16:9 Selectable
8. อ�ตราสFวิทยาลัยราชภัฏเชีนระยะการฉายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ 1.86 - 2.04 (53"@2M)
9. ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพท�'ฉาย 24” to 300”
10. อ�ตราการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรEม Manual Zoom, 1.10:1 
11. Port การเช�'อมตFอ ม� HDMI 1.3, VGA In x2 (Computer), Composite Videox, S-Video
12. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ท�'รองร�บ VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)
13. การท!างานรFวิทยาลัยราชภัฏเชีมก�บ HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
14. การท!างานรFวิทยาลัยราชภัฏเชีมก�บวิทยาลัยราชภัฏเชี�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�โอ NTSC, PAL, SECAM
15. ม� USB Type A (PC-Free) สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงฉายไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:จาก USB โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยตรงไมFต:องเช�'อมตFอก�บคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�
16. Mini USB Type B สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช:สาย USB Type B สFงส�ญญาณภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:แทนสาย VGA
17. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร�บภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพเปCน 16:10 ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:

6. เคร��องม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ม�เดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�ยโปรเจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร! จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 2 เคร��อง  
     ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ  

1. Brightness(ANSI Lumens)    2500
2. Resolution                          800x600(SVGA)
3. Projector Technology           DLP
4. Projection Lens                   F=2.41-2.55,f=21.8-24mm
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5. Zoom Ratio                        1.1:1 Manual Zoom and Focus
6. Aspect Ratio                      4;3
7. Throw Distance(m)              1-12
8. Display size(Inch)               23-303
9. Keystone Correction            Vertical: +40/-35 ๐
10. Contrast Ratio                  2200

           11. I/O                               Input
                                           VGA D-Sub 15 Pin x 2
                                           Composite Video x 1
                                           S-Video x 1
                                           Stereo Mini Jack x 1

                               Output
                                           VGA D-Sub 15 Pin x 2
                                          Stereo Mini Jack x 1
                                          Control
                                          USBx1

12. Light Source (Lamp)        185 W
13. Color System                 NTSC/PAL/SECAM              
14. Display Compatibility     480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
15. Speakes                       2Wx1
16 .Power Source                90-264V AC50Hz-60Hz
17. Power Consumption       234W
18. Warranty                       ต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเคร�'อง 2 ปh หลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ 1 ปh

7. เคร��องม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ม�เดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�ยโปรเจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร! จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง  
     ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ 

1. เปCนเคร�'องฉายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพเลัยราชภัฏเชียงรายมีควานส�เดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีโดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยใช:เทคโนโลัยราชภัฏเชียงรายมีควาย� 3 LCD ม�ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 LCD Panel 0.55 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี
2. ก!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งสFองสวิทยาลัยราชภัฏเชีFางขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 2,500 ANSI lumens
3. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�'ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 1,024 768 จ�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 (True XGA)
4. ม�อ�ตราควิทยาลัยราชภัฏเชีามเปร�ยบส�ขาวิทยาลัยราชภัฏเชีแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤!า 2,000:1 พร:อม Auto iris
5. ม�ชFองตFอส�ญญาณเข:า RGB D-sub 15 pin1 ชFอง, S-Video 1 ชFอง, Video 1 ชFอง, Audio1 ชFอง,      

USB1 ชFอง
6. ม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา!าโพงในต�วิทยาลัยราชภัฏเชี 1 W (Monaural)
7. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยการเช�'อมตFอดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชียสาย USB (USB Display)
8. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปQดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เคร�'องโปรเจคเตอร�ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยไมFต:องรอ Cool-Down (Direct Power off)
9. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร�บแก:ส�'เหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'ยมคางหมEในแนวิทยาลัยราชภัฏเชีต��ง (Keystone Correction)
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8. เคร��องม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ม�เดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�ยโปรเจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร! จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง   
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ 
1. เคร�'องฉายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพชน�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 DLP
2. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามสวิทยาลัยราชภัฏเชีFางไมFน:อยกวิทยาลัยราชภัฏเชีFา 3,100 ANSI Lumens หร�อดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�กวิทยาลัยราชภัฏเชีFา
3. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA (1024*768 Pixels) หร�อมากกวิทยาลัยราชภัฏเชีFา
4. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามคมช�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 (Contrast Ratio) ไมFต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชีFา 3700:1
5. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรEมเลัยราชภัฏเชียงรายมีควานส�ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ไมFน:อยกวิทยาลัยราชภัฏเชีFา 2X
6. ใช:หลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ฉายท�'ม�ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ไมFต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชีFา 230 วิทยาลัยราชภัฏเชี�ตต� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�อาย�การใช:งานของหลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 (Eco Mode) ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤: 4,000 

ช�'วิทยาลัยราชภัฏเชีโมง หร�อดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�กวิทยาลัยราชภัฏเชีFา
7. ระบบเส�ยงแบบม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา!าโพงในต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเคร�'อง

9. เคร��องม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ม�เดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�ยโปรเจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร! จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se  
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ 

 1. Brightness (Lumens) : 3500 ANSI
 2. Eco-Mode (Lumens): 2480 ANSI
 3. Contrast (Full On/Off) : 3700:1
 4. Audible Noise: 34.0 dB
 5. Eco-Mode: 31.0 dB

6. Std. Lens: Focus:Manual
 7. Zoom: Manual, 1.10:1
 8. Throw Dist (feet) : 4.9 - 39.4
 9. Image Size (inches) : 34.0 - 303.0
 10. Digital Zoom: Yes
 11. Digital Keystone: Vertical
 12. Warranty: 2 Years

13. Performance:  
 - H-Sync Range: 30.0 - 100.0 kHz
 - V-Sync Range: 50 - 120Hz
 - 3D Projector: PC 3D Ready

14. Compatibility:
 - HDTV: 720p, 1080i, 1080p/60 576i, 576p
 - EDTV/480p: Yes
 - SDTV/480i: Yes
 - Component Video: Yes
 - Video: Yes
 - Digital Input: HDMI
 - Computers: Yes
 - Display: Type:DLP (1)
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 - Native: 1024x768 Pixels
 - Maximum: 1600x1200 Pixels
 - Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 - Light Source: Type: 230W Osram
 - Life: 2500 hours
 - Eco-Mode Life: 4000 hours
 - Quantity: 1 year
 - Speakers: 2.0 W Mono
 - Max Power: 290W
 - Voltage: 100V - 240V
 - Special: PC 3D Ready
 - RS232 Port
 - USB Port
 - Soft Carrying Case

10. เคร��องม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ม�เดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�ยโปรเจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร! ระดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�บ XGA จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ   
1. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามสวิทยาลัยราชภัฏเชีFาง 2700 ANSI Lumens
2. เทคโนโลัยราชภัฏเชียงรายมีควาย�การแสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพแบบ DLP 0.55” รองร�บการแสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพแบบ 3D พร:อมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชีย Color Boost II+
3. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ (Native) แบบ XGA (1024x768)
4. Contrast Ratio 3700:1
5. ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เลัยราชภัฏเชียงรายมีควานส�ฉาย   F=2.4-2.6,f=21.8-24 ม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�เมตร

 6. อ�ตราสFวิทยาลัยราชภัฏเชีนในการแสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ (Aspect Ratio) 4:3 Native, 16:9
7. ระยะฉายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ 1-12 เมตร

 8. ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพท�'ฉายไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤: วิทยาลัยราชภัฏเชี�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ตามแนวิทยาลัยราชภัฏเชีทแยงม�ม 23-300 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี
9. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงในการปร�บแก:ไขปPญหาคางหมEในแนวิทยาลัยราชภัฏเชีต��ง แบบอ�ตโนม�ต� /ปร�บดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชียม�อ Vertical: ±40° 

(Auto/Manual)
10. ม�ชFองตFอส�ญญาณเข:า

- Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1
 - Composite Video (RCA) x 1
 - S-Video (Mini DIN) x 1

- HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1
- PC Audio (Stereo mini jack) x 1

 -  USB (Type A) x 2 / 
  - USB (Mini B) x 1
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 11. ม�ชFองเช�'อมตFอส�ญญาณ ออก
 - Analog RGB (D-sub) x 1

- RJ45 x 1
 - USB (Type B) x 1
 - RS232 (Mini DIN) x 1
 - RS232 (Mini DIN) x 1
 13. หลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพท�'ใช:ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 180W P-VIP

14. อาย�การใช:งานหลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ 5,000 ช�'วิทยาลัยราชภัฏเชีโมง (โหมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ปกต�)  แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ 6,000 ช�'วิทยาลัยราชภัฏเชีโมง(โหมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ประหย�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤)
15. Color System   NTSC/PAL/SECAM
16. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงในการรองส�ญญาณ    480i/p, 576i/ p,720p/1080i/p
17. ม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา!าโพงภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 2W (โมโน)
18. ม�เมนEภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาไทย/ สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร�บส�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพตามส�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคน�งท�'ฉาย
19. เส�ยงของเคร�'องขณะใช:งาน 28/25db
20. ร�บประก�นต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเคร�'อง 2 ปh/หลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ 1 ปh หร�อ 1,000 ชม.
21. ม�อ�ปกรณ�ตFางๆ เชFน สายไฟ / สายส�ญญาณภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพตFอเช�'อม /ร�โมท / คEFม�อ / กระเป�า

11. เคร��องม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ม�เดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�ยโปรเจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร! จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ 
1.เปCนเคร�'องฉายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพท�'ใช:เทคโนโลัยราชภัฏเชียงรายมีควาย� DLP ใช: Chip DMD ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 0.55 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน 1 ต�วิทยาลัยราชภัฏเชี
2.  ก!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งสFองสวิทยาลัยราชภัฏเชีFางขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 2,500 ANSI Lumens
3.  ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ของส�ญญาณภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA (1,024×768) พ�กเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามรลัยราชภัฏเชียงรายมีควาแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ รองร�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMง UXGA 

(1,600 x 1,200)
4.  อาย�การใช:งานของหลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ 4,000 ชม. (ในโหมดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ประหย�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤)
5.  ม�ฟPงก�ช�'นแก:ไขปPญหาภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพบ�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤เบ��ยวิทยาลัยราชภัฏเชีส�'เหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'ยมคางหมE ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤: +/- 40 องศา (Vertical)
6.  สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงฉายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 50 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี (แนวิทยาลัยราชภัฏเชีทแยงม�ม) โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยใช:ระยะหFาง 2 เมตร
7.  ม�ฟPงก�ช�'นแสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาการใช:งานแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤งท�'หน:าจอไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:
6.  ม�เมนEการใช:งานเคร�'องโปรเจคเตอร�เปCนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาไทย

12.เคร��องม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
ม�เดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�ยโปรเจำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร! ระดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the se�บ XGA จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
1. ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ระดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�บ XGA อยFางน:อย 1024 x 768 หร�อดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�กวิทยาลัยราชภัฏเชีFา
2. ม�ชFองตFอส�ญญาณเข:าอยFางน:อย 
3. Mini D-Sub 15-pin,S-Video,Composite Video RCA
4. Audio Input 1 3.5mm stereo mini-jack (input for RGB 1)
5. Audio Input 2 3.5mm stereo mini-jack
6. Audio Input 3 RCA x2 (L/R) (input for Video)
7. ม�ชFองตFอส�ญญาณออกอยFางน:อย
8. Mini D-Sub 15-pin (shared with RGB input 2)
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9. Audio Output 3.5mm stereo mini-jack (variable level)
10. ม�ชFองตFอส�ญญาณชน�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤อ�'นเพ�'มอยFางน:อย 
11. Mini D-Sub 9-pin (RS-232c) , Network Port RJ-45
12. ควิทยาลัยราชภัฏเชีามสวิทยาลัยราชภัฏเชีFาง (ANSI Lumens) 4000
13. คFา Contrast เทFาก�บ 2000 หร�อสEงกวิทยาลัยราชภัฏเชีFา
14. ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพไมFต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชีFา 40-300 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี
15. ร�บประก�นเคร�'อง 2 ปh หลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ 1000 ช�'วิทยาลัยราชภัฏเชีโมง หร�อ 1 ปh
16. ม� Remote Control ควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มเคร�'องไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:
17. ต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ต��งอ�ปกรณ�พร:อมใช:งาน ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานท�'จร�ง

13. จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(อร�บภัฏเชียงราย��� (���畣Xาพิจารณาราคา���x�����0�/IMPLEMENTATIONS/com.ชน
ดังต่อไปนี้ �������i�8%A�������9�Aligns the seมอเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร!ไฟฟVา จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(#านวิทยาลัยราน 1 จำนวน ๑๓ รายการ��蠼ข��h�樯癡��(อ 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ 
1. ม�เส:นทแยงม�มไมFต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชีFา 200 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี
2. ม�ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ขนาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤จอ (Size): 400x300 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี
3. เน��อจอภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ แบบ Matt white หร�อดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�กวิทยาลัยราชภัฏเชีFา
4. กลัยราชภัฏเชียงรายมีควาFองจอร�บภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพท!าดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชียวิทยาลัยราชภัฏเชี�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�เหลัยราชภัฏเชียงรายมีควาTกอยFางดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤� ให:ควิทยาลัยราชภัฏเชีามแขTงแรงทนทาน
5. ควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มการขM�นลัยราชภัฏเชียงรายมีควางของจอร�บภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม:วิทยาลัยราชภัฏเชีนเกTบดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชียมอเตอร�ไฟฟBา
6. ปร�บควิทยาลัยราชภัฏเชีามสEงของจอ จากการเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'อนจอ ขM�น – ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ท�กต!าแหนFง แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหย�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤โดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยอ�ตโนม�ต�เม�'อเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'อน          

ขM�นส�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤 – ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางส�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤
7. ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มการขM�นลัยราชภัฏเชียงรายมีควางของจอร�บภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:วิทยาลัยราชภัฏเชีย ร�โมทม�สายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไร:สายไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:
8. ม�ร�โมทไร:สายสFงส�ญญาณโดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ยคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'นวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทย� ท!าให:ใช:งานไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:อยFางสะดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤วิทยาลัยราชภัฏเชีก
9. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ต��งจอไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ท��งแบบแขวิทยาลัยราชภัฏเชีนเพดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤านหร�อยMดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคน�ง
10. เน��อจอส�ขาวิทยาลัยราชภัฏเชีท!าจากวิทยาลัยราชภัฏเชี�สดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤� Fiber ให:ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเน�ยนเร�ยบ สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปBองก�นเช��อรา ปBองก�นการต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ไฟ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ

ท!าควิทยาลัยราชภัฏเชีามสะอาดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:
11. เน��อจอเปCนช��นเดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีไมFม�รอยตFอ ม�ขอบจอส�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤!าแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:านหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งจอเคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อบส�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤!า
12. ใช:ไดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤:ก�บไฟ 220 โวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต� 50 เฮิร์ซ� ���`�����$�2. มีขนาดขนาด�ร�ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ              เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖ ตามร
13. ร�บประก�นมอเตอร�อยFางน:อย 2 ปh
14. ต�ดังนี้ �3.doc�33.doc#�牡潲Đ�⬠整铐ࠌ钸ࠌ钜ࠌ钄ࠌ鑤ࠌ鑌ࠌ����⒬䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О쁘௫가Е뵜��㢨镐ੋؼ邼ꃐ誰��섈య쐌య쐌య��ᡀప쁘௫ἐҼ䏼⥰痘ߘ伄૭㽜��죐య쯔య쯔య��ଐෳ쯠య커య커య��굤ต��งอ�ปกรณ�พร:อมใช:งาน ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานท�'จร�ง
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