
ประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��r�����X���ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย��r�����X���ณฑ์ จำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p! จำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p�䘓Ẅ���#านวิทยาลัยราชน ๕ รายการ

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๒/๒๕๕๖ ตามรา� จ!านวิทยาน ๕ รายการ      
ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเขท�' ๑๐๒/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งน��

            ๑.  อ�ปกรณ�ส!ารองไฟฟ2าแลัยราชภัฏเะร
กษาระดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
บแรงดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
นไฟฟ2า          จ!านวิทยาน ๒ เคร�'อง
            ๒.  ต56ส�'อสารมาตรฐาน       จ!านวิทยาน ๑ ต56
            ๓.  อ�ปกรณ�ควิทยาบค�มการเข6าออกห6องข6อม5ลัยราชภัฏเศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l5นย�กลัยราชภัฏเางดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายลัยราชภัฏเายน��วิทยาม�อ  จ!านวิทยาน ๒ ช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
            ๔.  เคร�'องปร
บอากาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lขนาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ไม;น6อยกวิทยา;า ๔๘,๐๐๐ BTU    จ!านวิทยาน ๒ เคร�'อง
            ๕.  กลัยราชภัฏเ6องโทรท
ศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lน�วิทยางจรปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ;านระบบเคร�อข;ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�วิทยาเตอร�พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมโปรแกรมควิทยาบค�ม จ!านวิทยาน ๔ ช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้

          ผู้มีสิทธิเ'(ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�เสนอราคาจำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p�䘓Ẅ���ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�   (องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�   � ดังต่อไปนี้�    	จำนวน ���������9�/org.openoffi�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�   ,อไปน��
          ๑. เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ม�อาช�พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cขายพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
สดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ท�'สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
          ๒. ไม;เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กระบ�ช�'อไวิทยา6ในบ
ญช�รายช�'อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6แจ6งเวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ6วิทยา
          ๓. ไม;เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Jหร�อควิทยาามค�6มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยไม;ยอมขK�นศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา6นแต;ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56

เสนอราคาไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ม�ค!าส
'งให6สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Jควิทยาามค�6มก
นเช;นวิทยา;าน
�น
          ๔. ไม;เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ม�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเประโยชน�ร;วิทยามก
นก
บผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคารายอ�'นท�'เข6าเสนอราคาให6แก;มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ

เช�ยงราย ณ  วิทยา
นประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lสอบราคา หร�อไม;เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56กระท!าการอ
นเปEนการข
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมใน
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร
�งน��

          ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไม;ร
บพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองเสนอราคา หากผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาหร�อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บมอบ
อ!านาจไม;มาร
บฟMงค!าช��แจง แลัยราชภัฏเะไม;เข6าร
บฟMงการพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาราคาตามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ

๖. ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาต6องปฏ�บ
ต�ตามประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lคณะกรรมการป2องก
นแลัยราชภัฏเะปราบปรามการท�จร�ตแห;งชาต�
เร�'อง หลัยราชภัฏเ
กเกณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๒/๒๕๕๖ ตามรา�แลัยราชภัฏเะวิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การจ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ท!าแลัยราชภัฏเะแสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งบ
ญช�รายการร
บจ;ายของโครงการท�'บ�คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเเปEนค5;ส
ญญาก
บ
หน;วิทยายงานของร
ฐ พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c.ศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l.๒๕๕๕ ข6อ ๑๕ ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งน��

                    (๑) บ�คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเท�'จะเข6าเปEนค5;ส
ญญาต6องไม;อย5;ในฐานะเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ไม;แสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งบ
ญช�รายร
บ 
รายจ;ายหร�อแสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งบ
ญช�รายร
บรายจ;ายไม;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กต6องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6วิทยานในสาระส!าค
ญ

                    (๒) บ�คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเท�'จะเข6าเปEนค5;ส
ญญาก
บหน;วิทยายงานของร
ฐซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้!าเน�นการ จ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อจ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
จ6างดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายระบบอ�เลัยราชภัฏเPกทรอน�กส� (E-Government Procurement: e-GP) ตามข6อ ๑๖ ต6องลัยราชภัฏเงทะเบ�ยนในระบบ
อ�เลัยราชภัฏเPกทรอน�กส�ของกรมบ
ญช�กลัยราชภัฏเางท�'เวิทยาPบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเต�ศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l5นย�ข6อม5ลัยราชภัฏเจ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อจ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้จ6างภัฏเชียงรายมีควาาคร
ฐ

                    (๓) ค5;ส
ญญาต6องร
บจ;ายเง�นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ;านบ
ญช�เง�นฝากกระแสรายวิทยา
น เวิทยา6นแต;การร
บจ;ายเง�นแต;ลัยราชภัฏเะ
คร
�งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งม�ม5ลัยราชภัฏเค;าไม;เก�นสามหม�'นบาทค5;ส
ญญาอาจ ร
บจ;ายเปEนเง�นสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้กPไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6



-๒-

          ก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้5สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่านท�' แลัยราชภัฏเะร
บฟMงค!าช��แจงรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'มเต�ม ในวิทยา
นท�' ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต
�งแต;เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๑๑.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Kงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๒.๐๐ น. ณ  งานพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
สดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

          ก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ในวิทยา
นท�' ๒๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�นายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Kงวิทยา
นท�' ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต
�งแต;เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Kงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
สดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
เปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาในวิทยา
นท�' ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. ห6องเอ��องผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแK�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�   
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

          ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56สนใจต�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ต;อขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ ช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ลัยราชภัฏเะ ๕๐๐.- บาท (ห6าร6อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6วิทยาน) ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ท�' งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๒๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�นายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Kงวิทยา
นท�' ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ต
�งแต;เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Kงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้5รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ท�'เวิทยาPบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเต� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ามทางโทรศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l
พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต;อ ๑๖๒๒ ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชการ

  
                               ประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l ณ วิทยา
นท�' ๒๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�นายน พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c.ศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l. ๒๕๕๖

(ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ช;วิทยายศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lาสตราจารย�เฉลัยราชภัฏเ�ยวิทยา ประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Jวิทยา�เศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lษ)
รองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้� ร
กษาราชการแทน
            อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�

 



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงราขท�� ๑๐๒/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย��r�����X���ณฑ์ จำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p! จำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p�䘓Ẅ���#านวิทยาลัยราชน ๕ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�   ามประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��r�����X���ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรางวิทยาลัยราช�นท�� ๒๗ ม�ถุนายน ๒๕๕๖�����นายน ๒๕๕๖

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

            มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งต;อไปน��เร�ยกวิทยา;า "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�จะ    
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๒/๒๕๕๖ ตามรา� จ!านวิทยาน ๕ รายการ ตามรายการ ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งน��
            ๑. อ�ปกรณ�ส!ารองไฟฟ2าแลัยราชภัฏเะร
กษาระดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
บแรงดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
นไฟฟ2า     จ!านวิทยาน ๒ เคร�'อง
            ๒. ต56ส�'อสารมาตรฐาน         จ!านวิทยาน ๑ ต56
            ๓. อ�ปกรณ�ควิทยาบค�มการเข6าออกห6องข6อม5ลัยราชภัฏเศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l5นย�กลัยราชภัฏเางดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายลัยราชภัฏเายน��วิทยาม�อ     จ!านวิทยาน ๒ ช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
            ๔. เคร�'องปร
บอากาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lขนาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ไม;น6อยกวิทยา;า ๔๘,๐๐๐ BTU         จ!านวิทยาน ๒ เคร�'อง
            ๕. กลัยราชภัฏเ6องโทรท
ศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lน�วิทยางจรปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ;านระบบเคร�อข;ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�วิทยาเตอร�พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมโปรแกรมควิทยาบค�ม จ!านวิทยาน ๔ ช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
สดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ท�'จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อน��ต6องเปEนของแท6 ของใหม; ไม;เคยใช6งานมาก;อน ไม;เปEนของเก;าเกPบ อย5;ในสภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cท�'จะใช6งานไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ท
นท�
แลัยราชภัฏเะม�ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cาะตรงตามก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ไวิทยา6ในเอกสารสอบราคาฉบ
บน�� โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยม�ข6อแนะน!า แลัยราชภัฏเะข6อก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งต;อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�!าประก
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
กประก
นการร
บเง�นค;าพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
สดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ลัยราชภัฏเ;วิทยางหน6า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'ม�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเประโยชน�ร;วิทยามก
น
                                (๒) การข
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารส;วิทยานท�' ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารส;วิทยานท�' ๒
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�   �ของผู้มีสิทธิเ'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาต6องเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ม�อาช�พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cขายพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
สดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ท�' สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                       ๒.๒ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาต6องไม;เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กระบ�ช�'อไวิทยา6ในบ
ญช�รายช�'อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6แจ6ง
เวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ6วิทยา หร�อไม;เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเของการส
'งให6น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเหร�อบ�คคลัยราชภัฏเอ�'นเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาต6องไม;เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ม�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเประโยชน�ร;วิทยามก
นก
บผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l สอบ
ราคา หร�อไม;เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56กระท!าการอ
นเปEนการข
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม ตามข6อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาต6องไม;เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Jหร�อควิทยาามค�6มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยไม;ยอมขK�นศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lาลัยราชภัฏเไทย 
เวิทยา6นแต;ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ม�ค!าส
'งให6สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Jแลัยราชภัฏเะควิทยาามค�6มก
นเช;นวิทยา;าน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงรา�กฐานการเสนอราคา
                       ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาจะต6องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย�'นมาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยแยกไวิทยา6นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง 
ใบเสนอราคาเปEน ๒ ส;วิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ ส;วิทยานท�' ๑ อย;างน6อยต6องม�เอกสารดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งต;อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาเปEนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) ห6างห�6นส;วิทยานสาม
ญหร�อห6างห�6นส;วิทยานจ!าก
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ ให6ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ      
จดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�'อห�6นส;วิทยานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56จ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้การ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ม�อ!านาจควิทยาบค�ม พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กต6อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ!าก
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้หร�อบร�ษ
ทมหาชนจ!าก
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ ให6ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ          
จดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย� บ
ญช�รายช�'อกรรมการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56จ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้การ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ม�อ!านาจควิทยาบค�ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�อห�6นราย
ใหญ; พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กต6อง
                                (๒) ในกรณ�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาเปEนบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเท�'ม�ใช;น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ ให6ย�'นส!าเนา
บ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56น
�น ส!าเนาข6อตกลัยราชภัฏเงท�'แสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Kงการเข6าเปEนห�6นส;วิทยาน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6าม�) ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยา
ประชาชนของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เปEนห�6นส;วิทยาน พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมท
�งร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กต6อง
                                (๓) ในกรณ�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาร;วิทยามก
นในฐานะเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ร;วิทยามค6า ให6ย�'นส!าเนาส
ญญา
ของการเข6าร;วิทยามค6า ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ร;วิทยามค6า แลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เข6าร;วิทยามค6าฝiายใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เปEนบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้าท�'
ม�ใช;ส
ญชาต�ไทย กPให6ย�'นส!าเนาหน
งส�อเดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�นทาง หร�อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ร;วิทยามค6าฝiายใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เปEนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเให6ย�'นเอกสารตามท�'ระบ�ไวิทยา6ใน (๑)
                                (๔) หน
งส�อแสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งหลัยราชภัฏเ
กฐานทางการเง�น ส!าเนาใบทะเบ�ยนพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cาณ�ชย� ส!าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษ�
ม5ลัยราชภัฏเค;าเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'ม
                                (๕) บ
ญช�เอกสารส;วิทยานท�' ๑ ท
�งหมดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ย�'นพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ตามแบบในข6อ   
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส;วิทยานท�' ๒ อย;างน6อยต6องม�เอกสารดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งต;อไปน��
                                (๑) แคPตตาลัยราชภัฏเPอกแลัยราชภัฏเะหร�อแบบร5ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cาะ ตามข6อ ๔.๔
                                (๒) หน
งส�อมอบอ!านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้อากรแสตมปjตามกฎหมายในกรณ�ท�'ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคามอบอ!านาจ
ให6บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นลัยราชภัฏเงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ
ญช�เอกสารส;วิทยานท�' ๒ ท
�งหมดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ย�'นพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ตามแบบในข6อ   
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาต6องย�'นเสนอราคาตามแบบท�'ก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ไวิทยา6ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยไม;ม�เง�'อนไข  
ใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ ๆ ท
�งส��นแลัยราชภัฏเะจะต6องกรอกข6อควิทยาามให6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กต6องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6วิทยาน ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาให6ช
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เจน จ!านวิทยานเง�นท�'เสนอ
ต6องระบ�ตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาอ
กษร โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยไม;ม�การข5ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ลัยราชภัฏเบหร�อแก6ไข หากม�การข5ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ลัยราชภัฏเบ ตกเต�ม แก6ไข เปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเงจะ
ต6องลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6าม�) ก!าก
บไวิทยา6ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายท�กแห;ง
                       ๔.๒ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาจะต6องเสนอราคาเปEนเง�นบาท แลัยราชภัฏเะเสนอราคาเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�ยงราคาเดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ยวิทยา โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยเสนอราคา
รวิทยาม แลัยราชภัฏเะหร�อราคาต;อหน;วิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อต;อรายการ ตามเง�'อนไขท�'ระบ�ไวิทยา6ท6ายใบเสนอราคาให6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กต6อง ท
�งน�� ราคารวิทยามท�'
เสนอจะต6องตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6าต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อไม;ตรงก
นให6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�อต
วิทยาหน
งส�อเปEนส!าค
ญ โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยค�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
ราคารวิทยามท
�งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งรวิทยามค;าภัฏเชียงรายมีควาาษ�ม5ลัยราชภัฏเค;าเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อากรอ�'น ค;าขนส;ง ค;าจดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเะค;าใช6จ;ายอ�'นๆ ท
�งปวิทยาง จนกระท
'ง
ส;งมอบพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
สดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ให6 ณ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�'เสนอจะต6องเสนอก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ย�นราคาไม;น6อยกวิทยา;า ๙๐ วิทยา
น น
บแต;วิทยา
นเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง 
ใบเสนอราคา โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยภัฏเชียงรายมีควาายในก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ย�นราคาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาต6องร
บผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ชอบราคาท�'ตนไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6เสนอไวิทยา6 แลัยราชภัฏเะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อนเสนอราคาม�ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
                       ๔.๓ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาจะต6องเสนอก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เวิทยาลัยราชภัฏเาส;งมอบพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
สดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ไม;เก�น ๖๐ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้จากวิทยา
นลัยราชภัฏเงนามใน
ส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๔.๔ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาจะต6องส;งแคPตตาลัยราชภัฏเPอก แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร5ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๒/๒๕๕๖ ตามรา� ไปพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมใบเสนอราคาเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อประกอบการพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณา หลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะยKดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ไวิทยา6
เปEนเอกสารของทางราชการ
                                ส!าหร
บแคPตตาลัยราชภัฏเPอกท�'แนบให6พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณา หากเปEนส!าเนาร5ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่;ายจะต6องร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กต6อง 
โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ม�อ!านาจท!าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หากคณะกรรมการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้5ต6นฉบ
บแคPต
ตาลัยราชภัฏเPอกผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาจะต6องน!าต6นฉบ
บมาให6คณะกรรมการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ตรวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น
                       ๔.๕ ก;อนย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาควิทยารตรวิทยาจดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้5ร;างส
ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cาะ 
ฯลัยราชภัฏเฯให6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6วิทยานแลัยราชภัฏเะเข6าใจเอกสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เส�ยก;อนท�'จะตกลัยราชภัฏเงย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ตามเง�'อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
                       ๔.๖ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาจะต6องย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�'ปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแนKกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองเร�ยบร6อยจ;าหน6าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Kงประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยานคณะ
กรรมการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๒/๒๕๕๖ ตามรา� จ!านวิทยาน ๕ รายการ โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยระบ�ไวิทยา6ท�'หน6าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองวิทยา;า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเขท�' ๑๐๒/๒๕๕๖" ย�'นต;อเจ6าหน6าท�' ในวิทยา
นท�' ๒๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�นายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Kงวิทยา
นท�' ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖   ต
�งแต;
เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Kงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
สดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา จะดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้!าเน�นการตรวิทยาจสอบค�ณสมบ
ต�ของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคา
แต;ลัยราชภัฏเะรายวิทยา;า เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'ม�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเประโยชน�ร;วิทยามก
นก
บผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคารายอ�'นตามข6อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา
นประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lสอบ
ราคาหร�อไม; แลัยราชภัฏเะประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lรายช�'อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บการค
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เลัยราชภัฏเ�อกก;อนการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต;อคณะกรรมการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาก;อนหร�อในขณะท�'ม�การเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอ
ราคาวิทยา;า ม�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคากระท!าการอ
นเปEนการข
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม ตามข6อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะคณะกร
รมการฯ เช�'อวิทยา;าม�การกระท!าอ
นเปEนการข
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม คณะกรรมการฯ จะต
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้รายช�'อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56
เสนอราคารายน
�นออกจากการเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคา แลัยราชภัฏเะประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lรายช�'อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บการค
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เลัยราชภัฏเ�อก แลัยราชภัฏเะ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ท��งงาน เวิทยา6นแต;คณะกรรมการฯ จะวิทยา�น�จฉ
ย
ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยา;า ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคารายน
�นเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ท�'ให6ควิทยาามร;วิทยามม�อเปEนประโยชน�ต;อการพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ร�เร�'มให6
ม�การกระท!าดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยา
                                ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กต
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้รายช�'อออกจากการเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคา เพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cราะเหต�เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'ม�
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเประโยชน�ร;วิทยามก
นก
บผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lสอบราคา หร�อเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเปEนการ
ข
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรณ�ค!าส
'งดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาต;อปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้กระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น น
บแต;วิทยา
นท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บ
แจ6งจากคณะกรรมการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา การวิทยา�น�จฉ
ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรณ�ของปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้กระทรวิทยางให6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�อเปEนท�'ส�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
                                คณะกรรมการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาจะเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บ
การค
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาข6างต6น ณ ห6องเอ��องผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแK�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น.
                                การย�'นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรณ�ตามวิทยารรคห6า ย;อมไม;เปEนเหต�ให6ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอ
ราคา เวิทยา6นแต;ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้กระทรวิทยางพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาเหPนวิทยา;าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาจะเปEนประโยชน�แก;ทางราชการอย;างย�'งแลัยราชภัฏเะ
ในกรณ�ท�'ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้กระทรวิทยางพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาเหPนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายก
บค!าค
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ค6านของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรณ� แลัยราชภัฏเะเหPนวิทยา;าการยกเลัยราชภัฏเ�กการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา
ท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ6วิทยา จะเปEนประโยชน�แก;ทางราชการอย;างย�'งให6ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้กระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอ
ราคาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6



-๔-

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงรา�กเกณฑ์ จำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p!แลัยราชภัฏเชียงราะส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�ในการพิจารณาราคา������������ꫀЕ❴ঢ়�.傔ؽꫀЕ➄ঢ়�nڇ꾠Е鉌�จำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p�䘓Ẅ���ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร
�งน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาต
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ส�นดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยาย ราคารวิทยาม
                       ๕.๒ หากผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคารายใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ม�ค�ณสมบ
ต�ไม;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กต6องตามข6อ ๒ หร�อย�'นหลัยราชภัฏเ
กฐานการเสนอราคาไม;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5ก
ต6องหร�อไม;ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6วิทยานตามข6อ ๓ หร�อย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาไม;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กต6องตามข6อ ๔ แลัยราชภัฏเ6วิทยาคณะกรรมการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา จะไม;
ร
บพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาราคาของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคารายน
�น เวิทยา6นแต;เปEนข6อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cลัยราชภัฏเาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้หร�อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้หลัยราชภัฏเงเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�ยงเลัยราชภัฏเPกน6อย หร�อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cลัยราชภัฏเาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ไปจาก
เง�'อนไขของเอกสารสอบราคาในส;วิทยานท�'ม�ใช;สาระส!าค
ญ ท
�งน��เฉพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cาะในกรณ�ท�'พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาเหPนวิทยา;าจะเปEนประโยชน�ต;อมหา
วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท;าน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Jไม;พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาราคาของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคา โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยไม;ม�การผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ;อน
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ
นในกรณ�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งต;อไปน��
                                (๑) ไม;ปรากฏช�'อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
กฐานการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม;กรอกช�'อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาอย;างหนK'งอย;างใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ หร�อท
�งหมดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใน
ใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้แตกต;างไปจากเง�'อนไขท�'ก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ในเอกสารสอบราคา ท�'เปEนสาระ
ส!าค
ญ หร�อม�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเท!าให6เก�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ควิทยาามไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก;ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคารายอ�'น
                                (๔) ราคาท�'เสนอม�การข5ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ลัยราชภัฏเบ ตก เต�ม แก6ไขเปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเง โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาม�ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อ
ช�'อพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6าม�) ก!าก
บไวิทยา6
                       ๕.๔ ในการต
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ส�นการสอบราคา หร�อในการท!าส
ญญา คณะกรรมการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Jให6ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาช��แจงข6อเทPจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c ฐานะ หร�อข6อเทPจจร�งอ�'นใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ท�'เก�'ยวิทยาข6อง
ก
บผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ท�'จะไม;ร
บราคาหร�อไม;ท!าส
ญญาหากหลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาไม;ม�
ควิทยาามเหมาะสมหร�อไม;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กต6อง
                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยา6ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ท�'จะไม;ร
บราคาต'!าส�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ หร�อราคาหนK'งราคาใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้หร�อ
ราคาท�'เสนอท
�งหมดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้กPไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 แลัยราชภัฏเะอาจพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาเลัยราชภัฏเ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อในจ!านวิทยาน หร�อขนาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ หร�อเฉพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cาะรายการหนK'งรายการใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเ�กการ สอบราคา โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยไม;พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาจ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อเลัยราชภัฏเยกPไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 ส�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้แต;จะพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณา ท
�งน��เพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อประโยชน�ของทางราชการเปEน
ส!าค
ญ แลัยราชภัฏเะให6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�อวิทยา;าการต
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ส�นของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเปEนเดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้Pดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ขาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาจะเร�ยกร6องค;าเส�ยหายใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ ๆ 
ม�ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 รวิทยามท
�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณายกเลัยราชภัฏเ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ท��งงาน ไม;
วิทยา;าจะเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บการค
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เลัยราชภัฏเ�อกหร�อไม;กPตาม หากม�เหต�ท�'เช�'อไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยา;าการเสนอราคากระท!าการโดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยไม;ส�จร�ต 
เช;น การเสนอเอกสารอ
นเปEนเทPจ หร�อใช6ช�'อบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้า หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นมาเสนอราคาแทน เปEนต6น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�'ปรากฏข6อเทPจจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
งจากการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาวิทยา;า ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บ
การค
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เลัยราชภัฏเ�อกตามท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lรายช�'อไวิทยา6 ตามข6อ ๔.๖ เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'ม�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเประโยชน�ร;วิทยามก
นก
บผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคารายอ�'น 
ณ วิทยา
นประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l สอบราคา หร�อเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเปEนการข
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม ตาม
ข6อ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�อ!านาจท�'จะต
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้รายช�'อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บการค
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาออกจาก
ประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lรายช�'อตามข6อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคารายน
�นเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้กระทรวิทยางพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาเหPนวิทยา;า การยกเลัยราชภัฏเ�กการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ6วิทยาจะเปEนประโยชน�แก;ทางราชการอย;างย�'งปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้กระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
ง
กลัยราชภัฏเ;าวิทยาไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6



-๕-

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�'ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ส;งมอบส�'งของไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของทาง
ราชการ น
บแต;วิทยา
นท�'ท!าข6อตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาจ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ท!าข6อตกลัยราชภัฏเงเปEนหน
งส�อแทนการท!า
ส
ญญาตามแบบส
ญญาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งระบ�ในข6อ ๑.๓ กPไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
                       ๖.๒ ในกรณ�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ชนะการสอบราคา ไม;สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ส;งมอบส�'งของไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของ
ทางราชการ หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเหPนวิทยา;าไม;สมควิทยารจ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ท!าข6อตกลัยราชภัฏเงเปEนหน
งส�อ ตามข6อ ๖.๑ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ชนะการ 
สอบราคา จะต6องท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายตามแบบส
ญญาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งระบ�ในข6อ ๑.๓ ก
บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น 
น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้จากวิทยา
นท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บแจ6งแลัยราชภัฏเะจะต6องวิทยาางหลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญาเปEนจ!านวิทยานเง�นเท;าก
บร6อยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคาส�'งของท�' สอบ
ราคาไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ให6มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายยKดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�อไวิทยา6ในขณะท!าส
ญญา โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยใช6หลัยราชภัฏเ
กประก
นอย;างหนK'งอย;างใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งต;อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
                                (๒) เชPคท�'ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยนาคารส
'งจ;ายให6แก;มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยเปEนเชPคลัยราชภัฏเงวิทยา
นท�'ท�'ท!า
ส
ญญาหร�อก;อนหน6าน
�นไม;เก�น ๓ วิทยา
น ท!าการ
                                (๓) หน
งส�อค�!าประก
นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยนาคารภัฏเชียงรายมีควาายในประเทศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lตามแบบหน
งส�อค�!าประก
นดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งระบ�ในข6อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน
งส�อค�!าประก
นของบรรษ
ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห;งประเทศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ
ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเ
กทร
พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cย� ท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บอน�ญาตให6ประกอบก�จการเง�นท�นเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อการพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cาณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�รก�จค�!าประก
น
ตามประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยนาคารแห;งประเทศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6แจ6งช�'อเวิทยา�ยนให6ส;วิทยานราชการต;าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเ6วิทยา โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยอน�โลัยราชภัฏเมให6ใช6ตาม
แบบหน
งส�อค�!าประก
น ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งระบ�ในข6อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยบ
ตรร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
กประก
นน��จะค�นให6โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยไม;ม�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๑๕ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้จากวิทยา
นท�'ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ชนะการสอบราคา (ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ขาย) 
พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c6นจากข6อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ5กพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
นตามส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายแลัยราชภัฏเ6วิทยา

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�   ราค,าปร�บ
                       ค;าปร
บตามแบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายข6อ ๑๐ ให6ค�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ในอ
ตราร6อยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ต;อวิทยา
น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราชามช#าร�ดังต่อไปนี้�    	จำนวน ���������9�/org.openoffiบกพิจารณาราคา������������ꫀЕ❴ঢ়�.傔ؽꫀЕ➄ঢ়�nڇ꾠Е鉌ร,อง
                       ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ท!าข6อตกลัยราชภัฏเงเปEนหน
งส�อ หร�อท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายตามแบบดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งระบ�ในข6อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเ6วิทยาแต;กรณ� จะต6องร
บประก
นควิทยาามช!าร�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้บกพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร;องของส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายท�'เก�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ขK�นภัฏเชียงรายมีควาายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไม;น6อยกวิทยา;า ๑ 
ปl  น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้จากวิทยา
นท�'ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อร
บมอบ โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ขายต6องร�บจ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ;อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเมแก6ไขให6ใช6การไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งเดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�มภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้จาก
วิทยา
นท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บแจ6งควิทยาามช!าร�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้บกพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร;อง
                 
                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยราชนส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�Aในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงราะอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค;าพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
สดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ส!าหร
บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อกองท�นส!ารองเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
ฒนามหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ
                                การลัยราชภัฏเงนามในส
ญญาจะกระท!าไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ต;อเม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บอน�ม
ต�เง�นค;า
พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
สดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�จาก กองท�นส!ารองเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
ฒนามหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ แลัยราชภัฏเ6วิทยาเท;าน
�น
                       ๙.๒ เม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ค
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เลัยราชภัฏเ�อกผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคารายใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ให6เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
ส�'งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ แลัยราชภัฏเ6วิทยาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6าผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ขายจะต6องส
'งหร�อน!าส�'งของดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาเข6ามาจากต;างประเทศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l แลัยราชภัฏเะของน
�นต6องน!าเข6า
มาโดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยทางเร�อในเส6นทางท�'ม�เร�อไทยเดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�นอย5; แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ให6บร�การร
บขนไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ตามท�'ร
ฐมนตร�วิทยา;าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งเปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ขายจะต6องปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายวิทยา;าดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายการส;งเสร�มการพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cาณ�ชยนาวิทยา� ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งน�� 



-๖-

                                (๑) แจ6งการส
'งหร�อน!าส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาเข6ามาจากต;างประเทศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lต;อกรมเจ6าท;า
ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บต
�งแต;วิทยา
นท�'ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ขายส
'งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อของจากต;างประเทศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l เวิทยา6นแต;เปEนของท�'ร
ฐมนตร�วิทยา;าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lยกเวิทยา6นให6บรรท�กโดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยเร�ออ�'นไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
                                (๒) จ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้การให6ส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาบรรท�กโดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยเร�อไทยหร�อเร�อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�เช;นเดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ยวิทยาก
บเร�อ
ไทยจากต;างประเทศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lมาย
งประเทศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lไทย เวิทยา6นแต;จะไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บอน�ญาตจากกรมเจ6าท;าให6บรรท�กส�'งของน
�นโดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยเร�ออ�'นท�'ม�ใช;
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งจะต6องไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บอน�ญาตเช;นน
�นก;อนบรรท�กของลัยราชภัฏเงเร�ออ�'น หร�อเปEนของท�'ร
ฐมนตร�วิทยา;าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lยกเวิทยา6นให6บรรท�กโดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยเร�ออ�'น
                                (๓) ในกรณ�ท�'ไม;ปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ขายจะต6องร
บผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ตามกฎหมายวิทยา;าดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายการส;ง
เสร�มการพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cาณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ค
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเ6วิทยาไม;ไปท!าส
ญญาหร�อข6อตกลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'ทางราชการก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
งระบ�ไวิทยา6ในข6อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาเร�ยกร6องให6ชดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช6
ควิทยาามเส�ยหายอ�'น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6าม�) รวิทยามท
�งจะพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�จารณาให6เปEนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Jท�'จะแก6ไขเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'มเต�มเง�'อนไขหร�อข6อก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ในแบบ
ส
ญญาให6เปEนไปตามควิทยาามเหPนของส!าน
กงานอ
ยการส5งส�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่6าม�)
 
 

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
๒๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�นายน ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงราะเอ�ยดังต่อไปนี้�    	จำนวน ���������9�/org.openoffiแนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงราขท�� 102/2556

1. อ�ปกรณ!ส#ารองไฟฟIาแลัยราชภัฏเชียงราะร�กษาระดังต่อไปนี้�    	จำนวน ���������9�/org.openoffi�บแรงดังต่อไปนี้�    	จำนวน ���������9�/org.openoffi�นไฟฟIา  จำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p�䘓Ẅ���#านวิทยาลัยราชน 2 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ
1. เปEนเคร�'องส!ารองไฟท�'สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ใช6งานไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 20kVA/18kW (PF=0.9)
2. เปEนเทคโนโลัยราชภัฏเย�   True  Online  Double  Conversion  แลัยราชภัฏเะ Rectifier ใช6อ�ปกรณ� IGBT
3. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่จ;ายกระแสไฟฟ2าส!ารองไฟต;อเน�'องไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6เปEนเวิทยาลัยราชภัฏเาอย;างน6อย 5 นาท� ท�'พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�ก
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้โหลัยราชภัฏเดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ 18 kW
4. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ต;อใช6งานขนานก
นไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 4 เคร�'อง เพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อท!าการเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'มก!าลัยราชภัฏเ
ง หร�อ Parallel Redundancy 
5. แรงดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
นขาเข6า  Input Voltage : 380/400/415 Vac (3ph) 
6. ช;วิทยางแรงดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
นไฟฟ2าอย5;ท�'  288-478Vac ท�'พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�ก
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้โหลัยราชภัฏเดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ 
7. ควิทยาามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�'ขาเข6า  Input  Frequency : 45-55 Hz เพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อรองร
บก
บควิทยาามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�'ของ Generator ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
8. ม�ค;า Power factor ขาเข6า >0.99 
9. แรงดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
นขาออก  Output Voltage : 380/400/415 Vac±1% 
10. ควิทยาามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�' 50Hz±0.25% ขณะส!ารองไฟ
11. ม�ค;ากระแสกระชากในขณะเร�'มต6น ไม;เก�น 6 เท;าของค;ากระแสพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�ก
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
12. ทนการใช6กระแสเก�น 125% ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 5 นาท� แลัยราชภัฏเะท�' 150% ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 1 นาท� แลัยราชภัฏเะ มากกวิทยา;า 150% ท�' 200 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�วิทยา�นาท�
13. ม�ค;า THDU≤2% ส!าหร
บ linear load แลัยราชภัฏเะ THDU≤5% ส!าหร
บ nonlinear load
14. ม�ประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cรวิทยาม Online double conversion  ท�' 94%
15. แสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งสภัฏเชียงรายมีควาาวิทยาะการท!างานเปEน LED แลัยราชภัฏเะ LCD แลัยราชภัฏเะส;งเส�ยงเต�อนในกรณ�ท�'เคร�'อง UPS เก�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ควิทยาามผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ปกต�
16. ม�ระบบป2องก
น Surge มาตรฐาน IEC 60664-1 IV, ทดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้สอบท�'แรงดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
นไฟฟ2า 6kV/3kA                       

ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายคลัยราชภัฏเ�'น 1/2/50 microsecond + 8/20uS
17. ม� port เช�'อมต;อเคร�'องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�วิทยาเตอร�แบบ USB เพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อใช6ก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอฟแวิทยาร�ควิทยาบค�มแลัยราชภัฏเะตรวิทยาจสอบการท!างานไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
18. ม�  USB port  จ!านวิทยาน 1 port แลัยราชภัฏเะม�ช;องวิทยา;างส!าหร
บต�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ต
�งบอร�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ส�'อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ;านระบบ Network
19. แบตเตอร�'เปEนแบบ Valve regulated, lead acid cells
20. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่จ!าก
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้กระแสทางดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6านเข6าส5งส�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ท�' 125% ของค;ากระแสพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�ก
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
21. ม�ระบบป2องก
นเคร�'องส!ารองไฟในส;วิทยานแรงดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
นตก กระแสเก�น แลัยราชภัฏเะแรงดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
นเก�นทางดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6านเข6า 
22. ม�จ�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ต;อไฟฟ2าขาออกเปEนแบบ Terminal หร�อ Hard wire เท;าน
�นเน�'องจากกระแสไฟฟ2าม�ค;าส5ง
23. ต56ของเคร�'อง UPS ต6องเปEนไปตามมาตรฐาน IP 20 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ต�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ต
�งท
�ง Rack แลัยราชภัฏเะ Tower
24. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ประจ�กระแสแบตเตอร�'กลัยราชภัฏเ
บค�นไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 95%  ของควิทยาามจ�แบตเตอร�'ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเา 10 เท;า                 

ของเวิทยาลัยราชภัฏเาคายประจ�
25. อ�ณหภัฏเชียงรายมีควา5ม�ขณะโหลัยราชภัฏเดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เตPมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�ก
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ท�'  0-40 องศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lาเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ�ยส ควิทยาามช��นส
มพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ท�'  5-95%, แลัยราชภัฏเะเส�ยงรบกวิทยานไม;เก�น 

58 dBA
26. ม�ค;า Transient Recovery Time ค;าแรงดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
นกลัยราชภัฏเ
บส5;ปกต�ภัฏเชียงรายมีควาายใน 60 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�วิทยา�นาท�
27. ม�ฟMงก�ช
'น  On-line  Battery  Test  เพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อทดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้สอบค�ณสมบ
ต�ของแบตเตอร�'โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยอ
ตโนม
ต� โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่กดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ป�iม 

ท�'หน6าเคร�'องเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อทดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้สอบ แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ท!าไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ย Software อ�กทางหนK'ง
28. ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ร
บการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเ�ตตามมาตรฐาน ISO 9001, CE Mark, EN50091-1, EN61000-3-2,3,  

EN61000-4-2, 3,4,6,8,11
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2. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�   '(ส��อสารมาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�   รฐาน จำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p�䘓Ẅ���#านวิทยาลัยราชน 1 ต56
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. เปEนต56เกPบอ�ปกรณ�มาตรฐาน ขนาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ 19 น��วิทยา แบบต
�งพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c��น
 2. ม�ขนาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ไม;น6อยกวิทยา;า 42U
 3. ท!าดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายวิทยา
สดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ท�'เปEนเหลัยราชภัฏเPก อบส�อย;างดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�
 4. ม�พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ลัยราชภัฏเมระบายอากาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lไม;น6อยกวิทยา;า 1 ช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ 
 5. ม�รางไฟฟ2าไม;น6อยกวิทยา;า 12 ช;องมาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมอ�ปกรณ�
 6. ม�ประต5แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ลัยราชภัฏเPอคไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6

3. อ�ปกรณ!ควิทยาลัยราชบค�มการเข(าออกห(องข(อม'ลัยราชภัฏเชียงราศ'นย!กลัยราชภัฏเชียงราางดังต่อไปนี้�    	จำนวน ���������9�/org.openoffi(วิทยาลัยราชยลัยราชภัฏเชียงราายน��วิทยาลัยราชม�อ จำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p�䘓Ẅ���#านวิทยาลัยราชน 2 ช�ดังต่อไปนี้�    	จำนวน ���������9�/org.openoffi 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. หน6าจอเปEน Digital TFT ขนาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้หน6าจอไม;น6อยกวิทยา;า 3.5" แสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ช
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เจน
2. ม�ภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c Screen Server พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
กหน6าจอเม�'อไม;ม�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ใช6งาน
3. รองร
บผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ใช6งานไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ไม;น6อยกวิทยา;า 5,000 คน แลัยราชภัฏเะบ
นทKกข6อ ม5ลัยราชภัฏเการท!างานไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 100,000 รายการ
4. ม� Menu Setup เปEนแบบ Icon ส
ญลัยราชภัฏเ
กษณ� ง;ายต;อการใช6งาน
5. เช�'อมต;อเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้Kงข6อม5ลัยราชภัฏเไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6หลัยราชภัฏเายแบบเช;น RS232, RS485, TCP/IP
6. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่เกPบข6อม5ลัยราชภัฏเการเข6า - ออก แลัยราชภัฏเะ Backup ลัยราชภัฏเายน��วิทยาม�อ ไวิทยาท�' USB Flash แลัยราชภัฏเ6วิทยา ส;งออกท�' Computer 

เพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้5ข6อม5ลัยราชภัฏเโดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยท�'ไม;ต6องเดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�นสาย
7. ห
วิทยาอ;านแขPงแรงทนทานต;อการใช6งาน แลัยราชภัฏเะอ;านดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายควิทยาามแม;นย!า
8. ม�ระบบประหย
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cลัยราชภัฏเ
งงานเม�'อไม;ม�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ใช6งาน
9. ขนาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เลัยราชภัฏเPกกะท
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ร
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ แลัยราชภัฏเะบาง สวิทยายงามเข6าร5ป
10. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ใช6งานร;วิทยามก
บบ
ตร Proximity ควิทยาามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�' 125 KHz เพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'ม การตรวิทยาจสอบการบ
นทKกเวิทยาลัยราชภัฏเา         

ของพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cน
กงาน

4.  เคร��องปร�บอากาศขนาดังต่อไปนี้�    	จำนวน ���������9�/org.openoffiไม,น(อยกวิทยาลัยราช,า 48,000 BTU จำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p�䘓Ẅ���#านวิทยาลัยราชน 2   เคร��อง 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. เคร�'องปร
บอากาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lท�'เสนอต6องประกอบส!าเรPจร5ปเปEนช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้จากโรงงานท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6มาตรฐาน ISO9001, OHSAS18001 
หร�อ ISO18001, ISO14001 โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยต6องม�เอกสารมาแสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ง ท
�งน��เม�'อใช6ร;วิทยามก
นแลัยราชภัฏเ6วิทยาจะต6องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ท!าควิทยาามเยPนไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ไม;น6อย
กวิทยา;า 48,000 บ�ท�ย5ต;อช
'วิทยาโมงท�'ปร�มาณลัยราชภัฏเมส;งไม;น6อยกวิทยา;า 1,400 ลัยราชภัฏเ5กบาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lก�ฟ�ตต;อนาท�

2. เคร�'องระบายควิทยาามร6อน (Condensing Unit) 
   2.1 ต
วิทยาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่
ง (Casing) ประกอบดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายแผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ;นเหลัยราชภัฏเPกเคลัยราชภัฏเ�อบก
นสน�ม แลัยราชภัฏเะผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ;านกรรมวิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การอบเคลัยราชภัฏเ�อบส� จากโรงงาน 
        ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเ�ต
   2.2 คอมเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cรสเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอร� (Compressor) เปEนแบบห�6มปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ (Hermetic) ชน�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ Scroll ใช6ก
บสารท!าควิทยาามเยPน
        ชน�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ R-22 แลัยราชภัฏเะใช6ก
บระบบไฟฟ2า 380V/3Ph/50Hz
   2.3 คอยลัยราชภัฏเ�ระบายควิทยาามร6อน (Condenser Coil) ท!าดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายท;อทองแดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งไร6ตะเขPบผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ�วิทยาเร�ยบม�คร�บระบายควิทยาาม
        ร6อนแบบอ
ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเอยดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�อ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ต�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้แน;นก
บท;อทองแดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายวิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�กลัยราชภัฏเ
   2.4 พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ลัยราชภัฏเมระบายควิทยาามร6อน (Condenser Fan) เปEนแบบใบพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ (Propeller) จ!านวิทยาน 2 ช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้แลัยราชภัฏเะออกแบบ
        ให6ใช6ก
บมอเตอร�แบบข
บเคลัยราชภัฏเ�'อนโดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยตรง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเK'งต�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ต
�งในแนวิทยาระดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
บเปiาลัยราชภัฏเมร6อนออกดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6านข6างม�ตะแกรงลัยราชภัฏเวิทยาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
        เคลัยราชภัฏเ�อบพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cลัยราชภัฏเาสต�กอย;างดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ป2องก
นใบพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
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3. เคร�'องส;งลัยราชภัฏเมเยPน (Fan Coil Unit) 
   3.1 คอยลัยราชภัฏเ�เยPน (Evaporator Coil) ท!าดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายท;อทองแดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งไร6ตะเขPบผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ�วิทยาเร�ยบม�คร�บระบายควิทยาามร6อนแบบอ
ลัยราชภัฏเ
        ลัยราชภัฏเอยดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�อ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ต�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้แน;นก
บท;อทองแดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายวิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�กลัยราชภัฏเ 
   3.2 พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ลัยราชภัฏเมส;งลัยราชภัฏเมเยPน (Evaporator Fan) แบบหอยโข;ง (Centrifugal) ใช6ก
บมอเตอร�แบบข
บโดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยตรงแบบ
        หลัยราชภัฏเ;อลัยราชภัฏเ�'นถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่าวิทยาร (Permanent Lubricated type) สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ปร
บควิทยาามเรPวิทยาไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6อย;างน6อย 3 ระดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
บ ใช6ก
บ
        ระบบไฟฟ2า 220V/1Ph/50Hz แลัยราชภัฏเะ ม�บานสวิทยา�งท!างานอ
ตโนม
ต�

4. เคร�'องควิทยาบค�มอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา5ม� Room Thermostat 
   4.1 ระบบควิทยาบค�มเปEนแบบ Remote Control ชน�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ม�สาย หร�อไร6สาย แบบ Digital เคร�'องหมายการค6า
        ชน�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ยวิทยาก
นก
บต
วิทยาเคร�'องปร
บอากาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่แสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา5ม�ในห6องไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
   4.2 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ปร
บควิทยาามเรPวิทยาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ลัยราชภัฏเมไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 3 ระดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้
บ พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมก
บปร
บควิทยาามเรPวิทยาแบบอ
ตโนม
ต�
   4.3 จอแสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเบนอ�ปกรณ�ควิทยาบค�มเปEนแบบ LCD Display
   4.4 ม�ส
ญลัยราชภัฏเ
กษณ�แสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งการท!างานของคอมเพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cรสเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอร�

5. ช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ควิทยาบค�มสลัยราชภัฏเ
บการท!างานเคร�'องปร
บอากาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l 
   5.1 ช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ควิทยาบค�มสลัยราชภัฏเ
บการท!างานเคร�'องปร
บอากาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l ประกอบไปดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยาย ต56ควิทยาบค�มสลัยราชภัฏเ
บการท!างาน 
        แลัยราชภัฏเะกลัยราชภัฏเ;องวิทยา
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้อ�ณหภัฏเชียงรายมีควา5ม�
   5.2 ช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ควิทยาบค�มสลัยราชภัฏเ
บการท!างานเคร�'องปร
บอากาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����l สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่สลัยราชภัฏเ
บการท!างานของเคร�'องปร
บอากาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lท�'ม� Auto
        Restart Function จ!านวิทยาน 2 ช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ ช�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ควิทยาบค�ม โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยท!างานไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ท
�งระบบ Auto Mode 
        แลัยราชภัฏเะ Manual Mode
   5.3 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ต
�งเวิทยาลัยราชภัฏเาสลัยราชภัฏเ
บการท!างานของเคร�'องปร
บอากาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 โดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ต
�งเวิทยาลัยราชภัฏเาไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 1-12 ช
'วิทยา โมง
   5.4 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ต
�งค;าอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา5ม� High Temperature Alarm ในช;วิทยางอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา5ม�ระหวิทยา;าง 25-40 องศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lาเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ�ยส

              5.5 ม�ระบบ Alarm เม�'อเคร�'องปร
บอากาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lเคร�'องใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เคร�'องหนK'งท!างานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ปกต� หร�อ เคร�'องปร
บอากาศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lไม;
                   สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ท!าอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา5ม�ห6องตามค;าท�'ต
�งไวิทยา6ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6

5.  กลัยราชภัฏเชียงรา(องโทรท�ศน!วิทยาลัยราชงจำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p�䘓Ẅ���รปSดังต่อไปนี้�    	จำนวน ���������9�/org.openoffiผู้มีสิทธิเ,านระบบเคร�อข,ายคอมพิจารณาราคา������������ꫀЕ❴ঢ়�.傔ؽꫀЕ➄ঢ়�nڇ꾠Е鉌�วิทยาลัยราชเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�   อร!พิจารณาราคา������������ꫀЕ❴ঢ়�.傔ؽꫀЕ➄ঢ়�nڇ꾠Е鉌ร(อมโปรแกรมควิทยาลัยราชบค�ม จำนวน ๕ รายการ� ��s�⢩p�䘓Ẅ���#านวิทยาลัยราชน 4 ช�ดังต่อไปนี้�    	จำนวน ���������9�/org.openoffi 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. เปEนกลัยราชภัฏเ6องโทรท
ศูนย์กลางด้วยลายนิ้วมือ  	จำนวน ๒ ชุด��¨���靄ż����lน�วิทยางจรปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ;านระบบเคร�อข;ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�วิทยาเตอร�
2. ม�อ�ปกรณ�ร
บแสงชน�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ CMOS หร�อ CCD ขนาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ไม;น6อยกวิทยา;า 1/4 น��วิทยา
3. ม�เลัยราชภัฏเนส�ชน�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ 2.8 Mm: 80° view*, F2.0, fixed iris, adjustable focus หร�อส5งกวิทยา;า 
4. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ให6ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ของภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c 1280 x 800 to 320x240 จ�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้หร�อดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�กวิทยา;าท
�งในแนวิทยาต
�งแลัยราชภัฏเะแนวิทยานอน
5. ม�ระบบการบ�บอ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cแบบ H.264 แลัยราชภัฏเะ Motion JPEG 
6. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ส;งภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cแบบ H.264 แลัยราชภัฏเะ Motion JPEG ท�'ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ 1280x800 ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายอ
ตรา 30 ภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cต;อวิทยา�นาท�
7. ม�ควิทยาามไวิทยาแสงในการแสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cแบบส�ไม;มากกวิทยา;า 1.2 – 10000 lux, F2.0 
8. ต6องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้บ
งพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c��นท�'ส;วิทยานท�'ไม; ต6องการให6เหPนภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 (Privacy Mask)
9. ม�ช;องใสหน;วิทยายควิทยาามจ!าส!าหร
บบ
นทKกภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cในกลัยราชภัฏเ6อง เพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อบ
นทKกภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ในกรณ�ท�'สายส
ญญาณข
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ข6องไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
10. ม� LAN Interface เพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'อเช�'อมโยงเคร�อข;าย TCP/IP อย;างน6อย 1 พิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cอร�ต ท�'ควิทยาามเรPวิทยา 10/100 (Base – T 

หร�อ Mb/s) ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 หร�อดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�กวิทยา;า
11. สน
บสน�นโปรโตคอลัยราชภัฏเการส�'อสาร IPv4/v6, HTTP, HTTPS**, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, 

SMTP, Bonjour,UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP,TCP, UDP, IGMP, 
RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS เปEนอย;างน6อย
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12. สน
บสน�นควิทยาามปลัยราชภัฏเอดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ภัฏเชียงรายมีควา
ยตามมาตรฐาน IEEE802.1X, HTTPS, Password
13. ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ;านการทดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้สอบมาตรฐานควิทยาามปลัยราชภัฏเอดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ภัฏเชียงรายมีควา
ย EN,FCC แลัยราชภัฏเะ VCCI
14. ระบบซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอฟต�แวิทยาร�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กวิทยา�จ
ยแลัยราชภัฏเะพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
ฒนาขK�นโดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยเจ6าของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเ�ตภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๕ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๒/๒๕๕๖ ตามรา�เอง
15. การจ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้การระบบ (Management)

15.1 จะต6องเปEนระบบเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่บ
นทKกส
ญญาณภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c ควิทยาบค�มการท!างาน แลัยราชภัฏเะปร
บแต;งกลัยราชภัฏเ6องวิทยางจรปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ 
       IP Camera ย�'ห6อ Bosch, Pelco, Panasonic, Sony, AXIS, JVC แลัยราชภัฏเะย�'ห6ออ�'นๆ รวิทยามไม;น6อยกวิทยา;า 
       50 ย�'ห6อ
15.2 รองร
บมาตรฐานการบ�บอ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cแบบ MJPEG, MPEG4, H.264, MPEG4 ASP, MxPEG
15.3 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ปร
บต
�งค;าการบ�บอ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ข6อม5ลัยราชภัฏเให6เหมาะสมก
บการส;งส
ญญาณภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ;านระบบเคร�อข;ายไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
15.4 รองร
บการบ
นทKกผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ;านหน;วิทยายบ
นทKกข6อม5ลัยราชภัฏเแบบ Local แลัยราชภัฏเะแบบ Network ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
15.5 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ท!างานแบบ Windows Service ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
15.6 ม�ลัยราชภัฏเ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Jโปรแกรมเคร�'องลัยราชภัฏเ5กข;ายส!าหร
บเคร�'องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�วิทยาเตอร� PC แลัยราชภัฏเะ PDA 

16. การบ
นทKกภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c (Record)
16.1 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่บ
นทKกภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cแลัยราชภัฏเะเส�ยงจากกลัยราชภัฏเ6องวิทยางจรปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6ไม;น6อยกวิทยา;า 4 กลัยราชภัฏเ6องต;อหนK'งเคร�'องบ
นทKกภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
16.2 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่เลัยราชภัฏเ�อกบ
นทKกภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cจากแต;ลัยราชภัฏเะกลัยราชภัฏเ6องดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6วิทยายขนาดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c แลัยราชภัฏเะอ
ตราการบ
นทKกแตกต;างก
นไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
16.3 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่บ
นทKกภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cท�'อ
ตรา 1 - 25 ภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cต;อวิทยา�นาท�ต;อกลัยราชภัฏเ6อง
16.4 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่เพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�'มควิทยาามเรPวิทยาในการบ
นทKกภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cเม�'อเก�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ alarm หร�อเม�'อม�ควิทยาามเคลัยราชภัฏเ�'อนไหวิทยาไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
16.5 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ต
�งเวิทยาลัยราชภัฏเาส!ารองข6อม5ลัยราชภัฏเจากหน;วิทยายบ
นทKกภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cไปย
งหน;วิทยายเกPบข6อม5ลัยราชภัฏเภัฏเชียงรายมีควาายนอกไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6

17. การตรวิทยาจจ
บควิทยาามเคลัยราชภัฏเ�'อนไหวิทยา (Motion Detection)
17.1 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ค;า Sensitivity ของการตรวิทยาจจ
บไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
17.2 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ส;งส
ญญาณเต�อนเม�'อม�การตรวิทยาจพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cบการเคลัยราชภัฏเ�'อนไหวิทยาไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
17.3 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาในการบ
นทKกก;อนแลัยราชภัฏเะหลัยราชภัฏเ
ง  (Pre/Post Alarm) ตรวิทยาจพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cบควิทยาาม
      เคลัยราชภัฏเ�'อนไหวิทยาไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6

18. การแสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแลัยราชภัฏเ (Display)
18.1 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่แสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cปMจจ�บ
นไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 1-64 กลัยราชภัฏเ6องต;อจอภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c
18.2 จะต6องแสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งแผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแนท�'สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่านท�'ต�ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ต
�งกลัยราชภัฏเ6องวิทยางจรปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่เร�ยกดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้5ภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cแผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแนท�'ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
18.3 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่แสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cแบบ Camera Sequence ในต!าแหน;งใดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ ๆบนจอภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
18.4 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่แสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cปMจจ�บ
นแลัยราชภัฏเะภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กบ
นทKกไปพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมๆ ก
นไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
18.5 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ร
บฟMงเส�ยงจากกลัยราชภัฏเ6องวิทยางจรปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6

19. การแสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cท�'บ
นทKกไวิทยา6แลัยราชภัฏเ6วิทยา (Playback)
19.1 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่แสดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้งภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cท�'บ
นทKกไวิทยา6แลัยราชภัฏเ6วิทยาไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 1-16 ภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cร6อมก
นบนจอภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cเดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้�ยวิทยา
19.2 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ฟMงเส�ยงจากกลัยราชภัฏเ6องแลัยราชภัฏเะเส�ยงท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่5กบ
นทKกไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
19.3 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ค6นหาภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cโดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยการก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ช�'อกลัยราชภัฏเ6อง วิทยา
น เวิทยาลัยราชภัฏเา แลัยราชภัฏเะเหต�การณ�ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
19.4 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ค6นหาภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cจากวิทยา
ตถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�ท�'เคลัยราชภัฏเ�'อนไหวิทยาโดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ยก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้บร�เวิทยาณท�'สนใจไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
19.5 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่;ายข6อม5ลัยราชภัฏเภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�cแลัยราชภัฏเะเส�ยงท�'บ
นทKกไวิทยา6แลัยราชภัฏเ6วิทยาลัยราชภัฏเงในแผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ;น DVD หร�อ CD แลัยราชภัฏเะน!าไปเปBดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช6ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้5จากเคร�'อง
      คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน ๔ ชุด	����cu���à�����[�c�วิทยาเตอร�อ�'นๆ ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6 
19.6 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่เปลัยราชภัฏเ�'ยนควิทยาามเรPวิทยาในการ Playback ท
�งแบบ forward แลัยราชภัฏเะ reverse ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6

20 การจ
ดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้การผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ใช6งาน (User Management)
20.1 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ใช6บ
ญช�ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ใช6ร;วิทยามก
บ Microsoft Windows ไดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้6
20.2 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ก!าหนดังนี้	��%E0%B8%99����������ĸ�������                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ในการใช6งานของผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแ56ใช6แต;ลัยราชภัฏเะคน
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