
ประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��椮楮� ��X���ฏเช�ยงราย
เร��อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อคร�ภัฏเชียงราย��椮楮� ��X���ณฑ์ จำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h����! จำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้#านวิทยาลัยราชน ๗ รายการ

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๘/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๗ รายการ      
ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเขท�' ๕๘/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งน�� 

                 ๑.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�แบบพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนกพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนา จ!านวิทยาน ๑๐   เคร�'อง 
                 ๒.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�แบบ Tablet PC จ!านวิทยาน ๓   ต
วิทยา 
                 ๓.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�แบบ Tablet PC จ!านวิทยาน ๑   ต
วิทยา 
                 ๔.  เคร�'องพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�มพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�เลัยราชภัฏเเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอร�ส� จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง 
                 ๕.  เคร�'องพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�มพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�ภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนกราฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   ?กแบบส�ญญากาศ จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง 
                 ๖.  เคร�'องจ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เกBบเอกสารระบบอ�เลัยราชภัฏเBกทรอน�กส� จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง 
                 ๗.  แหลัยราชภัฏเCงจCายไฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ� แบบดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�จ�ตอลัยราชภัฏเ จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง  
          ผู้มีสิทธิเ'(ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�เสนอราคาจำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ � 	(องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ � 	� ดังต่อไปนี้ � 	����������〰��《��9�/IMPLEMENTATI�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ � 	,อไปน�� 
                   ๑. เปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHม�อาช�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนขายพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ท�'สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                   ๒. ไมCเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกระบ�ช�'อไวิทยาHในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HแจHงเวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเHวิทยา
                   ๓. ไมCเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Lหร�อควิทยาามค�Hมก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไมCยอมขM�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยาHนแตCร
ฐบาลัยราชภัฏเ

ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hม�ค!าส
'งใหHสลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Lควิทยาามค�Hมก
นเชCนวิทยาCาน
�น
                   ๔. ไมCเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�รCวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายอ�'นท�'เขHาเสนอราคาใหHแกCมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย

ราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ณ  วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อไมCเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHกระท!าการอ
นเปEนการข
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ขวิทยาางการแขCงข
นราคาอยCางเปEน
ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร
�งน��

                   ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไมCร
บพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บ
มอบอ!านาจไมCเขHาร
บฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   Qงการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาราคาตามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�' มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 

          ก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ในวิทยา
นท�' ๒๖ ม�นาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงวิทยา
นท�' ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ต
�งแตCเวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
เป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาในวิทยา
นท�' ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ต
�งแตCเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น.  

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHสนใจต�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ตCอขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ   ช�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองรHอยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHวิทยาน)ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hท�' งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๒๖ ม�นาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงวิทยา
นท�' ๑๑ เมษายน 
๒๕๕๖ ต
�งแตCเวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Gรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hท�'เวิทยาBบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเต� www.cru.in.th , www.crru.ac.th 
แลัยราชภัฏเะ www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ
พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ตCอ ๑๖๒๒ ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะ
เวิทยาลัยราชภัฏเาราชการ

                    ประกาศ ณ วิทยา
นท�' ๒๖ ม�นาคม พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน.ศ. ๒๕๕๖ 

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHชCวิทยายศาสตราจารย�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ร.ส�ชาต� ลัยราชภัฏเ��ตระกGลัยราชภัฏเ)  
    รองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠� ร
กษาราชการแทน  

      อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�  



 
เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อ เลัยราชภัฏเชียงราขท�� ๕๘/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อคร�ภัฏเชียงราย��椮楮� ��X���ณฑ์ จำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h����! จำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้#านวิทยาลัยราชน ๗ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ � 	ามประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��椮楮� ��X���ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรางวิทยาลัยราช�นท�� ๒๖ ม�นาคม ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งตCอไปน��เร�ยกวิทยาCา "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�     
จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๘/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๗ รายการ ตามรายการ ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งน�� 
                 ๑.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�แบบพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนกพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนา จ!านวิทยาน ๑๐   เคร�'อง 
                 ๒.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�แบบ Tablet PC ๙.๗ น��วิทยา จ!านวิทยาน ๓   ต
วิทยา 
                 ๓.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�แบบ Tablet PC ๑๐.๑ น��วิทยา จ!านวิทยาน ๑   ต
วิทยา 
                 ๔.  เคร�'องพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�มพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�เลัยราชภัฏเเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอร�ส� จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง 
                 ๕.  เคร�'องพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�มพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�ภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนกราฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   ?กแบบส�ญญากาศ จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง 
                 ๖.  เคร�'องจ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เกBบเอกสารระบบอ�เลัยราชภัฏเBกทรอน�กส� จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง 
                 ๗.  แหลัยราชภัฏเCงจCายไฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ�แบบดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�จ�ตอลัยราชภัฏเ จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง 

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ท�'จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อน��ตHองเปEนของแทH ของใหมC ไมCเคยใชHงานมากCอน ไมCเปEนของเกCาเกBบ อยGCในสภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนท�'จะใชHงานไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hท
นท�
แลัยราชภัฏเะม�ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะตรงตามก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ไวิทยาHในเอกสารสอบราคาฉบ
บน�� โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยม�ขHอแนะน!า แลัยราชภัฏเะขHอก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งตCอไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�!าประก
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
กประก
นการร
บเง�นคCาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ลัยราชภัฏเCวิทยางหนHา
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�รCวิทยามก
น
                                (๒) การข
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ขวิทยาางการแขCงข
นราคาอยCางเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารสCวิทยานท�' ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารสCวิทยานท�' ๒ 
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ � 	�ของผู้มีสิทธิเ'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาตHองเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHม�อาช�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนขายพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ท�' สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาตHองไมCเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกระบ�ช�'อไวิทยาHในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HแจHง
เวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเHวิทยา หร�อไมCเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHท�'ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเของการส
'งใหHน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเหร�อบ�คคลัยราชภัฏเอ�'นเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาตHองไมCเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�รCวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศ สอบ
ราคา หร�อไมCเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHกระท!าการอ
นเปEนการข
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ขวิทยาางการแขCงข
นราคาอยCางเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามขHอ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาตHองไมCเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Lหร�อควิทยาามค�Hมก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไมCยอมขM�นศาลัยราชภัฏเไทย 
เวิทยาHนแตCร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hม�ค!าส
'งใหHสลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Lแลัยราชภัฏเะควิทยาามค�Hมก
นเชCนวิทยาCาน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงรา�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาจะตHองเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย�'นมาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรHอมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยแยกไวิทยาHนอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง  
ใบเสนอราคาเปEน ๒ สCวิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ สCวิทยานท�' ๑ อยCางนHอยตHองม�เอกสารดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งตCอไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาเปEนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) หHางห�HนสCวิทยานสาม
ญหร�อหHางห�HนสCวิทยานจ!าก
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 ใหHย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ      
จดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�'อห�HนสCวิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHจ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHม�อ!านาจควิทยาบค�ม พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรHอมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกตHอง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ!าก
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠หร�อบร�ษ
ทมหาชนจ!าก
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 ใหHย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ          
จดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ
ญช�รายช�'อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHจ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHม�อ!านาจควิทยาบค�ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�Hน      
รายใหญC พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรHอมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกตHอง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาเปEนบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเท�'ม�ใชCน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ ใหHย�'นส!าเนา
บ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHน
�น ส!าเนาขHอตกลัยราชภัฏเงท�'แสดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงการเขHาเปEนห�HนสCวิทยาน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHาม�) ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยา
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเปEนห�HนสCวิทยาน พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรHอมท
�งร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกตHอง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารCวิทยามก
นในฐานะเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHรCวิทยามคHา ใหHย�'นส!าเนาส
ญญา
ของการเขHารCวิทยามคHา ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHรCวิทยามคHา แลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเขHารCวิทยามคHาฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�8%A3.doc�%A3�้อ ๑.๔ (๑)�┰㡂䄥┳ぅ䈥┸㝁䔥┰㡂䄥┱〲⸳潤c潤c���˸�����Û�com.suneายใดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เปEนบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠าท�'
ม�ใชCส
ญชาต�ไทย กBใหHย�'นส!าเนาหน
งส�อเดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHรCวิทยามคHาฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�8%A3.doc�%A3�้อ ๑.๔ (๑)�┰㡂䄥┳ぅ䈥┸㝁䔥┰㡂䄥┱〲⸳潤c潤c���˸�����Û�com.suneายใดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เปEนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเใหHย�'นเอกสารตามท�'ระบ�ไวิทยาHใน (๑)
                                (๔) หน
งส�อแสดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠งหลัยราชภัฏเ
กฐานทางการเง�น ส!าเนาใบทะเบ�ยนพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาณ�ชย� ส!าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษ�
มGลัยราชภัฏเคCาเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�'ม
                                (๕) บ
ญช�เอกสารสCวิทยานท�' ๑ ท
�งหมดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ท�'ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hย�'นพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรHอมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ตามแบบในขHอ     
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ สCวิทยานท�' ๒ อยCางนHอยตHองม�เอกสารดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งตCอไปน��
                                (๑) แคBตตาลัยราชภัฏเBอกแลัยราชภัฏเะหร�อแบบรGปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะ ตามขHอ ๔.๔
                                (๒) หน
งส�อมอบอ!านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠อากรแสตมปfตามกฎหมายในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคามอบอ!านาจ
ใหHบ�คคลัยราชภัฏเอ�'นลัยราชภัฏเงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ
ญช�เอกสารสCวิทยานท�' ๒ ท
�งหมดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ท�'ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hย�'นพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรHอมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ตามแบบในขHอ   
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาตHองย�'นเสนอราคาตามแบบท�'ก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ไวิทยาHในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยไมCม�เง�'อนไข  
ใดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 ๆ ท
�งส��นแลัยราชภัฏเะจะตHองกรอกขHอควิทยาามใหHถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกตHองครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHวิทยาน ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาใหHช
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เจน จ!านวิทยานเง�นท�'เสนอ
ตHองระบ�ตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาอ
กษร โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยไมCม�การขGดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ลัยราชภัฏเบหร�อแกHไข หากม�การขGดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ลัยราชภัฏเบ ตกเต�ม แกHไข เปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเงจะ
ตHองลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรHอมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHาม�) ก!าก
บไวิทยาHดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hวิทยายท�กแหCง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาจะตHองเสนอราคาเปEนเง�นบาท แลัยราชภัฏเะเสนอราคาเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�ยงราคาเดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ยวิทยา โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยเสนอราคา
รวิทยาม แลัยราชภัฏเะหร�อราคาตCอหนCวิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อตCอรายการ ตามเง�'อนไขท�'ระบ�ไวิทยาHทHายใบเสนอราคาใหHถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกตHอง ท
�งน�� ราคารวิทยามท�'
เสนอจะตHองตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHาต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อไมCตรงก
นใหHถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต
วิทยาหน
งส�อเปEนส!าค
ญ โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยค�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
ราคารวิทยามท
�งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งรวิทยามคCาภัฏเชียงรายมีควาาษ�มGลัยราชภัฏเคCาเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�'ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อากรอ�'น คCาขนสCง คCาจดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเะคCาใชHจCายอ�'น ๆ ท
�งปวิทยาง จน
กระท
'งสCงมอบพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ใหH ณ  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�'เสนอจะตHองเสนอก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ย�นราคาไมCนHอยกวิทยาCา ๖๐ วิทยา
น น
บแตCวิทยา
นเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง  
ใบเสนอราคา โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยภัฏเชียงรายมีควาายในก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาตHองร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ชอบราคาท�'ตนไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HเสนอไวิทยาH แลัยราชภัฏเะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนเสนอราคาม�ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาจะตHองเสนอก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เวิทยาลัยราชภัฏเาสCงมอบพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ไมCเก�น ๓๐ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠จากวิทยา
นลัยราชภัฏเงนาม       
ในส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาจะตHองสCงแคBตตาลัยราชภัฏเBอก แลัยราชภัฏเะหร�อแบบรGปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๘/๒๕๕๖ ตามราย� ไปพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรHอมใบเสนอราคาเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�'อประกอบการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณา หลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งกลัยราชภัฏเCาวิทยาน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะยMดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ไวิทยาH
เปEนเอกสารของทางราชการ
                                ส!าหร
บแคBตตาลัยราชภัฏเBอกท�'แนบใหHพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณา หากเปEนส!าเนารGปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCายจะตHองร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกตHอง 
โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHม�อ!านาจท!าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หากคณะกรรมการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠GตHนฉบ
บแคBต
ตาลัยราชภัฏเBอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาจะตHองน!าตHนฉบ
บมาใหHคณะกรรมการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ตรวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น
                       ๔.๕ กCอนย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาควิทยารตรวิทยาจดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠GรCางส
ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะ 
ฯลัยราชภัฏเฯใหHถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHวิทยานแลัยราชภัฏเะเขHาใจเอกสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เส�ยกCอนท�'จะตกลัยราชภัฏเงย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ตามเง�'อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาจะตHองย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�'ป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนMกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองเร�ยบรHอยจCาหนHาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
กรรมการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๘/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๗ รายการ โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยระบ�ไวิทยาHท�'หนHาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองวิทยาCา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเขท�' ๕๘/๒๕๕๖" ย�'นตCอเจHาหนHาท�' ในวิทยา
นท�' ๒๖ ม�นาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงวิทยา
นท�' ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ต
�งแตCเวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา จะดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠!าเน�นการตรวิทยาจสอบค�ณสมบ
ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคา    
แตCลัยราชภัฏเะรายวิทยาCา เปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�รCวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายอ�'นตามขHอ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา
นประกาศสอบ
ราคาหร�อไมC แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บการค
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เลัยราชภัฏเ�อกกCอนการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏตCอคณะกรรมการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคากCอนหร�อในขณะท�'ม�การเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง         
ใบเสนอราคาวิทยาCา ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคากระท!าการอ
นเปEนการข
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ขวิทยาางการแขCงข
นราคาอยCางเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามขHอ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะ
คณะกรรมการฯ เช�'อวิทยาCาม�การกระท!าอ
นเปEนการข
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ขวิทยาางการแขCงข
นราคาอยCางเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ราย
ช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายน
�นออกจากการเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคา แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บการค
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เลัยราชภัฏเ�อก แลัยราชภัฏเะ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งกลัยราชภัฏเCาวิทยาเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHท��งงาน เวิทยาHนแตCคณะกรรมการฯ      จะ
วิทยา�น�จฉ
ยไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HวิทยาCา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายน
�นเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHท�'ใหHควิทยาามรCวิทยามม�อเปEนประโยชน�ตCอการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGH
ร�เร�'มใหHม�การกระท!าดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งกลัยราชภัฏเCาวิทยา
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกต
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠รายช�'อออกจากการเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคา เพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนราะเหต�เปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'ม�
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�รCวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเปEนการ
ข
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ขวิทยาางการแขCงข
นราคาอยCางเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค!าส
'งดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งกลัยราชภัฏเCาวิทยาตCอปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠กระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น น
บแตCวิทยา
นท�'ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บ
แจHงจากคณะกรรมการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา การวิทยา�น�จฉ
ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠กระทรวิทยางใหHถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเปEนท�'ส�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
                                คณะกรรมการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาจะเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บ
การค
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เลัยราชภัฏเ�อกดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งกลัยราชภัฏเCาวิทยาขHางตHน ณ หHองเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคM�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๖ ต
�งแตCเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. เปEนตHนไป



-๔-

                                การย�'นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยารรคหHา ยCอมไมCเปEนเหต�ใหHม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง         
ใบเสนอราคา เวิทยาHนแตCปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠กระทรวิทยางพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาเหBนวิทยาCาการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งกลัยราชภัฏเCาวิทยาจะเปEนประโยชน�แกCทางราชการอยCาง
ย�'งแลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠กระทรวิทยางพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาเหBนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hวิทยายก
บค!าค
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠คHานของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏเะเหBนวิทยาCาการยกเลัยราชภัฏเ�กการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบ
เสนอราคาท�'ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเHวิทยา จะเปEนประโยชน�แกCทางราชการอยCางย�'งใหHปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠กระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งกลัยราชภัฏเCาวิทยาไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H

                 ๕. หลัยราชภัฏเ
กเกณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๘/๒๕๕๖ ตามราย�แลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ในการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร
�งน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาต
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ส�นดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HวิทยายราคาตCอรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายใดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ม�ค�ณสมบ
ต�ไมCถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกตHองตามขHอ ๒ หร�อย�'นหลัยราชภัฏเ
กฐานการเสนอราคาไมCถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGก
ตHองหร�อไมCครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHวิทยานตามขHอ ๓ หร�อย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาไมCถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกตHองตามขHอ ๔ แลัยราชภัฏเHวิทยาคณะกรรมการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา จะไมC
ร
บพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายน
�น เวิทยาHนแตCเปEนขHอผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนลัยราชภัฏเาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠หลัยราชภัฏเงเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�ยงเลัยราชภัฏเBกนHอย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนลัยราชภัฏเาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ไปจาก
เง�'อนไขของเอกสารสอบราคาในสCวิทยานท�'ม�ใชCสาระส!าค
ญ ท
�งน��เฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะในกรณ�ท�'พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาเหBนวิทยาCาจะเปEนประโยชน�ตCอมหา
วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเทCาน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�LไมCพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคา โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยไมCม�การ    
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคCอนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
นในกรณ�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งตCอไปน��
                                (๑) ไมCปรากฏช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
กฐานการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไมCกรอกช�'อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠า หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาอยCางหนM'ง   
อยCางใดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 หร�อท
�งหมดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠แตกตCางไปจากเง�'อนไขท�'ก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ในเอกสารสอบราคาท�'เปEนสาระ
ส!าค
ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเท!าใหHเก�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ควิทยาามไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hเปร�ยบเส�ยเปร�ยบแกCผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายอ�'น
                                (๔) ราคาท�'เสนอม�การขGดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ลัยราชภัฏเบ ตก เต�ม แกHไขเปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเง โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาม�ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อ
ช�'อพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรHอมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHาม�) ก!าก
บไวิทยาH
                       ๕.๔ ในการต
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ส�นการสอบราคา หร�อในการท!าส
ญญา คณะกรรมการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�LใหHผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาช��แจงขHอเทBจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน ฐานะ หร�อขHอเทBจจร�งอ�'นใดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ท�'เก�'ยวิทยาขHอง
ก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไมCร
บราคาหร�อไมCท!าส
ญญาหากหลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งกลัยราชภัฏเCาวิทยาไมCม�
ควิทยาามเหมาะสมหร�อไมCถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกตHอง
                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาHซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไมCร
บราคาต'!าส�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 หร�อราคาหนM'งราคาใดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠หร�อ
ราคาท�'เสนอท
�งหมดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠กBไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H แลัยราชภัฏเะอาจพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาเลัยราชภัฏเ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อในจ!านวิทยาน หร�อขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 หร�อเฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะรายการหนM'งรายการใดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเ�กการ สอบราคา โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยไมCพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาจ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อเลัยราชภัฏเยกBไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H ส�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠แตCจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณา ท
�งน��เพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�'อประโยชน�ของทางราชการเปEน
ส!าค
ญ แลัยราชภัฏเะใหHถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทยาCาการต
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ส�นของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเปEนเดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Bดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ขาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาจะเร�ยกรHองคCาเส�ยหายใดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 ๆ 
ม�ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H รวิทยามท
�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณายกเลัยราชภัฏเ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHท��งงาน ไมC
วิทยาCาจะเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บการค
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เลัยราชภัฏเ�อกหร�อไมCกBตาม หากม�เหต�ท�'เช�'อไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HวิทยาCาการเสนอราคากระท!าการโดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยไมCส�จร�ต 
เชCน การเสนอเอกสารอ
นเปEนเทBจ หร�อใชHช�'อบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠า หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นมาเสนอราคาแทน เปEนตHน
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�'ปรากฏขHอเทBจจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
งจากการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาวิทยาCา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บ
การค
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เลัยราชภัฏเ�อกตามท�'ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hประกาศรายช�'อไวิทยาH ตามขHอ ๔.๖ เปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�รCวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายอ�'น 
ณ วิทยา
นประกาศ สอบราคา หร�อเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเปEนการข
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ขวิทยาางการแขCงข
นราคาอยCางเปEนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตาม
ขHอ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�อ!านาจท�'จะต
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บการค
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เลัยราชภัฏเ�อกดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งกลัยราชภัฏเCาวิทยาออกจาก
ประกาศรายช�'อตามขHอ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายน
�นเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHท��งงาน



-๕-

                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠กระทรวิทยางพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาเหBนวิทยาCา การยกเลัยราชภัฏเ�กการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�'ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเHวิทยาจะเปEนประโยชน�แกCทางราชการอยCางย�'งปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠กระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเป?ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
ง
กลัยราชภัฏเCาวิทยาไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงสCงมอบส�'งของไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHวิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของทาง
ราชการ น
บแตCวิทยา
นท�'ท!าขHอตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาจ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ท!าขHอตกลัยราชภัฏเงเปEนหน
งส�อแทนการท!า
ส
ญญาตามแบบส
ญญาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งระบ�ในขHอ ๑.๓ กBไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHชนะการสอบราคา ไมCสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงสCงมอบส�'งของไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHวิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของ
ทางราชการ หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเหBนวิทยาCาไมCสมควิทยารจ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ท!าขHอตกลัยราชภัฏเงเปEนหน
งส�อ ตามขHอ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHชนะการ 
สอบราคา จะตHองท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายตามแบบส
ญญาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งระบ�ในขHอ ๑.๓ ก
บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น 
น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠จากวิทยา
นท�'ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บแจHงแลัยราชภัฏเะจะตHองวิทยาางหลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญาเปEนจ!านวิทยานเง�นเทCาก
บรHอยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคาส�'งของท�'     
สอบราคาไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HใหHมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายยMดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทยาHในขณะท!าส
ญญา โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยใชHหลัยราชภัฏเ
กประก
นอยCางหนM'งอยCางใดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งตCอไป
น��
                                (๑) เง�นสดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
                                (๒) เชBคท�'ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส
'งจCายใหHแกCมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยเปEนเชBคลัยราชภัฏเงวิทยา
นท�'ท�'ท!า
ส
ญญาหร�อกCอนหนHาน
�นไมCเก�น ๓ วิทยา
น ท!าการ
                                (๓) หน
งส�อค�!าประก
นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีควาายในประเทศตามแบบหน
งส�อค�!าประก
นดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งระบ�ในขHอ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน
งส�อค�!าประก
นของบรรษ
ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแหCงประเทศไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ
ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเ
กทร
พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนย� ท�'ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บอน�ญาตใหHประกอบก�จการเง�นท�นเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�'อการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค�!าประก
น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแหCงประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HแจHงช�'อเวิทยา�ยนใหHสCวิทยานราชการตCาง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเHวิทยา โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยอน�โลัยราชภัฏเมใหHใชHตาม
แบบหน
งส�อค�!าประก
น ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งระบ�ในขHอ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ
ตรร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
กประก
นน��จะค�นใหHโดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยไมCม�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๑๕ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠จากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHขาย) 
พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนHนจากขHอผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGกพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
นตามส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายแลัยราชภัฏเHวิทยา

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ � 	ราค,าปร�บ
                       คCาปร
บตามแบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายขHอ ๑๐ ใหHค�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ในอ
ตรารHอยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ตCอวิทยา
น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราชามช#าร�ดังต่อไปนี้ � 	����������〰��《��9�/IMPLEMENTATIบกพร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hท!าขHอตกลัยราชภัฏเงเปEนหน
งส�อ หร�อท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายตามแบบดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งระบ�ในขHอ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเHวิทยาแตCกรณ� จะตHองร
บประก
นควิทยาามช!าร�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠บกพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรCองของส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายท�'เก�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ขM�นภัฏเชียงรายมีควาายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไมCนHอยกวิทยาCา ๑ 
ปi  น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠จากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อร
บมอบ โดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHขายตHองร�บจ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเCอมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเมแกHไขใหHใชHการไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งเดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�มภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠จาก
วิทยา
นท�'ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บแจHงควิทยาามช!าร�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠บกพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรCอง
                 



-๖-

                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยราชนส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�>ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงราะอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นคCาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ส!าหร
บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อรายไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย
                                การลัยราชภัฏเงนามในส
ญญาจะกระท!าไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HตCอเม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บอน�ม
ต�เง�น     
คCาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�จาก รายไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย แลัยราชภัฏเHวิทยาเทCาน
�น
                       ๙.๒ เม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hค
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เลัยราชภัฏเ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคารายใดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ใหHเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
ส�'งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ แลัยราชภัฏเHวิทยาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHขายจะตHองส
'งหร�อน!าส�'งของดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งกลัยราชภัฏเCาวิทยาเขHามาจากตCางประเทศ แลัยราชภัฏเะของน
�นตHองน!าเขHา
มาโดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยทางเร�อในเสHนทางท�'ม�เร�อไทยเดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�นอยGC แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใหHบร�การร
บขนไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hตามท�'ร
ฐมนตร�วิทยาCาการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHขายจะตHองปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายวิทยาCาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HวิทยายการสCงเสร�มการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาณ�ชยนาวิทยา� ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งน�� 
                                (๑) แจHงการส
'งหร�อน!าส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งกลัยราชภัฏเCาวิทยาเขHามาจากตCางประเทศตCอกรมเจHาทCา
ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บต
�งแตCวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHขายส
'งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อของจากตCางประเทศ เวิทยาHนแตCเปEนของท�'ร
ฐมนตร�วิทยาCาการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาHนใหHบรรท�กโดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยเร�ออ�'นไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H
                                (๒) จ
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠การใหHส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งกลัยราชภัฏเCาวิทยาบรรท�กโดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยเร�อไทยหร�อเร�อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เชCนเดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ยวิทยาก
บเร�อ
ไทยจากตCางประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยาHนแตCจะไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บอน�ญาตจากกรมเจHาทCาใหHบรรท�กส�'งของน
�นโดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยเร�ออ�'นท�'ม�ใชC
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งจะตHองไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hร
บอน�ญาตเชCนน
�นกCอนบรรท�กของลัยราชภัฏเงเร�ออ�'น หร�อเปEนของท�'ร
ฐมนตร�วิทยาCาการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาHนใหHบรรท�กโดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ยเร�ออ�'น
                                (๓) ในกรณ�ท�'ไมCปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHขายจะตHองร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ตามกฎหมายวิทยาCาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HวิทยายการสCง
เสร�มการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hค
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠เลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเHวิทยาไมCไปท!าส
ญญาหร�อขHอตกลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'ทางราชการก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
งระบ�ไวิทยาHในขHอ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาเร�ยกรHองใหHชดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ใชH
ควิทยาามเส�ยหายอ�'น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHาม�) รวิทยามท
�งจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาใหHเปEนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคGHท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Lท�'จะแกHไขเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�'มเต�มเง�'อนไขหร�อขHอก!าหนดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ในแบบ
ส
ญญาใหHเปEนไปตามควิทยาามเหBนของส!าน
กงานอ
ยการสGงส�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHาม�)  
 
  

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
๒๖ ม�นาคม ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงราะเอ�ยดังต่อไปนี้ � 	����������〰��《��9�/IMPLEMENTATIแนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงราขท�� 58/2556

1. คอมพ�วิทยาลัยราชเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ � 	อร!แบบพกพา จำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้#านวิทยาลัยราชน 10 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ
1. ม�ขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ต
วิทยาเคร�'อง 33.9 x 23.9 x 2.1 cm (กวิทยาHาง x ยาวิทยา x สGง)
2. ม�หนCวิทยายประมวิทยาลัยราชภัฏเผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเกลัยราชภัฏเาง (Processor) แบบ intel core i5 3317U ควิทยาามเรBวิทยาไมCนHอยกวิทยาCา 1.7 GHz 
3. ม�จอภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนส�แบบส
มผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
ส (Touch Screen) 16:9 High Definition LED-backlight Glare panel  
4. ม�ขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠หนHาจอ 14 น��วิทยา รองร
บการแสดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ (Resolution) ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HไมCนHอยกวิทยาCา 1,366 x 768 จ�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠  

พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรHอมกลัยราชภัฏเHอง Webcam CMOS HD 
5. ม�หนCวิทยายควิทยาามจ!าหลัยราชภัฏเ
ก (Memory) ชน�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 DDR3 1600 MHz หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�กวิทยาCา ขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 2G+4G [2G ON BD.]
6. ม�สCวิทยานควิทยาบค�มการแสดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเแบบ Integrated Intel HD Graphic 4000
7. ม�หนCวิทยายเกBบขHอมGลัยราชภัฏเถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาวิทยาร (Hard Disk) ม�ควิทยาามจ�ไมCนHอยกวิทยาCา 500 GB 5400R แบบ SATA+24G MSSD หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�

กวิทยาCา 
8. ม�น!�าหน
กต
วิทยาเคร�'องรวิทยามแบตเตอร�' ไมCเก�น 1.8 ก�โลัยราชภัฏเกร
ม
9. ม� Wireless LAN ตามมาตรฐาน 802.11 b/g/N เปEนอยCางนHอย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเM'งสน
บสน�นการท!างานแบบเคร�อขCายไรH

สาย ต�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ต
�งภัฏเชียงรายมีควาายในต
วิทยาเคร�'อง
10. ม�ชCองเช�'อมตCออ�ปกรณ�แบบ USB 2.0 จ!านวิทยานไมCนHอยกวิทยาCา 2 ชCอง
11. ม�ชCองเช�'อมตCออ�ปกรณ�แบบ USB 3.0 จ!านวิทยานไมCนHอยกวิทยาCา 1 ชCอง
12. ม�ชCองอCานหนCวิทยายควิทยาามจ!าประเภัฏเชียงรายมีควาท Card Reader (SD)  แบบต�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ต
�งภัฏเชียงรายมีควาายในต
วิทยาเคร�'อง
13. ม�ชCองส!าหร
บเช�'อมก
บจอภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน (VGA Port)
14. ม�ชCองเช�'อมตCอแบบ HDMI อยCางนHอย 1 ชCอง
15. ม�ระบบเส�ยงแบบ Built-in speaker, Built-in microphone, Atec Lansing speaker 
16. ม� Pointing Device แบบ TouchPad 
17. ม�แป�นพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�มพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�ท�'ม�อ
กษรภัฏเชียงรายมีควาาษาไทย, ภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษ แลัยราชภัฏเะเคร�'องหมายตCางๆ ต�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠อยGCบนแป�นพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�มพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�แบบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาวิทยาร
18. ใชHแบตเตอร�'แบบ 44 Whrs Polymer Battery 
19. ม�การต�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ต
�งระบบปฏ�บ
ต�การ Microsoft Windows 8 (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงGกตHองตามลัยราชภัฏเ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�L)
20. ม�กระเป�าส!าหร
บใสCคอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�แบบพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนกพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาแลัยราชภัฏเะอ�ปกรณ�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนCวิทยางตCอ
21. ม�การร
บประก
นต
วิทยาเคร�'องอยCางนHอย 2 ปi แลัยราชภัฏเะร
บประก
นแบตเตอร�'อยCางนHอย 1 ปi

2. คอมพ�วิทยาลัยราชเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ � 	อร!แบบ Tablet PC จำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้#านวิทยาลัยราชน 3 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. ม�หนHาจอแลัยราชภัฏเะควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 จอแสดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเกวิทยาHาง 9.7 น��วิทยา แบบ LED Touch screen ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
2048 x1536 พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�กเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเ หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�กวิทยาCา

2. ใชHหนCวิทยายประมวิทยาลัยราชภัฏเผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ (CPU) Dual-Core Apple A6x Processor หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�กวิทยาCา
3. ใชHระบบปฏ�บ
ต�การ (OS) iOS 6 หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�กวิทยาCา
4. ม�หนCวิทยายควิทยาามจ!าภัฏเชียงรายมีควาายใน 16 GB หร�อมากกวิทยาCา
5. ม�ระบบ เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเBนเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอร� ตรวิทยาจจ
บ Accelerometer Sensor แลัยราชภัฏเะ Ambient Light Sensor
6. ม�ระบบเคร�อขCาย แลัยราชภัฏเะ การเช�'อมตCอ
7. ม�การเช�'อมตCอ Wi-Fi รองร
บ (Wi-Fi 802.11 b/g/n/a)
8. ม�การรองร
บ Bluetooth เวิทยาอร�ช
'น 4.0
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9. ม�ระบบเส�ยง ม
ลัยราชภัฏเต�ม�เดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ย แลัยราชภัฏเะ พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนอร�ทตCางๆ
10. ม�ลัยราชภัฏเ!าโพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนง (Speaker) ในต
วิทยา
11. ม�ไมโครโฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   น ในต
วิทยา
12. ม�กลัยราชภัฏเHองดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HานหนHา ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ระดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
บ VGA หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�กวิทยาCา
13. ม�กลัยราชภัฏเHองดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hานหลัยราชภัฏเ
ง ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 0.7 ลัยราชภัฏเHานพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�กเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเ หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�กวิทยาCา
14. ม�ชCองตCอหGฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   Qง รองร
บ ช�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠หGฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   Qง ขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 3.5 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร
15. ม�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนอร�ทเช�'อมตCอ USB USB Data Cable เวิทยาอร�ช
'น 2.0
16. ม�ค�ณสมบ
ต�ของต
วิทยาเคร�'อง แลัยราชภัฏเะการรองร
บไฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   ลัยราชภัฏเ�ตCางๆ

- User Interface Apple OS UI
- รองร
บการท!างานแบบ Multitasking
- รองร
บการใชHงาน Multi touch
- ป�eมกดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 แป�นควิทยาบค�มการท!างานแบบส
มผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
ส (Touch-Sensitive Panel)

3. คอมพ�วิทยาลัยราชเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ � 	อร!แบบ Tablet PC 10.1 น��วิทยาลัยราช จำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้#านวิทยาลัยราชน 1   ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ � 	�วิทยาลัยราช 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ
  1. ม�หนHาจอแลัยราชภัฏเะควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 จอแสดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเกวิทยาHาง 10.1 น��วิทยา แบบ Touch screen ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 1280x800 พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�กเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเ 
  2. ใชHหนCวิทยายประมวิทยาลัยราชภัฏเผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ (CPU) ARM Quad Core Cortex-A9 ควิทยาามเรBวิทยา 1.4 GHz. หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�กวิทยาCา
  3. ใชHระบบปฏ�บ
ต�การ (OS) Android 4.0 Ice Cream Sandwich หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�กวิทยาCา
  4. ม�หนCวิทยายควิทยาามจ!าภัฏเชียงรายมีควาายใน 16 GB หร�อมากกวิทยาCา
  5. ม�ระบบ เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเBนเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอร� ตรวิทยาจจ
บ Accelerometer Sensor แลัยราชภัฏเะ Ambient Light 
  6. ม�ระบบเคร�อขCาย แลัยราชภัฏเะ การเช�'อมตCอ
  7. ม�การเช�'อมตCอ Wi-Fi รองร
บ (Wi-Fi 802.11 b/g/n/a)
  8. ม�การรองร
บ Bluetooth เวิทยาอร�ช
'น 4.0 
  9. ม�ระบบเส�ยง ม
ลัยราชภัฏเต�ม�เดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�ย แลัยราชภัฏเะ พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนอร�ทตCางๆ
10. ม�ลัยราชภัฏเ!าโพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนง (Speaker) ในต
วิทยา
11. ม�ไมโครโฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   น ในต
วิทยา
12. ม�กลัยราชภัฏเHองดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HานหนHา ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ระดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
บ 1.9 ลัยราชภัฏเHานพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�กเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเ หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�กวิทยาCา
13. ม�กลัยราชภัฏเHองดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hานหลัยราชภัฏเ
ง ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 5 ลัยราชภัฏเHานพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�กเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเ หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�กวิทยาCา
14. ม�ชCองตCอหGฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   Qง รองร
บ ช�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠หGฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   Qง ขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 3.5 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร
15. ม�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนอร�ทเช�'อมตCอ USB USB Data Cable เวิทยาอร�ช
'น 2.0
16. ม�ปากกาส!าหร
บเข�ยนบนหนHาจอ

4.  เคร��องพ�มพ!เลัยราชภัฏเชียงราเซื้อครุภัณฑ์ จำนวอร!ส� จำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้#านวิทยาลัยราชน 1   เคร��อง 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. ม�ควิทยาามเรBวิทยาในการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�มพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�ขาวิทยาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠!าแลัยราชภัฏเะส�ไมCต'!ากวิทยาCา 14 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคCนตCอนาท� ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hวิทยายกระดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠าษ A4
2. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�มพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�ส�แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคCนแรกใชHเวิทยาลัยราชภัฏเาไมCเก�น 19 วิทยา�นาท�
3. ม�ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ไมCต'!ากวิทยาCา 600 x 600 dpi
4. ม�หนCวิทยายประมวิทยาลัยราชภัฏเผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเไมCต'!ากวิทยาCา 600 MHz
5. ม�หนCวิทยายควิทยาามจ!ามาตรฐาน ขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ไมCนHอยกวิทยาCา 32 MB แลัยราชภัฏเะขยายไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠HไมCนHอยกวิทยาCา 128 MB
6. ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ป�อนกระดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠าษอเนกประสงค� (Tray) ไมCต'!ากวิทยาCา 50 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคCน ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ใสCกระดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠าษมาตรฐาน (Tray) ไมCต'!ากวิทยาCา 

150 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคCน แลัยราชภัฏเะรองร
บเอกสารออกไมCต'!ากวิทยาCา 125 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคCน
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7. ม�ระบบพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�มพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�เอกสาร 2 หนHา อ
ตโนม
ต� (Automatic two-sided printing)
8. ม�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนอร�ตเช�'อมตCอก
บคอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�เปEนชน�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 USB Port แลัยราชภัฏเะ Ethernet พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรHอมสาย
9. การร
บประก
นท�กช��นสCวิทยานแลัยราชภัฏเะการใหHบร�การฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   ร� อยCางนHอย 3 ปi น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠จากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคCานการตรวิทยาจร
บ

5.  เคร��องพ�มพ!ภัฏเชียงราย��椮楮� ��X��าพกราฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน Sกแบบส�ญญากาศ จำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้#านวิทยาลัยราชน ๑   เคร��อง 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. ม�ขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ไมCนHอยกวิทยาCา 680 x 610 x 370 mm.
2. ม�น�!าหน
กไมCนHอยกวิทยาCา 20 kg
3. ขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ก!าลัยราชภัฏเ
งไฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   ฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   �า (Power) ไมCนHอยกวิทยาCา 2,800 W
4. ใชHขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠แรงดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
นไฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   ฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   �า (Voltage) 110 V/220 V
5. ม�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน��นท�'ในการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�มพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�(Working Area) 300 x 420 x 110 mm.
6. ขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ของก!าลัยราชภัฏเ
งปQ�ม (Vacuum Pump) ไมCนHอยกวิทยาCา 150 W
7. ขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ของแรงดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Gดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ปQ�ม (Max Pump) ไมCนHอยกวิทยาCา  -640 mmHg
8. ขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ของแรงดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
นปQ�ม (Vacuum Flow) ไมCนHอยกวิทยาCา 33L/min
9. การร
บประก
นท�กช��นสCวิทยานแลัยราชภัฏเะการใหHบร�การฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   ร� อยCางนHอย 1 ปi น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠จากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคCานการตรวิทยาจร
บ

6.  เคร��องจำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้�ดังต่อไปนี้ � 	����������〰��《��9�/IMPLEMENTATIเกTบเอกสารระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงราTกทรอน�กส! จำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้#านวิทยาลัยราชน ๑   เคร��อง 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ
1. สแกนไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hแบบ Flatbed แลัยราชภัฏเะ Automatic Document Feeder (ADF)
2. ใชHเทคโนโลัยราชภัฏเย�การสแกนภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนแบบ CCD
3. Automatic Document Feeder (ADF) รองร
บกระดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠าษไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H   ไมCนHอยกวิทยาCา 50 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคCน
4. ม�ควิทยาามเรBวิทยาในการสแกนในระบบ ADF ไมCต'!ากวิทยาCา 15 ppm/6 ipm
5. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงสแกน 2 หนHาอ
ตโนม
ต�ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H
6. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใชHก
บกระดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠าษขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 A4 ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H
7. ม�ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠ในการสแกนภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน (Resolution)  ไมCต'!ากวิทยาCา 600 x 600 dpi
8. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงสแกนส�ไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠Hแบบ 24 Bit หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�กวิทยาCา
9. ม�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนอร�ตตCอเช�'อมก
บคอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�เปEนชน�ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 USB Port หร�อดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�กวิทยาCา พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรHอมสาย
10. การร
บประก
นท�กช��นสCวิทยานแลัยราชภัฏเะการใหHบร�การฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ๑   เครื่อง �ร   ร� อยCางนHอย 1 ปi น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠จากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคCานการตรวิทยาจร
บ

7.  แหลัยราชภัฏเชียงรา,งจำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้,ายไฟิกแบบสุญญากาศ 		จำนวน ดังต่อไปนี้ � 	����������〰��《��9�/IMPLEMENTATI�ซื้อครุภัณฑ์ จำนว� แบบดังต่อไปนี้ � 	����������〰��《��9�/IMPLEMENTATI�จำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ � 	อลัยราชภัฏเชียงรา จำนวน ๗ รายการ�빨ศ��h�����'�ใช้#านวิทยาลัยราชน 1   เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ
1. ม�แรงดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
นเอาต�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�ตแบบปร
บไดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠H ท�'อ�ณหภัฏเชียงรายมีควาGม� (0 °C ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMง 40°C )  ต
�งแตC 0 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMง +30V กระแส ต
�งแตC 0ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงMง 5A
2. ม�ร�ปเป?ลัยราชภัฏเ แลัยราชภัฏเะส
ญญาณรบกวิทยาน (Ripple and Noise) ท�' (25°C5°C) CV: 12 mVp-p, นHอยกวิทยาCา1 mVrms; 

CC: 3 mArms
3. ม�ควิทยาามแมCนย!าของโปรแกรม (Programming Accuracy)ท�'(25°C 5°C) นHอยกวิทยาCา0.35% +20 mV, นHอยกวิทยาCา 

0.35% +20 mA
4. ม�ควิทยาามแมCนย!าของการอCานกลัยราชภัฏเ
บ (Readback Accuracy) ท�'(25°C 5°C) นHอยกวิทยาCา0.35% +20 mV, นHอยกวิทยาCา 

0.35% +20 mA
5. คCาส
มประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Lอ�ณหภัฏเชียงรายมีควาGม� ( ส!าหร
บ 12 เดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠�อน ) CV: นHอยกวิทยาCา100 ppm/ °C
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6. ควิทยาามแมCนย!าป�องก
นแรงดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
นเก�น (Over Voltage Protection Accuracy   (% of output +offset)      
นHอยกวิทยาCา0.5% +0.5 V

7. ยCานโปรแกรมการป�องก
นแรงดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
นเก�น (Over Voltage Protection Programmable Range) 1 V to 33 V
8. ควิทยาามแมCนย!าป�องก
นกระแสเก�น (Over Current Protection Accuracy  (% of output + offset)      

นHอยกวิทยาCา 0.5% +0.5 A
9. ยCานโปรแกรมการป�องก
นกระแสเก�น (Over Current Protection Programmable Range) 1 A to 5.5 A
10. แรงดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠
นอ�นพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�ต 230 Vac 10%, 47 to 63 Hz
11. ต
วิทยาเคร�'องขนาดังนี้ ��าร.doc#������ย.doc��Ę���锼锜锄铠铌钸钜鑜鑀鐔謄��謀��謀᪸ۃ������ヰڞㄈڞㄈڞ䬀Ȇ鐈鏰������휨௩謀갠ఢ謀�௪ᔀ௪幌ร걐ఢἐҼ僔ถ௦噸ۅ奼ۅ奼ۅ��갸ఢ謀힠 (สGง X กวิทยาHาง X ยาวิทยา )  88.1 mm x 212.3 mm x 394.3 mm
12. น�!าหน
ก 8.3 ก�โลัยราชภัฏเกร
ม

*******************************


