
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������X�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑ ��อคร�ภัฏเชียงราย���������X�ณฑ์ ๑ รายการ�����`�����%�H! ๑ รายการ

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

มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ควิทยามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังน� จ านวิทยน ๑ รายการ             
เลัยราชภัฏขท�% ๒๖/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งน�� 

- เคร��องคอมพิวเตอร์ Al
วิทยาลัยราเตอร! All in one พิวเตอร์ Alร-อมเคร��องส.ารองไฟฟ1า จำนวน   ๑๔   ชุด �าร ������������¨���靄ż����MP霬ż��霔ż雸ż윬భᙀ.านวิทยาลัยราน   ๑๔   ช�ด 
 
          ผู้มีสิทธิเส7-ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
เสนอราคาจำนวน   ๑๔   ชุด �าร ������������¨���靄ż����MP霬ż��霔ż雸ż윬భᙀะต-องม�ค�ณสมบ�ต
 ด�งต9อไปน�� 
                   ๑. เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ม�อาช�พขายพ	สดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�ท�%สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อ
                   ๒. ไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ท�%ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กระบ�ช�%อไวิทย2ในบ	ญช�รายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2แจ2งเวิทย�ยนช�%อแลัยราชภัฏ2วิทย
                   ๓. ไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<หร�อควิทยามค�2มก	น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖=%งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม5ยอมข=�นศาลัยราชภัฏไทย เวิทย2นแต5ร	ฐบาลัยราชภัฏ            
ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ม�ค าส	%งให2สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ควิทยามค�2มก	นเช5นวิทย5าน	�น
                   ๔. ไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร5วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายอ�%นท�%เข2าเสนอราคาให2แก5มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทย	นประกาศสอบราคา หร�อไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12กระท าการอ	นเป/นการข	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ขวิทยางการแข5งข	นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมในการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อคร	�งน�� 
                   ๕. มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ขอสงวิทยนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม5ร	บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บ          
มอบอ านาจไม5เข2าร	บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด          ����������������������������ư�����Î�ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นDงการพ�จารณาราคาตามวิทย	นแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏาท�% มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌          
          ก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ย�%นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องสอบราคา ในวิทย	นท�% ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งวิทย	นท�% ๘ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ต	�งแต5เวิทยลัยราชภัฏา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ	สดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌� กองคลัยราชภัฏ	ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏะก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌
เปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องใบเสนอราคาในวิทย	นท�% ๑๑ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ต	�งแต5เวิทยลัยราชภัฏา ๑๐.๐๐ น. 
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12สนใจต�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ต5อขอร	บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อ   ช�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ลัยราชภัฏะ ๒๐๐.- บาท (สองร2อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2วิทยน) ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ท�% งานการเง�น  
กองคลัยราชภัฏ	ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในวิทย	นท�% ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งวิทย	นท�% ๗ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� 
๒๕๕๖ ต	�งแต5เวิทยลัยราชภัฏา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌1รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ท�%เวิทยLบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖ต� www.cru.in.th 
แลัยราชภัฏะ www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ	พท�หมายเลัยราชภัฏข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต5อ ๑๖๒๒ ในวิทย	นแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏา
ราชการ
   
                                          ประกาศ ณ วิทย	นท�% ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ช5วิทยยศาสตราจารย�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ร.ทศพลัยราชภัฏ อาร�น�จ)  
      อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�  



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑ ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๒๖/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑ ��อคร�ภัฏเชียงราย���������X�ณฑ์ ๑ รายการ�����`�����%�H! จำนวน   ๑๔   ชุด �าร ������������¨���靄ż����MP霬ż��霔ż雸ż윬భᙀ.านวิทยาลัยราน ๑ รายการ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������X�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖=%งต5อไปน��เร�ยกวิทย5า "มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังน� จ านวิทยน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งน�� 

- เคร��องคอมพิวเตอร์ Al
วิทยาลัยราเตอร! All in one พิวเตอร์ Alร-อมเคร��องส.ารองไฟฟ1า จำนวน   ๑๔   ชุด �าร ������������¨���靄ż����MP霬ż��霔ż雸ż윬భᙀ.านวิทยาลัยราน  ๑๔  ช�ด 

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖=%งพ	สดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�ท�%จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อน��ต2องเป/นของแท2 ของใหม5 ไม5เคยใช2งานมาก5อน ไม5เป/นของเก5าเกLบ อย15ในสภัฏเชียงรายมีควาพท�%จะใช2งานไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ท	นท�  
แลัยราชภัฏะม�ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะตรงตามก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ไวิทย2ในเอกสารสอบราคาฉบ	บน�� โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยม�ข2อแนะน า แลัยราชภัฏะข2อก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งต5อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท-ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน	งส�อค� าประก	น
                                (๑) หลัยราชภัฏ	กประก	นส	ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏ	กประก	นการร	บเง�นค5าพ	สดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�ลัยราชภัฏ5วิทยงหน2า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร5วิทยมก	น
                                (๒) การข	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ขวิทยางการแข5งข	นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ	ญช�เอกสาร
                                (๑) บ	ญช�เอกสารส5วิทยนท�% ๑
                                (๒) บ	ญช�เอกสารส5วิทยนท�% ๒ 
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต
ของผู้มีสิทธิเส7-เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาต2องเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ม�อาช�พขายพ	สดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�ท�% สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาต2องไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ท�%ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กระบ�ช�%อไวิทย2ในบ	ญช�รายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2แจ2ง
เวิทย�ยนช�%อแลัยราชภัฏ2วิทย หร�อไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ท�%ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏของการส	%งให2น�ต�บ�คคลัยราชภัฏหร�อบ�คคลัยราชภัฏอ�%นเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาต2องไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร5วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายอ�%น ณ วิทย	นประกาศ สอบ
ราคา หร�อไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12กระท าการอ	นเป/นการข	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ขวิทยางการแข5งข	นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข2อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาต2องไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<หร�อควิทยามค�2มก	น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖=%งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม5ยอมข=�นศาลัยราชภัฏไทย เวิทย2น
แต5ร	ฐบาลัยราชภัฏของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ม�ค าส	%งให2สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<แลัยราชภัฏะควิทยามค�2มก	นเช5นวิทย5าน	�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาจะต2องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏ	กฐานย�%นมาพร2อมก	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องใบเสนอราคา โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยแยกไวิทย2นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖อง    
ใบเสนอราคาเป/น ๒ ส5วิทยน ค�อ
                       ๓.๑ ส5วิทยนท�% ๑ อย5างน2อยต2องม�เอกสารดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งต5อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาเป/นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏ
                                        (ก) ห2างห�2นส5วิทยนสาม	ญหร�อห2างห�2นส5วิทยนจ าก	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 ให2ย�%นส าเนาหน	งส�อร	บรองการ        
จดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏ บ	ญช�รายช�%อห�2นส5วิทยนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12จ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ม�อ านาจควิทยบค�ม พร2อมร	บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กต2อง
                                        (ข) บร�ษ	ทจ าก	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌หร�อบร�ษ	ทมหาชนจ าก	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 ให2ย�%นส าเนาหน	งส�อร	บรองการจดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ทะเบ�ยน
น�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หน	งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ	ญช�รายช�%อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12จ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ม�อ านาจควิทยบค�ม แลัยราชภัฏะบ	ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�2นรายใหญ5       
พร2อมร	บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กต2อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาเป/นบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏท�%ม�ใช5น�ต�บ�คคลัยราชภัฏ ให2ย�%นส าเนาบ	ตร
ประจ าต	วิทยประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12น	�น ส าเนาข2อตกลัยราชภัฏงท�%แสดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งการเข2าเป/นห�2นส5วิทยน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2าม�) ส าเนาบ	ตรประจ าต	วิทยประชาชน    
ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เป/นห�2นส5วิทยน พร2อมท	�งร	บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กต2อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาร5วิทยมก	นในฐานะเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ร5วิทยมค2า ให2ย�%นส าเนาส	ญญา
ของการเข2าร5วิทยมค2า ส าเนาบ	ตรประจ าต	วิทยประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ร5วิทยมค2า แลัยราชภัฏะในกรณ�ท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เข2าร5วิทยมค2าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา    ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�久깄恂���������������������������������������ʘ�����ʅ�㐒祖�蔂�Āา̂ยใดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เป/นบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌า    
ท�%ม�ใช5ส	ญชาต�ไทย กLให2ย�%นส าเนาหน	งส�อเดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ร5วิทยมค2าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา    ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�久깄恂���������������������������������������ʘ�����ʅ�㐒祖�蔂�Ā^ายใดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เป/นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏให2ย�%นเอกสารตามท�%ระบ�ไวิทย2ใน (๑)
                                (๔) แสดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌งหลัยราชภัฏ	กฐานทางการเง�น ส าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาษ�ม1ลัยราชภัฏค5าเพ�%ม
                                (๕) บ	ญช�เอกสารส5วิทยนท�% ๑ ท	�งหมดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ท�%ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ย�%นพร2อมก	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องใบเสนอราคา ตามแบบในข2อ     
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส5วิทยนท�% ๒ อย5างน2อยต2องม�เอกสารดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งต5อไปน��
                                (๑) แคLตตาลัยราชภัฏLอกแลัยราชภัฏะหร�อแบบร1ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ ตามข2อ ๔.๔
                                (๒) หน	งส�อมอบอ านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖=%งปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌อากรแสตมป_ตามกฎหมายในกรณ�ท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคามอบอ านาจ
ให2บ�คคลัยราชภัฏอ�%นลัยราชภัฏงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ	ญช�เอกสารส5วิทยนท�% ๒ ท	�งหมดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ท�%ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ย�%นพร2อมก	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องใบเสนอราคา ตามแบบในข2อ     
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาต2องย�%นเสนอราคาตามแบบท�%ก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ไวิทย2ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยไม5ม�เง�%อนไขใดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 
ๆ ท	�งส��นแลัยราชภัฏะจะต2องกรอกข2อควิทยามให2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กต2องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2วิทยน ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�%อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาให2ช	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เจน จ านวิทยนเง�นท�%เสนอ   
ต2องระบ�ตรงก	นท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยอ	กษร โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยไม5ม�การข1ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ลัยราชภัฏบหร�อแก2ไข หากม�การข1ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ลัยราชภัฏบ ตกเต�ม แก2ไข เปลัยราชภัฏ�%ยนแปลัยราชภัฏงจะ
ต2องลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาพร2อมประท	บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2าม�) ก าก	บไวิทย2ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2วิทยยท�กแห5ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาจะต2องเสนอราคาเป/นเง�นบาท แลัยราชภัฏะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�ยวิทย โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยเสนอราคารวิทยม 
แลัยราชภัฏะหร�อราคาต5อหน5วิทยย แลัยราชภัฏะหร�อต5อรายการ ตามเง�%อนไขท�%ระบ�ไวิทย2ท2ายใบเสนอราคาให2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กต2อง ท	�งน�� ราคารวิทยมท�%เสนอ
จะต2องตรงก	นท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยหน	งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2าต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยหน	งส�อไม5ตรงก	นให2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต	วิทยหน	งส�อเป/นส าค	ญ โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยค�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ราคารวิทยม
ท	�งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖=%งรวิทยมค5าภัฏเชียงรายมีควาษ�ม1ลัยราชภัฏค5าเพ�%ม ภัฏเชียงรายมีควาษ�อากรอ�%น ค5าขนส5ง ค5าจดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏะค5าใช2จ5ายอ�%น ๆ ท	�งปวิทยง จนกระท	%งส5งมอบ
พ	สดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�ให2 ณ  มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�%เสนอจะต2องเสนอก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ย�นราคาไม5น2อยกวิทย5า ๙๐ วิทย	น น	บแต5วิทย	นเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖อง     
ใบเสนอราคา โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยภัฏเชียงรายมีควายในก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาต2องร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ชอบราคาท�%ตนไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2เสนอไวิทย2 แลัยราชภัฏะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนเสนอราคาม�ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาจะต2องเสนอก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เวิทยลัยราชภัฏาส5งมอบพ	สดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�ไม5เก�น ๓๐ วิทย	น น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌จากวิทย	นลัยราชภัฏงนามใน
ส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาจะต2องส5งแคLตตาลัยราชภัฏLอก แลัยราชภัฏะหร�อแบบร1ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังน� ไปพร2อมใบเสนอราคาเพ�%อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏ	กฐานดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งกลัยราชภัฏ5าวิทยน�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะย=ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ไวิทย2
เป/นเอกสารของทางราชการ
                                ส าหร	บแคLตตาลัยราชภัฏLอกท�%แนบให2พ�จารณา หากเป/นส าเนาร1ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5ายจะต2องร	บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กต2อง 
โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ม�อ านาจท าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หากคณะกรรมการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องสอบราคา ม�ควิทยามประสงค�จะขอดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌1ต2นฉบ	บแคLตตา
ลัยราชภัฏLอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาจะต2องน าต2นฉบ	บมาให2คณะกรรมการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องสอบราคา ตรวิทยจสอบภัฏเชียงรายมีควายใน ๓ วิทย	น
                       ๔.๕ ก5อนย�%นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖อง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาควิทยรตรวิทยจดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌1ร5างส	ญญา รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏฯให2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�%ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2วิทยนแลัยราชภัฏะเข2าใจเอกสาร สอบราคา ท	�งหมดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เส�ยก5อนท�%จะตกลัยราชภัฏงย�%นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖อง สอบราคา ตามเง�%อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาจะต2องย�%นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องใบเสนอราคาท�%ปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคน=กซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องเร�ยบร2อยจ5าหน2าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=ง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
กรรมการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังน� จ านวิทยน ๑ รายการ โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยระบ�ไวิทย2ท�%หน2าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องวิทย5า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏขท�% ๒๖/๒๕๕๖" ย�%นต5อเจ2าหน2าท�% ในวิทย	นท�% ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งวิทย	นท�% ๘ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ต	�งแต5เวิทยลัยราชภัฏา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ	สดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌� กองคลัยราชภัฏ	ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖อง สอบราคา จะดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 าเน�นการตรวิทยจสอบค�ณสมบ	ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคา     
แต5ลัยราชภัฏะรายวิทย5า เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร5วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายอ�%นตามข2อ ๑.๕ (๑) ณ วิทย	นประกาศสอบราคา
หร�อไม5 แลัยราชภัฏะประกาศรายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บการค	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เลัยราชภัฏ�อกก5อนการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต5อคณะกรรมการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องสอบราคาก5อนหร�อในขณะท�%ม�การเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖อง           
ใบเสนอราคาวิทย5า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคากระท าการอ	นเป/นการข	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ขวิทยางการแข5งข	นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข2อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏะ
คณะกรรมการฯ เช�%อวิทย5าม�การกระท าอ	นเป/นการข	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ขวิทยางการแข5งข	นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌รายช�%อ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายน	�นออกจากการเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคา แลัยราชภัฏะประกาศรายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บการค	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เลัยราชภัฏ�อก แลัยราชภัฏะ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งกลัยราชภัฏ5าวิทยเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ท��งงาน เวิทย2นแต5คณะกรรมการฯ จะวิทย�น�จฉ	ย
ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2วิทย5า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายน	�นเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ท�%ให2ควิทยามร5วิทยมม�อเป/นประโยชน�ต5อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏะม�ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ร�เร�%มให2ม�
การกระท าดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งกลัยราชภัฏ5าวิทย
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กต	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌รายช�%อออกจากการเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคา เพราะเหต�เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ
ประโยชน�ร5วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายอ�%น ณ วิทย	นประกาศสอบราคา หร�อเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%กระท าการอ	นเป/นการข	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌
ขวิทยางการแข5งข	นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค าส	%งดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งกลัยราชภัฏ5าวิทยต5อปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌กระทรวิทยงภัฏเชียงรายมีควายใน ๓ วิทย	น น	บแต5วิทย	นท�%ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บแจ2ง
จากคณะกรรมการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องสอบราคา การวิทย�น�จฉ	ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌กระทรวิทยงให2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเป/นท�%ส�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌
                                คณะกรรมการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖อง สอบราคาจะเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บ
การค	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เลัยราชภัฏ�อกดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งกลัยราชภัฏ5าวิทยข2างต2น ณ ห2องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=�ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในวิทย	นท�% ๑๑ 
ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ต	�งแต5เวิทยลัยราชภัฏา ๑๐.๐๐ น. เป/นต2นไป



-๔-

                                การย�%นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยรรคห2า ย5อมไม5เป/นเหต�ให2ม�การขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖อง           
ใบเสนอราคา เวิทย2นแต5ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌กระทรวิทยงพ�จารณาเหLนวิทย5าการขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งกลัยราชภัฏ5าวิทยจะเป/นประโยชน�แก5ทางราชการ   
อย5างย�%งแลัยราชภัฏะในกรณ�ท�%ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌กระทรวิทยงพ�จารณาเหLนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2วิทยยก	บค าค	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ค2านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏะเหLนวิทย5าการยกเลัยราชภัฏ�กการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖อง  
ใบเสนอราคาท�%ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 าเน�นการไปแลัยราชภัฏ2วิทย จะเป/นประโยชน�แก5ทางราชการอย5างย�%งให2ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌กระทรวิทยงม�อ านาจยกเลัยราชภัฏ�กการ     
เปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องใบเสนอราคาดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งกลัยราชภัฏ5าวิทยไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ ๑ รายการ�����`�����%�H!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
ในการพิวเตอร์ Al
จำนวน   ๑๔   ชุด �าร ������������¨���靄ż����MP霬ż��霔ż雸ż윬భᙀารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร	�งน�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ส�นดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2วิทยย ราคารวิทยม
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายใดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ม�ค�ณสมบ	ต�ไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กต2องตามข2อ ๒ หร�อย�%นหลัยราชภัฏ	กฐานการเสนอราคา       
ไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กต2องหร�อไม5ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2วิทยนตามข2อ ๓ หร�อย�%นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องสอบราคาไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กต2องตามข2อ ๔ แลัยราชภัฏ2วิทยคณะกรรมการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องสอบราคา 
จะไม5ร	บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายน	�น เวิทย2นแต5เป/นข2อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌พลัยราชภัฏาดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌หลัยราชภัฏงเพ�ยงเลัยราชภัฏLกน2อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌พลัยราชภัฏาดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ไปจาก
เง�%อนไขของเอกสารสอบราคาในส5วิทยนท�%ม�ใช5สาระส าค	ญ ท	�งน��เฉพาะในกรณ�ท�%พ�จารณาเหLนวิทย5าจะเป/นประโยชน�ต5อมหา
วิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเท5าน	�น
                       ๕.๓ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ไม5พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคา โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยไม5ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค5อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค	น
ในกรณ�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งต5อไปน��
                                (๑) ไม5ปรากฏช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายน	�น ในบ	ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ร	บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏ	กฐานการ
ร	บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม5กรอกช�%อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏแลัยราชภัฏะบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌า หร�อลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาอย5างหน=%งอย5าง
ใดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 หร�อท	�งหมดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌แตกต5างไปจากเง�%อนไขท�%ก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ในเอกสารสอบราคา ท�%เป/นสาระ
ส าค	ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏท าให2เก�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ควิทยามไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก5ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายอ�%น
                                (๔) ราคาท�%เสนอม�การข1ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ลัยราชภัฏบ ตก เต�ม แก2ไขเปลัยราชภัฏ�%ยนแปลัยราชภัฏง โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาม�ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�%อ
พร2อมประท	บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2าม�) ก าก	บไวิทย2
                       ๕.๔ ในการต	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ส�นการสอบราคา หร�อในการท าส	ญญา คณะกรรมการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องสอบราคาหร�อ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ให2ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาช��แจงข2อเทLจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาพ ฐานะ หร�อข2อเทLจจร�งอ�%นใดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ท�%เก�%ยวิทยข2องก	บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2 มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�%จะไม5ร	บราคาหร�อไม5ท าส	ญญาหากหลัยราชภัฏ	กฐานดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งกลัยราชภัฏ5าวิทยไม5ม�ควิทยาม
เหมาะสมหร�อไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1กต2อง
                       ๕.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายทรงไวิทย2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖=%งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�%จะไม5ร	บราคาต% าส�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 หร�อราคาหน=%งราคาใดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌หร�อ
ราคาท�%เสนอท	�งหมดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌กLไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2 แลัยราชภัฏะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อในจ านวิทยน หร�อขนาดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 หร�อเฉพาะรายการหน=%งรายการใดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏ�กการ สอบราคา โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยไม5พ�จารณาจ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อเลัยราชภัฏยกLไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2 ส�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌แต5จะพ�จารณา ท	�งน��เพ�%อประโยชน�ของทางราชการเป/น
ส าค	ญ แลัยราชภัฏะให2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทย5าการต	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ส�นของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเป/นเดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌Lดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ขาดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาจะเร�ยกร2องค5าเส�ยหายใดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 ๆ 
ม�ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2 รวิทยมท	�งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ท��งงาน       
ไม5วิทย5าจะเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บการค	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เลัยราชภัฏ�อกหร�อไม5กLตาม หากม�เหต�ท�%เช�%อไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2วิทย5าการเสนอราคากระท าการโดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยไม5ส�จร�ต   
เช5น การเสนอเอกสารอ	นเป/นเทLจ หร�อใช2ช�%อบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌า หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏอ�%นมาเสนอราคาแทน เป/นต2น



-๕-

                       ๕.๖ ในกรณ�ท�%ปรากฏข2อเทLจจร�งภัฏเชียงรายมีควายหลัยราชภัฏ	งจากการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖อง สอบราคาวิทย5า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บ
การค	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เลัยราชภัฏ�อกตามท�%ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ประกาศรายช�%อไวิทย2 ตามข2อ ๔.๖ เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร5วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายอ�%น 
ณ วิทย	นประกาศ สอบราคา หร�อเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%กระท าการอ	นเป/นการข	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ขวิทยางการแข5งข	นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม      
ตามข2อ ๑.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�อ านาจท�%จะต	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌รายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บการค	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เลัยราชภัฏ�อกดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งกลัยราชภัฏ5าวิทย    
ออกจากประกาศรายช�%อตามข2อ ๔.๖ แลัยราชภัฏะมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายน	�น       
เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌กระทรวิทยงพ�จารณาเหLนวิทย5า การยกเลัยราชภัฏ�กการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องใบเสนอราคาท�%ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2
ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 าเน�นการไปแลัยราชภัฏ2วิทยจะเป/นประโยชน�แก5ทางราชการอย5างย�%งปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌กระทรวิทยงม�อ านาจยกเลัยราชภัฏ�กการเปHดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖องใบเสนอราคาดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	ง
กลัยราชภัฏ5าวิทยไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2

                 ๖. การท.าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๑ ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส5งมอบส�%งของไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2วิทยนภัฏเชียงรายมีควายใน ๕ วิทย	นท าการของทาง
ราชการ น	บแต5วิทย	นท�%ท าข2อตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ท าข2อตกลัยราชภัฏงเป/นหน	งส�อแทนการท า
ส	ญญาตามแบบส	ญญาดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งระบ�ในข2อ ๑.๓ กLไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ชนะการสอบราคา ไม5สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส5งมอบส�%งของไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2วิทยนภัฏเชียงรายมีควายใน ๕ วิทย	นท าการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเหLนวิทย5าไม5สมควิทยรจ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ท าข2อตกลัยราชภัฏงเป/นหน	งส�อ ตามข2อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ชนะการ      
สอบราคา จะต2องท าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อขายตามแบบส	ญญาดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งระบ�ในข2อ ๑.๓ ก	บมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควายใน ๗ วิทย	น 
น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌จากวิทย	นท�%ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บแจ2งแลัยราชภัฏะจะต2องวิทยางหลัยราชภัฏ	กประก	นส	ญญาเป/นจ านวิทยนเง�นเท5าก	บร2อยลัยราชภัฏะ ๕ ของราคาส�%งของท�%     
สอบราคาไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ให2มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายย=ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทย2ในขณะท าส	ญญา โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยใช2หลัยราชภัฏ	กประก	นอย5างหน=%งอย5างใดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งต5อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌
                                (๒) เชLคท�%ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส	%งจ5ายให2แก5มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยเป/นเชLคลัยราชภัฏงวิทย	นท�%ท�%ท า
ส	ญญาหร�อก5อนหน2าน	�นไม5เก�น ๓ วิทย	น ท าการ
                                (๓) หน	งส�อค� าประก	นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีควายในประเทศตามแบบหน	งส�อค� าประก	นดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งระบ�ในข2อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน	งส�อค� าประก	นของบรรษ	ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห5งประเทศไทย หร�อบร�ษ	ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ	ทเง�นท�นหลัยราชภัฏ	กทร	พย� ท�%ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บอน�ญาตให2ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�%อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค� าประก	น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแห5งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖=%งไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2แจ2งช�%อเวิทย�ยนให2ส5วิทยนราชการต5าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏ2วิทย โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยอน�โลัยราชภัฏมให2ใช2ตาม
แบบหน	งส�อค� าประก	น ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งระบ�ในข2อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ	ตรร	ฐบาลัยราชภัฏไทย
                 หลัยราชภัฏ	กประก	นน��จะค�นให2โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยไม5ม�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควายใน ๑๕ วิทย	น น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌จากวิทย	นท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ขาย)   
พ2นจากข2อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1กพ	นตามส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อขายแลัยราชภัฏ2วิทย

                 ๗. อ�ตราค9าปร�บ
                       ค5าปร	บตามแบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อขายข2อ ๑๐ ให2ค�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ในอ	ตราร2อยลัยราชภัฏะ ๐.๒ ต5อวิทย	น



-๖-

                 ๘. การร	บประก	นควิทยามช าร�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌บกพร5อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖=%งไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ท าข2อตกลัยราชภัฏงเป/นหน	งส�อ หร�อท าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อขายตามแบบดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งระบ�ในข2อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏ2วิทยแต5กรณ� จะต2องร	บประก	นควิทยามช าร�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌บกพร5องของส�%งของท�%ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อขายท�%เก�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ข=�นภัฏเชียงรายมีควายในระยะเวิทยลัยราชภัฏาไม5น2อยกวิทย5า ๑ ปb 
น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌จากวิทย	นท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อร	บมอบ โดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ขายต2องร�บจ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖5อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖มแก2ไขให2ใช2การไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งเดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�มภัฏเชียงรายมีควายใน ๗ วิทย	น น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌จากวิทย	นท�%
ไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บแจ2งควิทยามช าร�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌บกพร5อง
                 
                  ๙. ข-อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
Hในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค5าพ	สดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�ส าหร	บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อเง�นรายไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ย
                                การลัยราชภัฏงนามในส	ญญาจะกระท าไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ต5อเม�%อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บอน�ม	ต�เง�น      
ค5าพ	สดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�จาก เง�นรายไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ย แลัยราชภัฏ2วิทยเท5าน	�น
                       ๙.๒ เม�%อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ค	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เลัยราชภัฏ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคารายใดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ให2เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ขายแลัยราชภัฏะไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อ
ส�%งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อ แลัยราชภัฏ2วิทยถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ขายจะต2องส	%งหร�อน าส�%งของดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งกลัยราชภัฏ5าวิทยเข2ามาจากต5างประเทศ แลัยราชภัฏะของน	�นต2องน าเข2า
มาโดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยทางเร�อในเส2นทางท�%ม�เร�อไทยเดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�นอย15 แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให2บร�การร	บขนไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ตามท�%ร	ฐมนตร�วิทย5าการกระทรวิทยงคมนาคม
ประกาศก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖=%งเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ขายจะต2องปฏ�บ	ต�ตามกฎหมายวิทย5าดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2วิทยยการส5งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทย� ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งน�� 
                                (๑) แจ2งการส	%งหร�อน าส�%งของท�%ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อขายดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งกลัยราชภัฏ5าวิทยเข2ามาจากต5างประเทศต5อกรมเจ2าท5าภัฏเชียงรายมีควายใน 
๗ วิทย	น น	บต	�งแต5วิทย	นท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ขายส	%งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อของจากต5างประเทศ เวิทย2นแต5เป/นของท�%ร	ฐมนตร�วิทย5าการกระทรวิทยงคมนาคมประกาศ
ยกเวิทย2นให2บรรท�กโดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยเร�ออ�%นไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2
                                (๒) จ	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌การให2ส�%งของท�%ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖��อขายดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งกลัยราชภัฏ5าวิทยบรรท�กโดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยเร�อไทยหร�อเร�อท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช5นเดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌�ยวิทยก	บ     
เร�อไทยจากต5างประเทศมาย	งประเทศไทย เวิทย2นแต5จะไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บอน�ญาตจากกรมเจ2าท5าให2บรรท�กส�%งของน	�นโดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยเร�ออ�%นท�%ม�ใช5
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖=%งจะต2องไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ร	บอน�ญาตเช5นน	�นก5อนบรรท�กของลัยราชภัฏงเร�ออ�%น หร�อเป/นของท�%ร	ฐมนตร�วิทย5าการกระทรวิทยงคมนาคม
ประกาศยกเวิทย2นให2บรรท�กโดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ยเร�ออ�%น
                                (๓) ในกรณ�ท�%ไม5ปฏ�บ	ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ขายจะต2องร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ตามกฎหมายวิทย5าดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2วิทยยการส5ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทย� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ             เลขที่ ๒๖=%งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌2ค	ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌เลัยราชภัฏ�อกแลัยราชภัฏ2วิทยไม5ไปท าส	ญญาหร�อข2อตกลัยราชภัฏง
ภัฏเชียงรายมีควายในเวิทยลัยราชภัฏาท�%ทางราชการก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌	งระบ�ไวิทย2ในข2อ ๖ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร2องให2ชดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ใช2ควิทยาม
เส�ยหายอ�%น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2าม�) รวิทยมท	�งจะพ�จารณาให2เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค12ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ท�%จะแก2ไขเพ�%มเต�มเง�%อนไขหร�อข2อก าหนดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌ในแบบ
ส	ญญาให2เป/นไปตามควิทยามเหLนของส าน	กงานอ	ยการส1งส�ดังนี้ �ารสูงสุด �������������S.dic����Đ�����@�櫼࿚歜࿚棬࿚槜࿚殌࿚扜࿚梌࿚搌࿚澬࿚樼࿚榬࿚恐旬࿚淼࿚沬࿚潌࿚恼࿚泜࿚溌࿚怜࿚氜࿚暬࿚攬࿚怠捌࿚澤เ洌࿚演เ湜࿚涜࿚潼࿚晼࿚於࿚柌 (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2าม�)  
 
  

มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
๒๘ มกราคม ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดแนบท-ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท��  26/2556

เคร��องคอมพิวเตอร์ Al
วิทยาลัยราเตอร! All in one พิวเตอร์ Alร-อมเคร��องส.ารองไฟฟ1า จำนวน   ๑๔   ชุด �าร ������������¨���靄ż����MP霬ż��霔ż雸ż윬భᙀ.านวิทยาลัยราน 14 ช�ด
 ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ  ข2อ
CPU Intel® Core™ i3-3220 Processor, 3.3GHz
Cache L2 3 MB L3 Cache, EM64T, Execute Disable Bit, EIST, DMI2.5GT/s
ChipsetIntel® H61 Chipset 
Hard disk 1TB SATA-3G HDD at 7200RPM
RAM 4GB DDR3 RAM 10600 MHz FSB with expandable up to 8GB
Graphics Intel® HD Graphics (16) up to 256MB
Optical Drive Slim 8x SuperMulti DVDRW SATA with Lightscribe Technology, Double 

Layer (8.5GB) 
Audio Integrated BL 20" NT Chassis w/webcam 1MIC
FAX/Modem 10/100/1000 LAN, HP WLAN 802.11 b/g/n 1x1 Mcard NIC
Expandable 8 USB ports,  6-in-1 digital media reader
Keyboard & Mouse Wireless Kit Keyboard & Mouse
Monitor 20in 16:9 WLED 1600x900 Nglare 
OS Free DOS
Warranty 3-3-3 year warranty (Parts & Labor with 3 year onsite service)

เคร��องส.ารองไฟ UPS
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ VA SYSTEM
Model 850VA SYSTEM (มอก. 1291/2545)
AC INPUT (Voltage) 220 Vac 1 Phase 50 Hz 3.36A
AC OUTPUT (Voltage) 220 Vac 1 Phase 50 Hz 1.36A
UL & CSA (ปลัยราชภัฏเชียงร�dกไฟเข-า)AC INLET AS-08
UL 498 5-15R (ปลัยราชภัฏเชียงร�dกส.ารองไฟ) UNIVERSAL SOCKET
EURO-CEE7 (ปลัยราชภัฏเชียงร�dกป1องก�นแรงด�นส7ง) UNIVERSAL SOCKET
Width 95 mm.
Length160 mm.
Height 325 mm.
Coordinates (พิวเตอร์ Al
ก�ด) 220 Vac 1 Phase 50 Hz 2.5 A (400w Max.)
Weight4.45 kg
Indicator & Audible Alam/ Protection Short circuit & Overload, Surge Tel Line, Surge For Laser 
Printer
Warranty 2Y

*****************************
 8 (20,000+24,000+40,000)


