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มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ควิทยามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายการ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠� ๑๐ รายการ  เลัยราชภัฏขท�$ ๑๘/๒๕๕๖    
ตามรายการ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�� 

                 ๑.  ต/0อบลัยราชภัฏมร0อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกม�พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏมหม�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เวิทย�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อากาศ จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   เคร�$อง 
                 ๒.  เคร�$องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อ จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
                 ๓.  ต/0อบบ6มเช��อ จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   เคร�$อง 
                 ๔.  อ6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าควิทยบค�มชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกหม�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เวิทย�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   เคร�$อง 
                 ๕.  เคร�$องวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกควิทยามเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก-ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก6าง จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
                 ๖.  ต/0ควิทยบค�มควิทยามช��นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต� จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   เคร�$อง 
                 ๗.  เคร�$องตรวิทยจสอบค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าแบบหลัยราชภัฏายต	วิทยแปร จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๓   ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
                 ๘.  เคร�$องดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต� ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ๑-๑๐ ไมโครลัยราชภัฏ�ตร จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
                 ๙.  เคร�$องดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต� ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ๑๐-๑๐๐ ไมโครลัยราชภัฏ�ตร จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
                 ๑๐.  เคร�$องดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต� ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ๑๐๐-๑๐๐๐ ไมโครลัยราชภัฏ�ตร จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
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เสนอราคาจำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		+องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		
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                   ๑. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ม�อาช�พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ขายพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	สดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ท�$สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อ
                   ๒. ไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท�$ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กระบ�ช�$อไวิทย0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บ	ญช�รายช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท��งงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0แจ0งเวิทย�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช�$อแลัยราชภัฏ0วิทย
                   ๓. ไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eหร�อควิทยามค�0มก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม6ยอมข4�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ศาลัยราชภัฏไทย เวิทย0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แต6ร	ฐบาลัยราชภัฏ

ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ม�ค3าส	$งให0สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eควิทยามค�0มก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เช6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทย6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
                   ๔. ไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ร6วิทยมก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$เข0าเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาให0แก6มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ย

ราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ณ  วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประกาศสอบราคา หร�อไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0กระท3าการอ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การข	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกขวิทยางการแข6งข	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ราคาอย6างเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อคร	�งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�� 

                   ๕. มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ขอสงวิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม6ร	บพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บ
มอบอ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าจไม6เข0าร	บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราIงการพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาราคาตามวิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏาท�$มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก

          ก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองสอบราคา ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งวิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ต	�งแต6เวิทยลัยราชภัฏา 
๐๘.๓๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐. ณ งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	สดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก� ส3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	กงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏะก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกอง
ใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ต	�งแต6เวิทยลัยราชภัฏา ๑๐.๐๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไป 



-๒-

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0สนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ใจต�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกต6อขอร	บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อ ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏะ ๒๐๐.- บาท (สองร0อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐) ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ท�$ งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การเง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 
กองคลัยราชภัฏ	ง ส3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	กงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งวิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
ต	�งแต6เวิทยลัยราชภัฏา ๐๘.๓๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๕.๐๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐.  ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ท�$เวิทยMบไซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกต� www.cru.in.th แลัยราชภัฏะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ	พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ท�หมายเลัยราชภัฏข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต6อ ๑๖๒๒ ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏา
ราชการ  

                                                                   
ประกาศ ณ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๓ มกราคม พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่.ศ. ๒๕๕๖ 

(ศาสตราจารย�ก�ตต�ค�ณ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกร.มาณพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ ภัฏเชียงรายมีควาษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       �ตวิทย�ไลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม)  
       อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย 
   



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๑๘/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���������X�ณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p! จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.#านวิทยาลัยราน ๑๐ รายการ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������X�ฏเช�ยงราย

ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๓ มกราคม ๒๕๕๖
......................................................

                 มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งต6อไปนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��เร�ยกวิทย6า "มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายการ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠� ๑๐ รายการ ตามรายการ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�� 

                 ๑.  ต/0อบลัยราชภัฏมร0อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกม�พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏมหม�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เวิทย�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อากาศ จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   เคร�$อง 
                 ๒.  เคร�$องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อ จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
                 ๓.  ต/0อบบ6มเช��อ จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   เคร�$อง 
                 ๔.  อ6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าควิทยบค�มชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกหม�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เวิทย�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   เคร�$อง 
                 ๕.  เคร�$องวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกควิทยามเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก-ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก6าง จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
                 ๖.  ต/0ควิทยบค�มควิทยามช��นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต� จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   เคร�$อง 
                 ๗.  เคร�$องตรวิทยจสอบค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าแบบหลัยราชภัฏายต	วิทยแปร จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๓   ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
                 ๘.  เคร�$องดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต� ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ๑-๑๐ ไมโครลัยราชภัฏ�ตร จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
                 ๙.  เคร�$องดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต� ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ๑๐-๑๐๐ ไมโครลัยราชภัฏ�ตร จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
                 ๑๐.  เคร�$องดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต� ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ๑๐๐-๑๐๐๐ ไมโครลัยราชภัฏ�ตร จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑   ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	สดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ท�$จะซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��ต0องเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของแท0 ของใหม6 ไม6เคยใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐มาก6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของเก6าเกMบ อย/6ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐สภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ท�$จะใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ท	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�แลัยราชภัฏะ
ม�ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะเฉพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าะตรงตามก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไวิทย0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เอกสารสอบราคาฉบ	บนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�� โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยม�ข0อแนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ะนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐3า แลัยราชภัฏะข0อก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งต6อไปนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��

                 ๑. เอกสารแนบท+ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะเฉพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา
                       ๑.๓ แบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อขาย
                       ๑.๔ แบบหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อค�3าประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
                                (๑) หลัยราชภัฏ	กประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส	ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏ	กประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การร	บเง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค6าพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	สดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ลัยราชภัฏ6วิทยงหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0า
                       ๑.๕ บทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ร6วิทยมก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
                                (๒) การข	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกขวิทยางการแข6งข	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ราคาอย6างเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ	ญช�เอกสาร
                                (๑) บ	ญช�เอกสารส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๑
                                (๒) บ	ญช�เอกสารส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๒ 
 



-๒-

                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		
ของผู้มีสิทธิเ*+เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาต0องเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ม�อาช�พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ขายพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	สดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ท�$ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาต0องไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท�$ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กระบ�ช�$อไวิทย0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บ	ญช�รายช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท��งงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0แจ0ง
เวิทย�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช�$อแลัยราชภัฏ0วิทย หร�อไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏของการส	$งให0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต�บ�คคลัยราชภัฏหร�อบ�คคลัยราชภัฏอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท��งงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาต0องไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ร6วิทยมก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ณ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประกาศ      
สอบราคา หร�อไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0กระท3าการอ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การข	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกขวิทยางการแข6งข	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ราคาอย6างเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข0อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาต0องไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eหร�อควิทยามค�0มก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม6ยอมข4�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ศาลัยราชภัฏไทย   
เวิทย0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แต6ร	ฐบาลัยราชภัฏของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ม�ค3าส	$งให0สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eแลัยราชภัฏะควิทยามค�0มก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เช6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทย6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาจะต0องเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อเอกสารหลัยราชภัฏ	กฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐มาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมก	บซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยแยกไวิทย0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกอง  
ใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๒ ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ค�อ
                       ๓.๑ ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๑ อย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยต0องม�เอกสารดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งต6อไปนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��
                                (๑) ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต�บ�คคลัยราชภัฏ
                                        (ก) ห0างห�0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐สาม	ญหร�อห0างห�0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จ3าก	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ให0ย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อร	บรอง            
การ        จดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกทะเบ�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต�บ�คคลัยราชภัฏ บ	ญช�รายช�$อห�0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0จ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ม�อ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าจควิทยบค�ม พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมร	บรองส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0อง
                                        (ข) บร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทจ3าก	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกหร�อบร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทมหาชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จ3าก	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ให0ย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อร	บรองการจดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกทะเบ�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อบร�คณห�สนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ	ญช�รายช�$อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0จ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ม�อ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าจควิทยบค�ม แลัยราชภัฏะบ	ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐รายใหญ6       
พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมร	บรองส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0อง
                                (๒) ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏท�$ม�ใช6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต�บ�คคลัยราชภัฏ ให0ย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐า 
บ	ตรประจ3าต	วิทยประชาชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าข0อตกลัยราชภัฏงท�$แสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งการเข0าเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ห�0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0าม�) ส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าบ	ตรประจ3าต	วิทยประชาชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ห�0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมท	�งร	บรองส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0อง
                                (๓) ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาร6วิทยมก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ะเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ร6วิทยมค0า ให0ย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าส	ญญา
ของการเข0าร6วิทยมค0า ส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าบ	ตรประจ3าต	วิทยประชาชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ร6วิทยมค0า แลัยราชภัฏะในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เข0าร6วิทยมค0าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       _ายใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกา   
ท�$ม�ใช6ส	ญชาต�ไทย กMให0ย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อเดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ร6วิทยมค0าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       _ายใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต�บ�คคลัยราชภัฏให0ย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เอกสารตามท�$ระบ�ไวิทย0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ (๑)
                                (๔) หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงหลัยราชภัฏ	กฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ทางการเง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าใบทะเบ�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าณ�ชย� ส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าใบทะเบ�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ภัฏเชียงรายมีควาษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       �
ม/ลัยราชภัฏค6าเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$ม
                                (๕) บ	ญช�เอกสารส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๑ ท	�งหมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมก	บซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา ตามแบบในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ข0อ     
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๒ อย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยต0องม�เอกสารดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งต6อไปนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��
                                (๑) แคMตตาลัยราชภัฏMอกแลัยราชภัฏะหร�อแบบร/ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะเฉพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าะ ตามข0อ ๔.๔
                                (๒) หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อมอบอ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าจซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกอากรแสตมป̀ตามกฎหมายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคามอบอ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าจ
ให0บ�คคลัยราชภัฏอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ลัยราชภัฏงนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ามในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาแทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
                                (๓) บ	ญช�เอกสารส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๒ ท	�งหมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมก	บซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา ตามแบบในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ข0อ     
๑.๖ (๒)



-๓-

                  ๔. การเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาต0องย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาตามแบบท�$ก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไวิทย0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เอกสารสอบราคานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�� โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไม6ม�เง�$อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไข   
ใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ๆ ท	�งส��นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แลัยราชภัฏะจะต0องกรอกข0อควิทยามให0ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�$อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาให0ช	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเจนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ
ต0องระบ�ตรงก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยอ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ร โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไม6ม�การข/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏบหร�อแก0ไข หากม�การข/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏบ ตกเต�ม แก0ไข เปลัยราชภัฏ�$ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แปลัยราชภัฏงจะ
ต0องลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมประท	บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0าม�) ก3าก	บไวิทย0ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยท�กแห6ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาจะต0องเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บาท แลัยราชภัฏะเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�ยงราคาเดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ยวิทย โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารวิทยม 
แลัยราชภัฏะหร�อราคาต6อหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐6วิทยย แลัยราชภัฏะหร�อต6อรายการ ตามเง�$อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไขท�$ระบ�ไวิทย0ท0ายใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาให0ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0อง ท	�งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�� ราคารวิทยมท�$เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ
จะต0องตรงก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0าต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อไม6ตรงก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ให0ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต	วิทยหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส3าค	ญ โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกราคารวิทยม
ท	�งส��นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งรวิทยมค6าภัฏเชียงรายมีควาษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       �ม/ลัยราชภัฏค6าเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$ม ภัฏเชียงรายมีควาษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       �อากรอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ค6าขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส6ง ค6าจดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกทะเบ�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ แลัยราชภัฏะค6าใช0จ6ายอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ๆ ท	�งปวิทยง จนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กระท	$งส6งมอบ
พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	สดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ให0 ณ  มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
                                         ราคาท�$เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อจะต0องเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกย�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ราคาไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า ๑๕๐ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	บแต6วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองใบ
เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกย�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาต0องร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกชอบราคาท�$ตนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อไวิทย0 แลัยราชภัฏะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาม�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาจะต0องเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเวิทยลัยราชภัฏาส6งมอบพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	สดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑๒๐ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจากวิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ลัยราชภัฏงนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ามในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
ส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาจะต0องส6งแคMตตาลัยราชภัฏMอก แลัยราชภัฏะหร�อแบบร/ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะเฉพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายการ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠� ไปพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อประกอบการพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณา หลัยราชภัฏ	กฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งกลัยราชภัฏ6าวิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะย4ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไวิทย0
เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เอกสารของทางราชการ
                                ส3าหร	บแคMตตาลัยราชภัฏMอกท�$แนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บให0พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณา หากเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าร/ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6ายจะต0องร	บรองส3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0อง 
โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ม�อ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าจท3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต�กรรมแทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หากคณะกรรมการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองสอบราคา ม�ควิทยามประสงค�จะขอดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ต0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ฉบ	บแคMตตา
ลัยราชภัฏMอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาจะต0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐3าต0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ฉบ	บมาให0คณะกรรมการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองสอบราคา ตรวิทยจสอบภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๓ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
                       ๔.๕ ก6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาควิทยรตรวิทยจดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ร6างส	ญญา รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะเฉพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าะ 
ฯลัยราชภัฏฯให0ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�$ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แลัยราชภัฏะเข0าใจเอกสาร สอบราคา ท	�งหมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเส�ยก6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$จะตกลัยราชภัฏงย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองสอบราคาตามเง�$อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไขในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เอกสาร      
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาจะต0องย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4กซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองเร�ยบร0อยจ6าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐คณะ
กรรมการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายการ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠� ๑๐ รายการ โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยระบ�ไวิทย0ท�$หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองวิทย6า "ใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาตามเอกสาร สอบราคา 
เลัยราชภัฏขท�$ ๑๘/๒๕๕๖" ย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต6อเจ0าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าท�$ ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งวิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ต	�งแต6เวิทยลัยราชภัฏา ๐๘.๓๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐. 
ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐. ณ งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	สดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก� ส3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	กงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกอง สอบราคา จะดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การตรวิทยจสอบค�ณสมบ	ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา     
แต6ลัยราชภัฏะรายวิทย6า เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ร6วิทยมก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ตามข0อ ๑.๕ (๑) ณ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประกาศสอบราคา
หร�อไม6 แลัยราชภัฏะประกาศรายช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บการค	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเลัยราชภัฏ�อกก6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา



- ๔ –

                                หากปรากฏต6อคณะกรรมการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองสอบราคาก6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หร�อในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ขณะท�$ม�การเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ
ราคาวิทย6า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคากระท3าการอ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การข	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกขวิทยางการแข6งข	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ราคาอย6างเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข0อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏะคณะกรรม
การฯ เช�$อวิทย6าม�การกระท3าอ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การข	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกขวิทยางการแข6งข	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ราคาอย6างเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกรายช�$อ     ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0
เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ออกจากการเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา แลัยราชภัฏะประกาศรายช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บการค	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเลัยราชภัฏ�อก         แลัยราชภัฏะ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาลัยราชภัฏงโทษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งกลัยราชภัฏ6าวิทยเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท��งงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ เวิทย0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แต6คณะกรรมการฯ       จะ
วิทย�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�จฉ	ยไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทย6า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท�$ให0ควิทยามร6วิทยมม�อเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต6อการพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏะม�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0
ร�เร�$มให0ม�การกระท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งกลัยราชภัฏ6าวิทย
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกรายช�$อออกจากการเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ราะเหต�เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ
ประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ร6วิทยมก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ณ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประกาศสอบราคา หร�อเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$กระท3าการอ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การข	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
ขวิทยางการแข6งข	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ราคาอย6างเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค3าส	$งดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งกลัยราชภัฏ6าวิทยต6อปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกระทรวิทยงภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๓ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	บแต6วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บแจ0ง
จากคณะกรรมการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองสอบราคา การวิทย�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�จฉ	ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกระทรวิทยงให0ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ส�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
                                คณะกรรมการเป;ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             ซื้อครุภัณฑ์ จำอง สอบราคาจำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.ะเป;ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             ซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิเ*+เสนอราคาท��ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
ไดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             +
ร�บการค�ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             เลัยราชภัฏเชียงร�อกดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             �งกลัยราชภัฏเชียงร/าวิทยาลัยราข+างต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		+น ณ ห+องเอ��องผู้มีสิทธิเ=�ง ส#าน�กงานอธิเสนอราคาจะต้องมีค
การบดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             � มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������X�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยรา�นท�� ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๖ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		��งแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		/เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๐.๐๐ น. เป>นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		+นไป
                                การย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยรรคห0า ย6อมไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เหต�ให0ม�การขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกอง           
ใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา เวิทย0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แต6ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกระทรวิทยงพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาเหMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทย6าการขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งกลัยราชภัฏ6าวิทยจะเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�แก6ทางราชการ    
อย6างย�$งแลัยราชภัฏะในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ท�$ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกระทรวิทยงพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาเหMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยก	บค3าค	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค0านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏะเหMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทย6าการยกเลัยราชภัฏ�กการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกอง 
ใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การไปแลัยราชภัฏ0วิทย จะเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�แก6ทางราชการอย6างย�$งให0ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกระทรวิทยงม�อ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าจยกเลัยราชภัฏ�กการ   
เปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งกลัยราชภัฏ6าวิทยไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p!แลัยราชภัฏเชียงระส
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ในการพิจารณาราคา���������4�2. มีขนาดภายใน (ก*ส*ล
จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.ารณาราคา
                       ๕.๑ ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การสอบราคา คร	�งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกส�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย ราคาต6อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกม�ค�ณสมบ	ต�ไม6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องตามข0อ ๒ หร�อย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หลัยราชภัฏ	กฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา       
ไม6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องหร�อไม6ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ตามข0อ ๓ หร�อย�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองสอบราคาไม6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องตามข0อ ๔ แลัยราชภัฏ0วิทยคณะกรรมการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองสอบราคา 
จะไม6ร	บพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ เวิทย0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แต6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ข0อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ลัยราชภัฏาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกหลัยราชภัฏงเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�ยงเลัยราชภัฏMกนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ลัยราชภัฏาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไปจาก
เง�$อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไขของเอกสารสอบราคาในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ม�ใช6สาระส3าค	ญ ท	�งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��เฉพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าะในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ท�$พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาเหMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทย6าจะเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต6อมหา
วิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเท6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
                       ๕.๓ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eไม6พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไม6ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งต6อไปนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��
                                (๑) ไม6ปรากฏช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บ	ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ร	บเอกสาร สอบราคา หร�อในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หลัยราชภัฏ	กฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐     
การร	บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม6กรอกช�$อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต�บ�คคลัยราชภัฏแลัยราชภัฏะบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกา หร�อลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาอย6างหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$ง   
อย6างใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก หร�อท	�งหมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคา
                                (๓) เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อรายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกแตกต6างไปจากเง�$อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไขท�$ก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เอกสารสอบราคา                   
ท�$เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐สาระส3าค	ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏท3าให0เก�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกควิทยามไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก6ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐



-๕-

                                (๔) ราคาท�$เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อม�การข/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏบ ตก เต�ม แก0ไขเปลัยราชภัฏ�$ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แปลัยราชภัฏง โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาม�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�$อ
พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมประท	บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0าม�) ก3าก	บไวิทย0
                       ๕.๔ ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกส�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การสอบราคา หร�อในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การท3าส	ญญา คณะกรรมการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองสอบราคาหร�อ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eให0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาช��แจงข0อเทMจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ ฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ะ หร�อข0อเทMจจร�งอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท�$เก�$ยวิทยข0องก	บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�$จะไม6ร	บราคาหร�อไม6ท3าส	ญญาหากหลัยราชภัฏ	กฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งกลัยราชภัฏ6าวิทยไม6ม�ควิทยาม
เหมาะสมหร�อไม6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0อง
                       ๕.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายทรงไวิทย0ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�$จะไม6ร	บราคาต$3าส�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก หร�อราคาหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งราคาใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก    
หร�อราคาท�$เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อท	�งหมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกMไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 แลัยราชภัฏะอาจพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาเลัยราชภัฏ�อกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ หร�อขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก หร�อเฉพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าะรายการหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งรายการใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก   
หร�ออาจจะยกเลัยราชภัฏ�กการ สอบราคา โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไม6พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาจ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อเลัยราชภัฏยกMไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 ส�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกแต6จะพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณา ท	�งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ของทางราชการ
เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส3าค	ญ แลัยราชภัฏะให0ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทย6าการต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกส�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกMดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกขาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาจะเร�ยกร0องค6าเส�ยหาย 
ใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ๆ ม�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 รวิทยมท	�งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณายกเลัยราชภัฏ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏงโทษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท��งงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 
ไม6วิทย6าจะเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บการค	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเลัยราชภัฏ�อกหร�อไม6กMตาม หากม�เหต�ท�$เช�$อไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทย6าการเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคากระท3าการโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไม6ส�จร�ต 
เช6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ การเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อเอกสารอ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เทMจ หร�อใช0ช�$อบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกา หร�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต�บ�คคลัยราชภัฏอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐มาเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาแทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
                       ๕.๖ ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ท�$ปรากฏข0อเทMจจร�งภัฏเชียงรายมีควายหลัยราชภัฏ	งจากการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกอง สอบราคาวิทย6า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บ
การค	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเลัยราชภัฏ�อกตามท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ประกาศรายช�$อไวิทย0 ตามข0อ ๔.๖ เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ร6วิทยมก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 
ณ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประกาศ สอบราคา หร�อเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$กระท3าการอ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การข	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกขวิทยางการแข6งข	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ราคาอย6างเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม      
ตามข0อ ๑.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�อ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าจท�$จะต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกรายช�$อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บการค	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเลัยราชภัฏ�อกดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งกลัยราชภัฏ6าวิทยออก
จากประกาศรายช�$อตามข0อ ๔.๖ แลัยราชภัฏะมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาลัยราชภัฏงโทษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท��งงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
                                ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��หากปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกระทรวิทยงพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาเหMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทย6า การยกเลัยราชภัฏ�กการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก3าเนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การไปแลัยราชภัฏ0วิทยจะเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�แก6ทางราชการอย6างย�$งปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกระทรวิทยงม�อ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าจยกเลัยราชภัฏ�กการเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกองใบเสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	ง
กลัยราชภัฏ6าวิทยไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส6งมอบส�$งของไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๕ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท3าการ         
ของทางราชการ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	บแต6วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ท3าข0อตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาจ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท3าข0อตกลัยราชภัฏงเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อแทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
การท3าส	ญญาตามแบบส	ญญาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งระบ�ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ข0อ ๑.๓ กMไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
                       ๖.๒ ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ะการสอบราคา ไม6สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส6งมอบส�$งของไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๕ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท3าการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเหMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทย6าไม6สมควิทยรจ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท3าข0อตกลัยราชภัฏงเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อ ตามข0อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ะการ      
สอบราคา จะต0องท3าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อขายตามแบบส	ญญาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งระบ�ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ข0อ ๑.๓ ก	บมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๗ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 
นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจากวิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บแจ0งแลัยราชภัฏะจะต0องวิทยางหลัยราชภัฏ	กประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส	ญญาเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เท6าก	บร0อยลัยราชภัฏะ ๕ ของราคาส�$งของท�$      
สอบราคาไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ให0มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายย4ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทย0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ขณะท3าส	ญญา โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยใช0หลัยราชภัฏ	กประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อย6างหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งอย6างใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งต6อไปนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��
                                (๑) เง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐สดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
                                (๒) เชMคท�$ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าคารส	$งจ6ายให0แก6มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เชMคลัยราชภัฏงวิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ท�$ท3า
ส	ญญาหร�อก6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๓ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ท3าการ
                                (๓) หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อค�3าประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าคารภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประเทศตามแบบหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อค�3าประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งระบ�ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ข0อ 
๑.๔ (๑)



-๖-

                                (๔) หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อค�3าประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของบรรษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทเง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ�ตสาหกรรมแห6งประเทศไทย หร�อบร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทเง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 
หร�อบร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทเง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หลัยราชภัฏ	กทร	พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ย� ท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บอนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ญาตให0ประกอบก�จการเง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อการพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าณ�ชย�แลัยราชภัฏะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค�3าประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าคารแห6งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0แจ0งช�$อเวิทย�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ให0ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ราชการต6าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏ0วิทย โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยอนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�โลัยราชภัฏมให0ใช0ตาม
แบบหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อค�3าประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งระบ�ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ข0อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ	ตรร	ฐบาลัยราชภัฏไทย
                 หลัยราชภัฏ	กประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��จะค�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ให0โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไม6ม�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๑๕ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจากวิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ขาย)  
พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จากข0อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/กพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ตามส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อขายแลัยราชภัฏ0วิทย

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		ราค/าปร�บ
                       ค6าปร	บตามแบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อขายข0อ ๑๐ ให0ค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ	ตราร0อยลัยราชภัฏะ ๐.๒ ต6อวิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             บกพิจารณาราคา���������4�2. มีขนาดภายใน (ก*ส*ลร/อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ท3าข0อตกลัยราชภัฏงเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งส�อ หร�อท3าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อขายตามแบบดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งระบ�ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ข0อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏ0วิทยแต6กรณ� จะต0องร	บประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ควิทยามช3าร�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกบกพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร6องของส�$งของท�$ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อขายท�$เก�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกข4�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ระยะเวิทยลัยราชภัฏาไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า ๑ ปd 
นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจากวิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อร	บมอบ โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ขายต0องร�บจ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกการซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก6อมแซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกมแก0ไขให0ใช0การไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งเดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�มภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ๗ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจากวิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$
ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บแจ0งควิทยามช3าร�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกบกพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร6อง
                 
                  ๙. ข+อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
Cในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค6าพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	สดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ส3าหร	บการซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อเง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐งบประมาณประจ3าปd พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏงนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ามในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส	ญญาจะกระท3าไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ต6อเม�$อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บอนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ม	ต�เง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐      
ค6าพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	สดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�จาก เง�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐งบประมาณประจ3าปd พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏ0วิทยเท6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
                       ๙.๒ เม�$อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ค	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเลัยราชภัฏ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคารายใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกให0เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ขายแลัยราชภัฏะไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อ
ส�$งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อ แลัยราชภัฏ0วิทยถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ขายจะต0องส	$งหร�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐3าส�$งของดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งกลัยราชภัฏ6าวิทยเข0ามาจากต6างประเทศ แลัยราชภัฏะของนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต0อง   นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐3า
เข0ามาโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยทางเร�อในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เส0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ทางท�$ม�เร�อไทยเดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อย/6 แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให0บร�การร	บขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ตามท�$ร	ฐมนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ตร�วิทย6าการกระทรวิทยงคมนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าคม
ประกาศก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ขายจะต0องปฏ�บ	ต�ตามกฎหมายวิทย6าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยการส6งเสร�มการพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าณ�ชยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าวิทย� ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�� 
                                (๑) แจ0งการส	$งหร�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐3าส�$งของท�$ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อขายดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งกลัยราชภัฏ6าวิทยเข0ามาจากต6างประเทศต6อกรมเจ0าท6าภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 
๗ วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	บต	�งแต6วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ขายส	$งหร�อซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อของจากต6างประเทศ เวิทย0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แต6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของท�$ร	ฐมนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ตร�วิทย6าการกระทรวิทยงคมนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าคมประกาศ
ยกเวิทย0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ให0บรรท�กโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยเร�ออ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
                                (๒) จ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกการให0ส�$งของท�$ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก��อขายดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งกลัยราชภัฏ6าวิทยบรรท�กโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยเร�อไทยหร�อเร�อท�$ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ยวิทยก	บเร�อ
ไทยจากต6างประเทศมาย	งประเทศไทย เวิทย0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แต6จะไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บอนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ญาตจากกรมเจ0าท6าให0บรรท�กส�$งของนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยเร�ออ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ม�ใช6 
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งจะต0องไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บอนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ญาตเช6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ก6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บรรท�กของลัยราชภัฏงเร�ออ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ หร�อเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของท�$ร	ฐมนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ตร�วิทย6าการกระทรวิทยงคมนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าคม
ประกาศยกเวิทย0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ให0บรรท�กโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยเร�ออ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
                                (๓) ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ท�$ไม6ปฏ�บ	ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ขายจะต0องร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกตามกฎหมายวิทย6าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยการส6ง
เสร�มการพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าณ�ชยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าวิทย� 



-๗-

                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ค	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเลัยราชภัฏ�อกแลัยราชภัฏ0วิทยไม6ไปท3าส	ญญาหร�อข0อตกลัยราชภัฏง
ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เวิทยลัยราชภัฏาท�$ทางราชการก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งระบ�ไวิทย0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ข0อ ๖ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายอาจพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาเร�ยกร0องให0ชดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกใช0  
ควิทยามเส�ยหายอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0าม�) รวิทยมท	�งจะพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�จารณาให0เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท��งงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Eท�$จะแก0ไขเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$มเต�มเง�$อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไขหร�อข0อก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบ
ส	ญญาให0เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไปตามควิทยามเหMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของส3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	กงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ	ยการส/งส�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0าม�)   

  
                                                                  มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย  
                   ๓ มกราคม ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             แนบท+ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 18/2556

1. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		*+อบลัยราชภัฏเชียงรมร+อนชน
ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             ม�พิจารณาราคา���������4�2. มีขนาดภายใน (ก*ส*ล�ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             ลัยราชภัฏเชียงรมหม�นเวิทยาลัยรา�ยนอากาศ (Hot air oven) จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1.โครงสร0างของต/0ท	�งภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แลัยราชภัฏะภัฏเชียงรายมีควายนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อกท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยเหลัยราชภัฏMกไร0สนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ม
2. ม�ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ (ก*ส*ลัยราชภัฏ)560*480*500 มม.ควิทยามจ� 108 ลัยราชภัฏ�ตร
3. ต	วิทยเคร�$องภัฏเชียงรายมีควายนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อกท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยสแตนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เลัยราชภัฏส ม�ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 745*867*584 มม.(ก*ส*ลัยราชภัฏ)
4. ม�ขดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏวิทยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐3าควิทยามร0อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       Iงอย/6ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐คร�บต�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกย4ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
5. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงต	�งอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ต	�งแต6+10 องศาเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกลัยราชภัฏเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�ยสเหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ออ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ห0อง 300 องศาเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกลัยราชภัฏเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�ยส
6. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บต	�งค6าอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม� (setting accuracy) ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 0.1 ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช6วิทยงอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ต$3ากวิทย6า 99.9 องศา

เซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกลัยราชภัฏเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�ยสแลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บต	�งค6าอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 0.5 ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช6วิทยงอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ต	�งแต6 100 องศาเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกลัยราชภัฏเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�ยส ข4�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไป
7. ควิทยบค�มการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยระบบ PID microprocessor control แสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยเลัยราชภัฏข
8. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บต	�งค6าการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จากหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าจอไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0อย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อย ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�� ปร	บต	�งอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�,เวิทยลัยราชภัฏาท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐, ควิทยามเรMวิทยพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏม 

แลัยราชภัฏะช6องระบายอากาศ แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บต	�งค6าคาลัยราชภัฏ�เบตไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 3 จ�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
9. แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคงควิทยบค�มการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ Touch,Turn,Go อย/6ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าเคร�$อง เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อให0สะดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกวิทยกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคงควิทยบค�ม

การท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบ Single DISPLAY 
10. ม�พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏงหม�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เวิทย�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อากาศในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต/0หม�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เวิทย�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อกระจายอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ให0สม$3าเสมอสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บระดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	บควิทยามเรMวิทยของ 

Fan speed ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0จาก 0-100 เปอร�เซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต� โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0คร	�งลัยราชภัฏะ 10 เปอร�เซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต�
11. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงต	�งเวิทยลัยราชภัฏาการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ต	�งแต6 1 นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าท� ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 99 วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ แสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยเลัยราชภัฏข
12. ห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ PT 100 ท�$ควิทยามแม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย3า แลัยราชภัฏะควิทยามเท�$ยงส/ง
13. ม�อจ	บประต/เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ามยาวิทยตลัยราชภัฏอดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกบานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประต/เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อสะดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกวิทยกเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อสะดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกวิทยกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก ปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
14. ม�ประต/ 1 บานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประต/ท4บท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยสแตนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เลัยราชภัฏส
15. ม�ช	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยางท�$ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยสแตนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เลัยราชภัฏสอย6างดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบตะแกรง จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 2 ช	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงร	บนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	กไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 30 ก�โลัยราชภัฏกร	มต6อ

ช	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บระดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	บไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 5 ระดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	บ
16. เม�$อเก�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเหต�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกปกต�เคร�$องจะต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยระบบต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของเคร�$องท�$ต�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกต	�งมาจากโรงงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0

ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ต
17. ใช0ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า 200 โวิทยลัยราชภัฏต� 50 ไซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกเก�ลัยราชภัฏ
18. ร	บประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ 1 ปd พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมก	บใบร	บรองมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จากโรงงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
19. ม�เอกสารฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       �กอบรมให0บร�การแลัยราชภัฏะการซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก6อมบ3าร�งโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยตรงจากโรงงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ต แลัยราชภัฏะเอกสารการแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0แทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐

จ3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐6ายจากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ต
20. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายการ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠�ของ Memmert ประเทศเยอรม	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐� 
21. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายการ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠�ท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0มาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ISO 9001
22. บร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ขายต0องไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บการร	บรองมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ISO 9001:2008 แลัยราชภัฏะ ISO 17025
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2. เคร��องน=�งฆ่าเชื้อ (Autoc/าเช��อ (Autoclave) จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะ

1. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยไอนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าแรงดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส/งชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกต	�งท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า ใส6ของท�$จะนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อทางดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
ระบบการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต� สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเคลัยราชภัฏ�$อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย0ายไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0สะดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกวิทยกโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยท�$ฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$องม�ลัยราชภัฏ0อ 4 ลัยราชภัฏ0อ

2. ห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งแลัยราชภัฏะฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       าปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยเหลัยราชภัฏMกไร0สนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ม (stainless steel) เบอร� SUS 304 ควิทยามจ�ของห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$ง 85 ลัยราชภัฏ�ตร    
โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยม�เส0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ศ/นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย�กลัยราชภัฏางของห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$ง 420 มม. ลัยราชภัฏ4ก 615 มม.

3. การปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏMอคฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       าห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบอ�เลัยราชภัฏMคโตรแมคานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ก ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งม�ระบบการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�� การลัยราชภัฏMอคฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยระบบไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า 
ค�อจะต0องม�กระแสไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�าเข0าเคร�$องจ4งจะปลัยราชภัฏดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏMอคฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       าไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 ระบบแม6เหลัยราชภัฏMกช6วิทยยในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       า แลัยราชภัฏะม�ระบบ pin lock    
จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 12 จ�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$มควิทยามปลัยราชภัฏอดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกภัฏเชียงรายมีคว	ยในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏMอคฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       าให0สมบ/รณ�ย�$งข4�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยจ�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏMอคท	�ง 12 จ�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก อาศ	ยการโยกค	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐โยก
เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�ยงจ	งหวิทยะเดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ยวิทย

4. ม�ระบบป�องก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       าห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$ง เม�$อแรงดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แลัยราชภัฏะอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ย	งไม6อย/6ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐สภัฏเชียงรายมีควาวิทยะปกต�
5. ระบบตรวิทยจสอบอากาศท�$ย	งหลัยราชภัฏงเหลัยราชภัฏ�ออย/6ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$ง
6. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงต	�งอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ส3าหร	บการใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต6างๆ ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��

       6.1 ส3าหร	บการฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อต	�งแต6 105°ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 135°ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก 
    6.2 ส3าหร	บการลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายอาหารเลัยราชภัฏ��ยงเช��อท�$ม�วิทย�0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ (agar) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคสม ต	�งแต6 60°ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 100°ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก
      6.3 ส3าหร	บการอ�6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	�งแต6 45°ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 60°ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก

7. ควิทยามดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส/งส�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกของการนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 0.255 Mpa
8. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บต	�งเวิทยลัยราชภัฏาการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของการนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ต	�งแต6 1 นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าท� ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 250 นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าท�  
9. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงต	�งเวิทยลัยราชภัฏาลัยราชภัฏ6วิทยงหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อเร�$มต0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 1 นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าท� ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 7 วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
10. ม�ระบบระบายไอนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าออกจากห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งหลัยราชภัฏ	งจากส��นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกการนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อแลัยราชภัฏ0วิทยโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต� โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไอนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กระบาย

ลัยราชภัฏงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	งเกMบนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3า
11. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเลัยราชภัฏ�อกวิทย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 4 แบบ ค�อ 

11.1 นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อตามดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยอ�6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อาหารเลัยราชภัฏ��ยงเช��อซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อแลัยราชภัฏ0วิทย
11.2 นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อของเหลัยราชภัฏวิทยต6าง ๆ 
11.3 นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อเคร�$องม�อต6าง ๆ 
11.4 ลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายอาหารเลัยราชภัฏ��ยงเช��อตามดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยอ�6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อาหารเลัยราชภัฏ��ยงเช��อซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายแลัยราชภัฏ0วิทย

12. ม�ระบบควิทยามปลัยราชภัฏอดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกภัฏเชียงรายมีคว	ยแลัยราชภัฏะ/หร�อระบบเต�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6ารายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกต6าง ๆ ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ข0อต6อไปนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��  
     12.1 เต�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เม�$อระบบป�องก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       าข	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกข0อง
      12.2 เต�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แลัยราชภัฏะต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกระแสไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�าเข0าเคร�$องเม�$อแรงดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หร�ออ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�
       12.3 เต�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เม�$อเวิทยลัยราชภัฏาของการนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อข	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกข0อง
      12.4 เต�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เม�$อห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งข	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกข0อง
      12.5 เต�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เม�$อการปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏ�อคฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       าห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งไม6สมบ/รณ�
      12.6 เต�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เม�$อระดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	บนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งไม6เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�ยงพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่อ 
      12.7 เต�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เม�$อต	วิทยให0ควิทยามร0อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ข	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกข0อง
       12.8 เต�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เม�$อครบเวิทยลัยราชภัฏาการท3าลัยราชภัฏายเช��อท�$ต	�งไวิทย0
      12.9 กระแสไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�าเข0าเคร�$องจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกออกเม�$อม�กระแสไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�าร	$วิทย
      12.10 ม�วิทยาลัยราชภัฏ�วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�รภัฏเชียงรายมีคว	ยส3าหร	บลัยราชภัฏดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกควิทยามดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต� เม�$อควิทยามดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ส/งเก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ก3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก  
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13.  แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคงควิทยบค�มการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ประกอบดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย 
      13.1 อ�ปกรณ�ส3าหร	บการบอกอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏาเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าท� โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยเลัยราชภัฏขไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า (LED)
     13.2 เส0นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงข	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ตอนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของเคร�$อง
     13.3 ส	ญญาณไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงวิทย6าก3าลัยราชภัฏ	งใช0วิทย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบไหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อย/6ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ขณะนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
       13.4 ป�_มส3าหร	บเลัยราชภัฏ�อกวิทย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
     13.5 ป�_มส3าหร	บเลัยราชภัฏ�อกต	�งอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�แลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏา 
     13.6 ป�_มส	$งให0เคร�$องท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แลัยราชภัฏะหย�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐

14. มาตรวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกควิทยามดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ อย/6ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าเคร�$อง ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งต0องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงควิทยามดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ต	�งแต6                  
0 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 0.4 Mpa.

15. ตะกร0าใส6ของนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกใส6ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ห0องนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก� ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยโลัยราชภัฏหะท�$ไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐สนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ม จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 2 ใบ 
16. ใช0ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า 220 โวิทยลัยราชภัฏต� 50 ไซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกเก�ลัยราชภัฏ
17. ร	บประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่การใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 1 ปd 
18.  ม�เอกสารค/6ม�อการใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$อง 1 ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
19. ม�เอกสารแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงการเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0แทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จ3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐6ายโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยตรงจากบร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตแลัยราชภัฏะม�หลัยราชภัฏ	กฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       �กอบรมของ

เจ0าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าท�$ช6างของบร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทจากโรงงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ต
20. บร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทท�$ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0มาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐สากลัยราชภัฏ โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยอย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยต0องไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐สากลัยราชภัฏ ISO 

9001:2000 แลัยราชภัฏะ ISO 13485: 2003
21. บร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ขายต0องไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บการร	บรองมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ระบบ ISO 9000 series เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ก	บหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐6วิทยยงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ราชการ

3. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		*+อบบ/มเช��อ (Incubator) จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะ

1. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต/0เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าะเช��อขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกควิทยามจ�ไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 108 ลัยราชภัฏ�ตร เหลัยราชภัฏMกไร0สนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ม
2. ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยสแตนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เลัยราชภัฏส ม�ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ (ก x ส x ลัยราชภัฏ) 560x480x400 มม.
3. ต	วิทยเคร�$องภัฏเชียงรายมีควายนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อกท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยสแตนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เลัยราชภัฏส ม�ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า (ก x ส x ลัยราชภัฏ) 745x867x584 มม.
4. ม�ขดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏวิทยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐3าควิทยามร0อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       Iงในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐คร�บท�$ย4ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกต�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	งดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
5. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงต	�งอ�ณภัฏเชียงรายมีคว/ม�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ต	�งแต6 +10 องศาเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกลัยราชภัฏเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�ยสเหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ออ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ห0องถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 80 องศาเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกลัยราชภัฏเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�ยส ม�ค6า Setting 

accuracy 0.1°C
6. ควิทยบค�มการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยระบบ Atmo Control Software แสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยเลัยราชภัฏข
7. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จากหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าจอไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0อย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยค�อ ปร	บต	�งอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�, เวิทยลัยราชภัฏาในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐, ควิทยามเรMวิทยพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกลัยราชภัฏม, 

แลัยราชภัฏะช6องระบายอากาศ แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บต	�งค6าคาลัยราชภัฏ�เบตไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 3 จ�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
8. แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคงควิทยบค�มการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบ Touch, Turn, Go อย/6ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าเคร�$องเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อสะดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกวิทยกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคง

ควิทยบค�มการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบ Single DISPLAY
9. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงต	�งเวิทยลัยราชภัฏาการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ต	�งแต6 1 นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าท� ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 98 วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ แสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเวิทยลัยราชภัฏาเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยเลัยราชภัฏข
10. ม�พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกหม�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เวิทย�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อากาศภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต/0หม�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เวิทย�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อกระจายอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ให0สม$3าเสมอสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บระดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	บควิทยามเรMวิทย 

ของ Fan Speed ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0จาก 0-100 เปอร�เซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต� โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0คร	�งลัยราชภัฏะ 10 เปอร�เซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต�
11. ห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ PT 100 ท�$ม�ควิทยามแม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย3า แลัยราชภัฏะควิทยามเท�$ยงตรงส/ง
12. ม�อจ	บประต/เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ามยาวิทยตลัยราชภัฏอดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกบานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประต/เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อสะดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกวิทยกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก –ปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
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13. ม�ประต/ 2 ช	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ช	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อกเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ประต/ท4บท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยเหลัยราชภัฏMกไร0สนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ม ประต/ช	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กระจกใส สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/
ต	วิทยอย6างภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0

14. ม�ช	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยางท�$ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยสแตนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เลัยราชภัฏสอย6างดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบตะแกรง จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 2 ช	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บระดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	บไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 8 ระดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	บ
15. เคร�$องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�เม�$อเก�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเหต�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกปกต�
16. ใช0ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า 220 โวิทยลัยราชภัฏต� 50 ไซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกเก�ลัยราชภัฏ
15. ร	บประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ 1 ปd พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมก	บใบร	บรองมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จากโรงงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
16. ม�เอกสารฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       �กอบรมการให0บร�การแลัยราชภัฏะการซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก6อมบ3าร�งโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยตรงจากโรงงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ต แลัยราชภัฏะเอกสารแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงการเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐

ต	วิทยแทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จ3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐6ายจากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตมาไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 15 ปd เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อการให0บร�การอย6างถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องตามมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ต
 17. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายการ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠� ท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0มาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ISO 9001 
18. บร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ขายต0องไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บการร	บรองมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ระบบ ISO 9001:2008 แลัยราชภัฏะ ISO17025

4. อ/างน�#าควิทยาลัยราบค�มชน
ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             หม�นเวิทยาลัยรา�ยน (Water bath) จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะ

1. ต	วิทยอ6างท	�งภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แลัยราชภัฏะภัฏเชียงรายมีควายนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อกท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยเหลัยราชภัฏMกไร0สนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ม
2. ม�ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ (ย x ก x ส) 590x350x220 มม. ควิทยามจ� 45 ลัยราชภัฏ�ตร พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมระบบปI�มนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าหม�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เวิทย�ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
3. ควิทยบค�มอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ6างไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ต	�งแต6 15°C เหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ออ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ห0องถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง +95°C ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยระบบ Fuzzy-Supported 

PID control แลัยราชภัฏะม�ควิทยามแม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย3า + 0.1OC ของอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ท�$ต	�งไวิทย0
4. ม�จอต	วิทยเลัยราชภัฏขไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า แสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ6างอย6างถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องแลัยราชภัฏะมองเหMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ช	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเจนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
5. ม�ป�_มส3าหร	บปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกระบบไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�าหลัยราชภัฏ	กของต	วิทยอ6าง แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช0เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ป�_มเลัยราชภัฏ�อกต	�งการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยใช0ร6วิทยมก	บ

ป�_ม set
6. ม�ส	ญญาณแสงเต�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เม�$ออ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ส/งเก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กวิทย6าอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ท�$ต	�งไวิทย0 10 องศาเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกลัยราชภัฏเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�ยส แลัยราชภัฏะในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรณ�ท�$อ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ของ

ต	วิทยอ6างส/งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 135 องศาเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกลัยราชภัฏเซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�ยส ต	วิทยให0ควิทยามร0อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จะต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
7. ระบบป�องก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ส/งเก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบ Electronic Over temperature Protection
8. เม�$อระดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	บนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าต$3ากวิทย6าปกต� จะม�ส	ญญาณเส�ยงเต�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ แลัยราชภัฏะต	วิทยให0ควิทยามร0อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จะต	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
9. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงต	�งเวิทยลัยราชภัฏาท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 999 ช	$วิทยโมง
10. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงต	�งโปรแกรมการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของอ6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 
11. ใช0ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า 220 โวิทยลัยราชภัฏต� 50 ไซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกเก�ลัยราชภัฏ 
12. ม�ค/6ม�อประกอบการใช0แลัยราชภัฏะดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/แลัยราชภัฏร	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       า ท	�งภัฏเชียงรายมีควาษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       าไทยแลัยราชภัฏะภัฏเชียงรายมีควาษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       าอ	งกฤษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       
13. ร	บประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ 1 ปd 
14. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายการ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠� ท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0มาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ISO 9001:2000
15. ม�เอกสารฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�〲〲〰⸰桸⁰ㄳᬠ整瑸猯慨敲⽤㈰〯〲〲〰⸰桸ੰ桳牡摥樮牡䘉湯⁴慎敭ㄊ″甮潮㌥䍁慨䙲湯乴浡˨�⠠整��Ũ�       �กอบรมการให0บร�การแลัยราชภัฏะการซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก6อมบ3าร�งโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยตรงจากโรงงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ต แลัยราชภัฏะเอกสารแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงการเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐

ต	วิทยแทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จ3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐6ายจากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตมาไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 15 ปd 
16. บร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ขายต0องไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บการร	บรองมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ระบบ ISO 9001:2008 แลัยราชภัฏะ ISO17025

ISO17025 เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ก	บหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐6วิทยยงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ราชการ
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5. เคร��องวิทยาลัยรา�ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             ควิทยาลัยราามเป>นกรดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             -ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             /าง จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.#านวิทยาลัยราน 1 เซื้อครุภัณฑ์ จำต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะ

1. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$องม�อส3าหร	บวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกควิทยามเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก-ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก6าง (pH), ค6าควิทยามต6างศ	กย�ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า (mV) แลัยราชภัฏะอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ของ
สารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายแบบต	�งโต�ะ ม�จอแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏแบบ LCD

2.  เคร�$องม�อควิทยามสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��
     2.1 วิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค6า pH ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช6วิทยง 0.00 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 14.00 อ6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค6าไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 0.01 ค6าควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0อง + 0.01
    2.2 วิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค6าควิทยามต6างศ	กย�ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�าไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช6วิทยง -1800 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง +1800 mV อ6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค6าไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 0.1 mV          
ค6าควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0อง + 0.2 mV 
    2.3 วิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค6าอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช6วิทยง 0.0 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 100.0 °C อ6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ค6าลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 0.1°C ค6าควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0อง  + 0.2 °C 
สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงชดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเชยอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0อ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�

3. ปร	บค6ามาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ (Calibrate) ของควิทยามเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก6างไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ส/งส�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 3 จ�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
4. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเลัยราชภัฏ�อกค6ามาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของ pH Buffer ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 3 ระบบ (U.S. Buffer Set, Merck Buffer Set แลัยราชภัฏะ     

Nist Buffer) 16 buffers 
5. ม�ระบบตรวิทยจสอบ Electrode อ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต� (Automatic Electrode Checking) โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ % Slope 

บนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าจอ
6. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงค6าการวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกแลัยราชภัฏะอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ของสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าจอเม�$อต6อก	บ ATC probe 
7.   ม�ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเคร�$องประมาณ 229 (ย) X 121 (ก) 79 X 79 (ส) มม.
8. ม� Graphic Icon แสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของเคร�$องเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อควิทยามสะดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกวิทยกส3าหร	บการท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
9. ม�อ�ปกรณ�ประกอบดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��

       9.1 ม� pH/ATC Glass-Body Electrode ท�$สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค6าควิทยามเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก-ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก6างของสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
ช6วิทยง 0-14 แลัยราชภัฏะวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 -5 °C  ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 100°C จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 1 อ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
        9.2 ม�แท6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยางพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมท�$ย4ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 1 อ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
        9.3 ม�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3ายามาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 4, 7 แลัยราชภัฏะ 10 จ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 1 ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 
      9.4 ม� KCl Solution ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 250 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�ลัยราชภัฏ�ตรจ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 1 ขวิทยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก   
      9.5 ม�ค/6ม�อการใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$อง 1 ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก 

10.  เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายการ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠�ท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ISO 9001:2008
11. ใช0ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า 220 โวิทยลัยราชภัฏท� 50 ไซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายกเค�ลัยราชภัฏ
12. ร	บประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ 1 ปd โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยม�หลัยราชภัฏ	กฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยแทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จากบร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยตรงเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อการบร�การ

ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/แลัยราชภัฏร	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       าเคร�$องจากพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐	กงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บร�การหลัยราชภัฏ	งการขาย
13. บร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ขายต0องไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บการร	บรองมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ระบบ ISO 9001: 2008 แลัยราชภัฏะ ISO17025

6. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		*+ควิทยาลัยราบค�มควิทยาลัยราามช��นอ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		โนม�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		
 (Auto dessicator) จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะ

1. ควิทยามจ�ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 80 ลัยราชภัฏ�ตร
2. โครงสร0างของต/0ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยโลัยราชภัฏหะเคลัยราชภัฏ�อบส�ก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐สนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ม
3. ประต/ม�ควิทยามโปร6งใส สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงมองเหMนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
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4. ควิทยบค�มควิทยามช��นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยระบบ Microcomputer control T.E. cooling System หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไม6ต0องใช0
สารดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกควิทยามช��นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐

5. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงควิทยามควิทยามช��นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แลัยราชภัฏะอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต/0เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยเลัยราชภัฏข (LED)
6. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงควิทยบค�มควิทยามช��นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช6วิทยง 20-60 %RH โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยปร	บค6าไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 1%RH
7. ม�ช	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยาง 2 ช	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
8. ใช0ก	บไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ากระแสสลัยราชภัฏ	บ 200 volt 50 Hz แลัยราชภัฏะม�ระบบกราวิทยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก� เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อป�องก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ตรายจากไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก เม�$อเก�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก

การร	$วิทยไหลัยราชภัฏ
9. ม�ช	�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยาง ลัยราชภัฏ0อเลัยราชภัฏ�$อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ตามขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกของเคร�$อง
10. ม�เอกสารใบร	บประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ อย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อย 1 ปd 

11. บร�ษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       	ทผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ชายต0องไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บการร	บรองมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ระบบ ISO 9001:2008 แลัยราชภัฏะ ISO 17025 เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ต6อทางราชการ

7. เคร��องต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		รวิทยาลัยราจำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.สอบค�ณภัฏเชียงราย���������Xาพิจารณาราคา���������4�2. มีขนาดภายใน (ก*ส*ลน�#าแบบหลัยราชภัฏเชียงรายต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		�วิทยาลัยราแปร จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.#านวิทยาลัยราน 3 ช�ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�              
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเคร�$องม�อตรวิทยจวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกแบบพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่กพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่า สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค6าต6างๆไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 7 ค6าในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$องเดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ยวิทยก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0แก6 
ค6าควิทยามเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก-ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก6าง, ค6าการนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐3าไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า, ปร�มาณออกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�เจนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3า, อ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�, ค6าควิทยามเคMม (Salinity), ORP 
แลัยราชภัฏะค6าของแขMงลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าท	�งหมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก (TDS)

2. ม�ควิทยามสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��
     2.1 ค6าควิทยามเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐กรดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก-ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก6าง (pH) ใช0ห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค6าควิทยามเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ กรดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก -ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก6าง
 - ช6วิทยงการวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก: 0.000 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 14.000 pH หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า
 - สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเลัยราชภัฏ�อกค6าควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก: 0.1, 0.01 แลัยราชภัฏะ 0.001 pH หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า
 - ค6าควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องไม6มากกวิทย6า: + 0.004 pH
 - ค6าควิทยามสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงช6วิทยงการปร	บเท�ยบเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงบ graphical เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อเต�อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เม�$อค6า pH 
เปลัยราชภัฏ�$ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แปลัยราชภัฏงไปจากช6วิทยงในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การปร	บเท�ยบ
      2.2 ค6าการนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐3าไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า (Conductivity)
  - ช6วิทยงการวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก: 10 – 2000 mS/cm หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า
 - ค6าควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก: 10 - 2000 mS/cm หร�อ: 0.1µS/cm – 1 mS/cm แบบ
อ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�หร�อ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า
 - ค6าควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องไม6มากกวิทย6า: + 0.5 % ของค6าท�$วิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
 - ม�ค6า Cell constant ท�$ 0.475 แลัยราชภัฏะ 0.1 cm-1 แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเลัยราชภัฏ�อกปร	บค6าไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 ต	�งแต6 
0.450…0.500 แลัยราชภัฏะ 0.090…0.110 cm-1 หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า
 - ม�ค6า Temperature coefficient: non-linear ส3าหร	บนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าตาม EN 27 888: Linear 
compensation ต	�งแต6 0.000…10.000%/K: no compensation หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า

2.3 ออกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�เจนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3า
- ช6วิทยงการวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก: 0.00 – 20.00 mg/L(concentration)  หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า

: 0.0…200.0 % (Saturation) หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า
: 0….200 hPa (Patial Pressure) หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า

- ค6าควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องไม6มากกวิทย6า
: + 0.5% ของค6าท�$วิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0



-7-

2.4 ค6าอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม� (Temperature) 
- ช6วิทยงการวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก

: 0.0 – 100.0 ˚C.หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า
 - ค6าควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก  

: 0.1˚C หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า
 - ค6าควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องไม6มากกวิทย6า: 0.2 ˚C

2.5 ค6าควิทยามเคMมของนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3า (Salinity)
 -  ช6วิทยงการวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก: 0.0-70.0 ppt หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า
 -  ค6าควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก: 0.1 ppt หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า
 -  ค6าควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องไม6มากกวิทย6า: + 0.5% ของค6าท�$วิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0

2.6 ค6าสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายท	�งหมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก (TDS)
 -  ช6วิทยงการวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก: 0.0 ...1999 mg/L แลัยราชภัฏะ 0.0 … 199.9 g/หร�อดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�กวิทย6า

 -  ค6าควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก: 1 แลัยราชภัฏะ 0.1 mg/L
 -  ค6าควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องไม6มากกวิทย6า: + 0.5% ของ

 3. หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าจอแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏของเคร�$องม�ประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐อย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อย
 3.1 หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าจอเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบ High resolution TFT color display  

3.2 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเลัยราชภัฏ�อกแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงแสงหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าจอตลัยราชภัฏอดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเวิทยลัยราชภัฏาหร�อ แบบอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บค6า
ควิทยามสวิทย6างไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย

3.3 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏการวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐บนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าจอเคร�$องไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 3 ค6า
(pH,DO,Cond) แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง ปร	บหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าจอเลัยราชภัฏ�อกแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�ยง 1 ค6าไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0

4. เคร�$องม�ช6องเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อเส�ยบห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 3 ช6อง เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อควิทยามสะดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกวิทยกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แลัยราชภัฏะไม6ต0องจดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ3า
แต6ลัยราชภัฏะช6องต0องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเช�$อมต6อก	บห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ท	�ง pH,DO,Cond ท�ลัยราชภัฏะ 1 ค6า โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไม6เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช6องจ3าเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่าะ
ค6าใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค6าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$ง

5. เคร�$องต0องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงจดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ3าหร�ออ6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก, ร�6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐, serial number, การปร	บเท�ยบของห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท�$มาเส�ยบไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
อ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไม6ต0องใส6ค6าใดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกๆ

6. ห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกต0องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงบ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท4กค6าการปร	บเท�ยบไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ท	�งเม�$อท3าการเปลัยราชภัฏ�$ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช6องแลัยราชภัฏะท3าการเปลัยราชภัฏ�$ยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$อง
ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การเส�ยบเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$ออ3านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐วิทยยควิทยามสะดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกวิทยกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ใช0ไม6ต0องท3าการปร	บเท�ยบค6าใหม6

7. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช0ห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก (probe) อย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อย 3 ค6า (pH, DO, Conductivity) วิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค6าพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 
 จ�6มลัยราชภัฏงในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าท�$ต0องการจะวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก

8. ต	วิทยเคร�$องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ตามมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ IP 67 แลัยราชภัฏะม�ป�_มต6างๆ เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบกดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก (push button)
แบบแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ยวิทยก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไม6ม�รอยต6อเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อป�องก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3าเข0าเคร�$อง

9. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงบ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท4กค6าต6างๆ ท�$วิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 5,000 ต	วิทยอย6างแบบอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�แลัยราชภัฏะไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 200 ค6า
แบบบ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท4กเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐รายคร	�ง  โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยอย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยต0องบ	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท4กค6าท�$วิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก, วิทย	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐, เวิทยลัยราชภัฏา, อ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�, ช�$อแลัยราชภัฏะ Serial number ของเคร�$อง 
ช�$อแลัยราชภัฏะ Serial number ของห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก, ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ของห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก แลัยราชภัฏะ Identity number ของต	วิทยอย6างไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0

10. ม�ระบบตรวิทยจสอบควิทยามผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกปกต�ของต	วิทยเคร�$องพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ะบนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐หนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0าจอเคร�$อง
11. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช0ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ท	�งกระแสไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราสลัยราชภัฏ	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยแปลัยราชภัฏง แลัยราชภัฏะกระแสไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราตรงจากแบตเตอร�$ แลัยราชภัฏะม�ระบบ

ประหย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ลัยราชภัฏ	งงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยเคร�$องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0เองแบบอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�เม�$อไม6ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ตามเวิทยลัยราชภัฏาท�$ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ใช0ต	�งเวิทยลัยราชภัฏาไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0 
 ต	�งแต6 10 นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าท�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 24 ช	$วิทยโมง
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12.เคร�$องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก, ปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกแลัยราชภัฏะเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$มลัยราชภัฏดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเส�ยงของป�_มกดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
13.การสอบเท�ยบมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ (Calibration) ม�ท	�งระบบอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�แลัยราชภัฏะระบบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกาส3าหร	บ 

ค6า PH แลัยราชภัฏะค6าอ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ๆ
14. ม�ระบบชดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเชยอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว/ม�ท	�งแบบอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมระบบชดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเชยค6าควิทยามเคMมแบบอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�

ส3าหร	บวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค6าปร�มาณออกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�เจนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3า 
15. ม�ช6องต6อเข0าก	บคอมพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�วิทยเตอร�แบบ USB อย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อย 2 ช6องเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อควิทยามรวิทยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเรMวิทยในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การเกMบค6าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย 

Handy drive แลัยราชภัฏะเช�$อมต6อคอมพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�วิทยเตอร�พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมโปรแกรมประมวิทยลัยราชภัฏผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏแบบส3าเรMจร/ป
16. โรงงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตต0องไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บรองมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ISO9001 แลัยราชภัฏะ CE
17.ม�อ�ปกรณ�ประกอบส3าหร	บเคร�$องดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก	งนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐��

17.1 ห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค6ากรดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก-ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก6าง พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมสายแลัยราชภัฏะสารลัยราชภัฏะสายบ	ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราเฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราอร�มาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ pH4, pH7, pH10
อย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อย 1 ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก              

17.2 ห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค6าการนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐3าไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������Ő�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�า พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมสายอย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อย 1 ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
17.3 ห	วิทยวิทย	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกค6าปร�มาณออกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�เจนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แบบใช0แสง (Optical DO) พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมสายแลัยราชภัฏะอ�ปกรณ�

ส3าหร	บปร	บเท�ยบค6าออกซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก�เจนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ อย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อย 1 ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
17.4 ม�วิทย	สดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�/อ�ปกรณ�ส3ารองตามมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐โรงงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ต เช6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ บ�กเกอร�, ท�$วิทยางอ�เลัยราชภัฏMกโทรดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก,

สายเคเบ��ลัยราชภัฏส3าหร	บเช�$อมต6อก	บคอมพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�วิทยเตอร�, adapter แลัยราชภัฏะนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�3ายาต6างๆ   อย6างนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อย 1 ช�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก
17.5 กระเป�าใส6ต	วิทยเคร�$องแลัยราชภัฏะอ�ปกรณ�ประกอบ                             
17.6 ค/6ม�อการใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ภัฏเชียงรายมีควาษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       าไทยแลัยราชภัฏะภัฏเชียงรายมีควาษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       าอ	งกฤษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       
17.6 ร	บประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า 1 ปd ส3าหร	บ ต	วิทยเคร�$อง โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยม�หลัยราชภัฏ	กฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐แสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงการเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐

ต	วิทยแทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อการบร�การดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/แลัยราชภัฏร	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       าเคร�$องในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ระยะยาวิทย

8. เคร��องดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             *ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��./ายสารลัยราชภัฏเชียงระลัยราชภัฏเชียงรายอ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		โนม�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		
 จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะ

1. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$องดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�ชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกช6องเดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ยวิทยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช6วิทยงไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า
 1-10 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�ลัยราชภัฏ�ตร โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงค6าปร�มาตรเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยเลัยราชภัฏข

2. ม�ระบบลัยราชภัฏ�อคปร�มาตรหลัยราชภัฏ	งการปร	บปร�มาตรเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อป�องก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ควิทยามคลัยราชภัฏาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเคลัยราชภัฏ�$อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ระหวิทย6างการใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
3. ม�ค6าควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การปร	บต	�งไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า คร	�งลัยราชภัฏะ 20 ไมโครลัยราชภัฏ�ตร
4. ม�ค6าควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ลัยราชภัฏาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ±5.0% ท�$ 1 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�ลัยราชภัฏ�ตร แลัยราชภัฏะ ไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ± 0.6% ท�$ 10 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�ลัยราชภัฏ�ตร
5. ม�ค6าควิทยามแม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย3าแปรปรวิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 0.6% ท�$ 1 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�ลัยราชภัฏ�ตร แลัยราชภัฏะ ไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ± 0.6% ท�$ 1 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�ลัยราชภัฏ�ตร

แลัยราชภัฏะ 0.16% ท�$ 10 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�ลัยราชภัฏ�ตร
6. ม�ระบบการดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก-จ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏาย ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยระบบแม6เหลัยราชภัฏMก (Magnetic assist) พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยสปร�งท�$ม�ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกบาง ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$ง

ช6วิทยยลัยราชภัฏดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกแรงกดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ แลัยราชภัฏะช6วิทยยร	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       าควิทยามสม$3าเสมอในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายท3าให0ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ค6า
เท�$ยงตรง แลัยราชภัฏะควิทยามแม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย3าในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�กคร	�งท�$ท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 

7.  ม�เทคโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐โลัยราชภัฏย� Radio Frequency Identification เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อให0สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงตรวิทยจสอบหร�อจ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเกMบข0อม/ลัยราชภัฏการ
เปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐, ข0อม/ลัยราชภัฏการสอบเท�ยบปJเปต (ตามมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ GLP) โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$องแปรส	ญญาณ 

8. ลัยราชภัฏ/กส/บท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยเหลัยราชภัฏMกไร0สนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ม (Stainless Steel Piston) เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อควิทยามทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ทานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
9. ระบบลัยราชภัฏ/กส/บ (Piston) แลัยราชภัฏะระบบก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ร	$วิทย (Seal) ท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไม6ต0องใช0สารหลัยราชภัฏ6อลัยราชภัฏ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ (Dry Sealing System) 

ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งท3าให0ง6ายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/แลัยราชภัฏร	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       า
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10. ม�ระบบปลัยราชภัฏดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท�ป (Tip Ejector) ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย Stainless Steel ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท3าควิทยามสะอาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกง6าย
11. ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ปลัยราชภัฏายเคร�$อง (Pipette shaft) แลัยราชภัฏะท�$ปลัยราชภัฏดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท�ปสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อ (Autoclavable) ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
12. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช0ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ก	บ Pipette Tip ท�$ม�อย/6ท	$วิทยไปตามท0องตลัยราชภัฏาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
13. ต	วิทยเคร�$อง (Body) ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย Polyester ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งม�ควิทยามคงทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต6อการก	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกร6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของสารเคม�
14. ปลัยราชภัฏายท�ป (Shaft) ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย PVDF ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งม�ควิทยามคงทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต6อการก	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกร6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของสารเคม�
15. ม�ใบร	บรองประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ของเคร�$อง 
16. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยโรงงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ISO 9001
17. ม�ใบร	บรองการเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยแทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จ3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐6าย เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การบร�การหลัยราชภัฏ	งการขาย

18. ร	บประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ 1 ปd

9. เคร��องดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             *ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��./ายสารลัยราชภัฏเชียงระลัยราชภัฏเชียงรายอ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		โนม�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		
 จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะ

1. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$องดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�ชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกช6องเดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ยวิทยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช6วิทยงไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า
 10-100 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�ลัยราชภัฏ�ตร โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงค6าปร�มาตรเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยเลัยราชภัฏข

2. ม�ระบบลัยราชภัฏ�อคปร�มาตรหลัยราชภัฏ	งการปร	บปร�มาตรเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อป�องก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ควิทยามคลัยราชภัฏาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเคลัยราชภัฏ�$อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ระหวิทย6างการใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
3. ม�ค6าควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การปร	บต	�งไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า คร	�งลัยราชภัฏะ 0.2 ไมโครลัยราชภัฏ�ตร
4. ม�ค6าควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ลัยราชภัฏาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ±3.5% ท�$ 10 ไมโครลัยราชภัฏ�ตร แลัยราชภัฏะไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ± 0.8% ท�$ 100 ไมโครลัยราชภัฏ�ตร
5. ม�ค6าควิทยามแม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย3าแปรปรวิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 1.0% ท�$ 10 ไมโครลัยราชภัฏ�ตร แลัยราชภัฏะไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ± 0.15% ท�$100 ไมโครลัยราชภัฏ�ตร
6. ม�ระบบการดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก-จ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏาย ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยระบบแม6เหลัยราชภัฏMก (Magnetic assist) พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยสปร�งท�$ม�ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกบาง ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$ง

ช6วิทยยลัยราชภัฏดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกแรงกดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ แลัยราชภัฏะช6วิทยยร	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       าควิทยามสม$3าเสมอในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายท3าให0ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ค6าเท�$ยงตรง แลัยราชภัฏะควิทยาม
แม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย3าในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�กคร	�งท�$ท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 

7.  ม�เทคโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐โลัยราชภัฏย� Radio Frequency Identification เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อให0สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงตรวิทยจสอบหร�อจ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเกMบข0อม/ลัยราชภัฏการ
เปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐, ข0อม/ลัยราชภัฏการสอบเท�ยบปJเปต (ตามมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ GLP) โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$องแปรส	ญญาณ 

8. ลัยราชภัฏ/กส/บท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยเหลัยราชภัฏMกไร0สนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ม (Stainless Steel Piston) เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อควิทยามทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ทานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
9. ระบบลัยราชภัฏ/กส/บ (Piston) แลัยราชภัฏะระบบก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ร	$วิทย (Seal) ท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไม6ต0องใช0สารหลัยราชภัฏ6อลัยราชภัฏ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ (Dry Sealing System) 

ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งท3าให0ง6ายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/แลัยราชภัฏร	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       า
10. ม�ระบบปลัยราชภัฏดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท�ป (Tip Ejector) ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย Stainless Steel ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท3าควิทยามสะอาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกง6าย
11. ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ปลัยราชภัฏายเคร�$อง (Pipette shaft) แลัยราชภัฏะท�$ปลัยราชภัฏดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท�ปสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อ (Autoclavable) ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
12. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช0ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ก	บ Pipette Tip ท�$ม�อย/6ท	$วิทยไปตามท0องตลัยราชภัฏาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
13. ต	วิทยเคร�$อง (Body) ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย Polyester ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งม�ควิทยามคงทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต6อการก	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกร6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของสารเคม�
14. ปลัยราชภัฏายท�ป (Shaft) ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย PVDF ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งม�ควิทยามคงทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต6อการก	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกร6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของสารเคม�
15. ม�ใบร	บรองประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ของเคร�$อง 
16. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยโรงงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ISO 9001
17. ม�ใบร	บรองการเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยแทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จ3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐6าย เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การบร�การหลัยราชภัฏ	งการขาย

18. ร	บประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ 1 ปd
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10. เคร��องดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             *ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��./ายสารลัยราชภัฏเชียงระลัยราชภัฏเชียงรายอ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		โนม�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �		
 จำนวน ๑๐ รายการ��佼๖�䘆p�ੲ愳��.#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �		�����������������:�             
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       ณะ

1. เป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$องดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายอ	ตโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ม	ต�ชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกช6องเดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก�ยวิทยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ช6วิทยงไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า
 100-1000 ไมโครลัยราชภัฏ�ตร โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยแสดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกงค6าปร�มาตรเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยเลัยราชภัฏข

2. ม�ระบบลัยราชภัฏMอคปร�มาตรหลัยราชภัฏ	งการปร	บปร�มาตรเพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อป�องก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ควิทยามคลัยราชภัฏาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเคลัยราชภัฏ�$อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ระหวิทย6างการใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
3. ม�ค6าควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การปร	บต	�งไม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐0อยกวิทย6า คร	�งลัยราชภัฏะ 2 ไมโครลัยราชภัฏ�ตร
4. ม�ค6าควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ลัยราชภัฏาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ±3.0% ท�$ 100 ไมโครลัยราชภัฏ�ตร แลัยราชภัฏะไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ± 0.8% ท�$ 1000 ไมโครลัยราชภัฏ�ตร
5. ม�ค6าควิทยามแม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย3าแปรปรวิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 0.6% ท�$ 100 ไมโครลัยราชภัฏ�ตร แลัยราชภัฏะไม6เก�นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ± 0.15% ท�$1000 ไมโครลัยราชภัฏ�ตร
6. ม�ระบบการดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก-จ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏาย ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยระบบแม6เหลัยราชภัฏMก (Magnetic assist) พัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ร0อมดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยสปร�งท�$ม�ขนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกบาง ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$ง

ช6วิทยยลัยราชภัฏดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกแรงกดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ แลัยราชภัฏะช6วิทยยร	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       าควิทยามสม$3าเสมอในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกจ6ายสารลัยราชภัฏะลัยราชภัฏายท3าให0ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ค6าเท�$ยงตรง แลัยราชภัฏะควิทยาม
แม6นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ย3าในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�กคร	�งท�$ท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ 

7.  ม�เทคโนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐โลัยราชภัฏย� Radio Frequency Identification เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อให0สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงตรวิทยจสอบหร�อจ	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกเกMบข0อม/ลัยราชภัฏการ
เปJดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐, ข0อม/ลัยราชภัฏการสอบเท�ยบปJเปต (ตามมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ GLP) โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค6านี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐เคร�$องแปรส	ญญาณ 

8. ลัยราชภัฏ/กส/บท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยยเหลัยราชภัฏMกไร0สนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ม (Stainless Steel Piston) เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อควิทยามทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ทานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การใช0งานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐
9. ระบบลัยราชภัฏ/กส/บ (Piston) แลัยราชภัฏะระบบก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ร	$วิทย (Seal) ท3างานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐โดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยไม6ต0องใช0สารหลัยราชภัฏ6อลัยราชภัฏ�$นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ (Dry Sealing System) 

ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งท3าให0ง6ายในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก/แลัยราชภัฏร	กษิตวิไลธรรม)  ��⸠h�䄳楂��(�       า
10. ม�ระบบปลัยราชภัฏดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท�ป (Tip Ejector) ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย Stainless Steel ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท3าควิทยามสะอาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกง6าย
11. ส6วิทยนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ปลัยราชภัฏายเคร�$อง (Pipette shaft) แลัยราชภัฏะ ท�$ปลัยราชภัฏดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกท�ปสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐4$งฆ่าเชื้อ 							จำนวน ๑   ชุด ���6าเช��อ (Autoclavable) ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
12. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช0ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ก	บ Pipette Tip ท�$ม�อย/6ท	$วิทยไปตามท0องตลัยราชภัฏาดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0
13. ต	วิทยเคร�$อง (Body) ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย Polyester ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งม�ควิทยามคงทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต6อการก	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกร6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของสารเคม�
14. ปลัยราชภัฏายท�ป (Shaft) ท3าดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0วิทยย PVDF ซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ  เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖    ตามรายก4$งม�ควิทยามคงทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต6อการก	ดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกกร6อนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ของสารเคม�
15. ม�ใบร	บรองประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ของเคร�$อง 
16. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตโดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกยโรงงานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ท�$ไดังนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เก0ร	บมาตรฐานี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ ISO 9001
17. ม�ใบร	บรองการเป9นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ต	วิทยแทนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐จ3าหนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐6าย เพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่�$อประโยชนี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐�ในี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐การบร�การหลัยราชภัฏ	งการขาย
18. ร	บประก	นี้ �薈��齰Е蝤ॗ㺠ඩ��Ā�ԫ��s�                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพัดลมหมุนเวียนอากาศ 				จำนวน ๑   เครื่ 1 ปd
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