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๒๕๕๖ ต
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นแลัยราชภัฏเะ
เวิทยาลัยราชภัฏเาราชการ
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นท�' ๒๘ ม�นาคม พื้น จำนวน ๕   ชุด ���h����.ศ. ๒๕๕๖ 
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เอกสาร สอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๖๑/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ��อซื้อซื้อครุภัณฑ��อคร�ภัฏเชียงราย ��������`�ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ���p�����+� ! จำนวน ๑ รายการ���p�����+�       #านวิทยาลัยราน ๑ รายการ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��������`�ฏเช�ยงราย

ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๒ เมษายน ๒๕๕๖
......................................................

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  ตามเอกสารสอบราคาเ>'งต7อไปน��เร�ยกวิทยา7า "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�    
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�งพื้น จำนวน ๕   ชุด ���h������น จ!านวิทยาน ๕   ช�ดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� 
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                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
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                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�!าประก
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
กประก
นการร
บเง�นค7าพื้น จำนวน ๕   ชุด ���h����
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                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร7วิทยามก
น
                                (๒) การข
ดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ขวิทยาางการแข7งข
นราคาอย7างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารส7วิทยานท�' ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารส7วิทยานท�' ๒ 
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��
ของผู้มีสิทธิเ'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนอราคาต0องเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ม�อาช�พื้น จำนวน ๕   ชุด ���h����ขายพื้น จำนวน ๕   ชุด ���h����
สดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��ท�' สอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนอราคาต0องไม7เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กระบ�ช�'อไวิทยา0ในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�0แจ0ง
เวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ0วิทยา หร�อไม7เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท�'ไดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�0ร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเของการส
'งให0น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเหร�อบ�คคลัยราชภัฏเอ�'นเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนอราคาต0องไม7เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร7วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศ สอบ
ราคา หร�อไม7เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0กระท!าการอ
นเป4นการข
ดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ขวิทยาางการแข7งข
นราคาอย7างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข0อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนอราคาต0องไม7เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ไดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�0ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=หร�อควิทยาามค�0มก
น ซื้อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  ตามเอกสารสอบราคาเ>'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม7ยอมข>�นศาลัยราชภัฏเไทย 
เวิทยา0นแต7ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนอราคาไดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�0ม�ค!าส
'งให0สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=แลัยราชภัฏเะควิทยาามค�0มก
นเช7นวิทยา7าน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนอราคาจะต0องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย�'นมาพื้น จำนวน ๕   ชุด ���h����ร0อมก
บซื้อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา โดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ยแยกไวิทยา0นอกซื้อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  ตามเอกสารสอบราคาเอง 
ใบเสนอราคาเป4น ๒ ส7วิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ ส7วิทยานท�' ๑ อย7างน0อยต0องม�เอกสารดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งต7อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนอราคาเป4นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) ห0างห�0นส7วิทยานสาม
ญหร�อห0างห�0นส7วิทยานจ!าก
ดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� ให0ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ       
จดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�'อห�0นส7วิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0จ
ดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ม�อ!านาจควิทยาบค�ม พื้น จำนวน ๕   ชุด ���h����ร0อมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ!าก
ดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�หร�อบร�ษ
ทมหาชนจ!าก
ดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� ให0ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ          
จดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ
ญช�รายช�'อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0จ
ดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ม�อ!านาจควิทยาบค�ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�0นราย
ใหญ7 พื้น จำนวน ๕   ชุด ���h����ร0อมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนอราคาเป4นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเท�'ม�ใช7น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ ให0ย�'นส!าเนา
บ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0น
�น ส!าเนาข0อตกลัยราชภัฏเงท�'แสดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งการเข0าเป4นห�0นส7วิทยาน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0าม�) ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยา
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เป4นห�0นส7วิทยาน พื้น จำนวน ๕   ชุด ���h����ร0อมท
�งร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/กต0อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนอราคาเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0เสนอราคาร7วิทยามก
นในฐานะเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ร7วิทยามค0า ให0ย�'นส!าเนาส
ญญา
ของการเข0าร7วิทยามค0า ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
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วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท7าน
�น
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ยราชภัฏเชียงรายมีควา
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บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
กฐานการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
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งส�อค�!าประก
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ฏเช�ยงรายอาจพื้น จำนวน ๕   ชุด ���h�����จารณาเร�ยกร0องให0ชดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ใช0
ควิทยาามเส�ยหายอ�'น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0าม�) รวิทยามท
�งจะพื้น จำนวน ๕   ชุด ���h�����จารณาให0เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/0ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ท�'จะแก0ไขเพื้น จำนวน ๕   ชุด ���h�����'มเต�มเง�'อนไขหร�อข0อก!าหนดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ในแบบ
ส
ญญาให0เป4นไปตามควิทยาามเหLนของส!าน
กงานอ
ยการส/งส�ดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง0าม�)  
 
  

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย 
      ๒ เมษายน ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้�p������l������������������������㿨ౕ忨แนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 61/2556

1. เคร��องปร�บอากาศแบบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��'(ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p����งพิจารณาราคา���x�����/�                 ๑. เ��น 36000 BTU จำนวน ๑ รายการ���p�����+�       #านวิทยาลัยราน 5 ช�ดังต่อไปนี้�p������l������������������������㿨ౕ忨
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. เคร�'องปร
บอากาศแบบต/0ต
�งพื้น จำนวน ๕   ชุด ���h������น ขนาดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ไม7น0อยกวิทยา7า 36000 BTU, 9000Kcal/hr, 10.5Kw.

2. Sound level ไม7เก�น 55 Db.(A)

3. Power Supply 220 V

4. Fan แบบ Sirocco Fan

5. Evaporator Type ไม7ต'!ากวิทยา7า แบบ Aluminum Fins/copper Tube Dia 3/8

6. Connection ไม7น0อยกวิทยา7า Liquid ½ Inch, Suction Dimension ไม7น0อยกวิทยา7า 604 (W) x 340(D)      
x 1895(H)

7. Push button LCD control panel

8. ควิทยาบค�มการท!างานดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�0วิทยายร�โมทไร0สาย

9. ระบบจ7ายควิทยาามเยLนดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�0านหน0าปร
บสวิทยา�งซื้อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  ตามเอกสารสอบราคาเ0าย – ขวิทยาาไดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�0

10. Automatic Timer on/off Function หน7วิทยางเวิทยาลัยราชภัฏเา 3 นาท�

11. ต�ดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ต
�งมาตรฐานไม7น0อยกวิทยา7า สายไฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������ǘ 15 ม. ท7อน�!ายา 5 ม. พื้น จำนวน ๕   ชุด ���h����ร0อมน�!ายาเคร�'องปร
บอากาศ

12. ประหย
ดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ไฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������ǘเบอร� 5

13. ร
บประก
นคอมเพื้น จำนวน ๕   ชุด ���h����รสเซื้อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  ตามเอกสารสอบราคาเอร�แลัยราชภัฏเะอ�ปกรณ�อ�'นของเคร�'อง 2 ปb

14. สายเมนไฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������ǘฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������ǘ�าต7อเช�'อมก
บสายเมนของอาคารก7อนเข0าต/0ควิทยาบค�มของอาคาร
15. ต�ดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ต
�งพื้น จำนวน ๕   ชุด ���h����ร0อม Breaker ควิทยาบค�มในต!าแหน7งท�'มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยก!าหนดังนี้ ����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�

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


