
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���횼ဂ����`�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���횼ဂ����`�ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ���针౪��h! จำนวน ๘ รายการ���针౪��h�����*#านวิทยาลัยราน ๘ รายการ

  -------------------------------
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา	ณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫ� ๘ รายการ เลัยราชภัฏเขท�# 

๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�� 
                 ๑.  เคร�#องควิทยาบค�มอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�แลัยราชภัฏเะเขย1าสาร จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   เคร�#อง 
                 ๒.  เคร�#องวิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ควิทยาามเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�-ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨�1ڱาง แบบต	�งโต6ะ จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   เคร�#อง 
                 ๓.  เคร�#องสเปกโตรม�เตอร�ส2าหร	บต1อพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����1วิทยางคอมพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����วิทยาเตอร� จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   เคร�#อง 
                 ๔.  ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองการเคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#แบบวิทยางกลัยราชภัฏเม จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� 
                 ๕.  เคร�#องสเปกโตรม�เตอร� จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๒   เคร�#อง 
                 ๖.  ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองเคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#แบบวิทยา�ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�โค:ง จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� 
                 ๗.  ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองการชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแบบ ๒ ม�ต� จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� 
                 ๘.  เคร�#องวิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����ก	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�จากส	ญญาณดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�าวิทยาเท�ยม GPS แบบม�อถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�อ จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   เคร�#อง 
           ผู้มีสิทธิเส)*ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
เสนอราคาจำนวน ๘ รายการ���针౪��h�����*ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%*องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%
 ดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.da�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%.อไปน�� 
                   ๑. เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ม�อาช�พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ขายพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	สดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ท�#สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อ
                   ๒. ไม1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ท�#ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/กระบ�ช�#อไวิทยา:ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eบ	ญช�รายช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ท��งงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:แจ:งเวิทยา�ยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eช�#อแลัยราชภัฏเ:วิทยา
                   ๓. ไม1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�Dหร�อควิทยาามค�:มก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไไม1ยอมขE�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแต1ร	ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:
เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ม�ค2าส	#งให:สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�Dควิทยาามค�:มก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเช1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา1านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
                   ๔. ไม1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเประโยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ร1วิทยามก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#เข:าเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาให:แก1มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eประกาศสอบราคา หร�อไม1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:กระท2าการอ	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการข	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ขวิทยาางการแข1งข	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eราคาอย1างเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อคร	�งนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�� 
                   ๕.  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยฯ ขอสงวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไม1ร	บพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาหร�อ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บมอบ
อ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาจไม1เข:าร	บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งJงการพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาราคาตามวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�#มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยฯ ก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� 
    ก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองสอบราคา ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๕ ก�มภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� ๒๕๕๖ ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEงวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๑๙ ก�มภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� ๒๕๕๖ ต	�งแต1เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e. ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e. ณ งานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	สดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� กองคลัยราชภัฏเ	ง ส2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	กงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�
เปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๒๐ ก�มภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e.  
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:สนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eใจต�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ต1อขอร	บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อ ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองร:อยบาทถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e) ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ท�#งานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการเง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 
กองคลัยราชภัฏเ	ง ส2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	กงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงราย ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๕ ก�มภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� ๒๕๕๖ ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEงวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๑๕ ก�มภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� 
๒๕๕๖ ต	�งแต1เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e. ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e.  ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�/รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ท�#เวิทยาPบไซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนต� www.cru.in.th แลัยราชภัฏเะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀามทางโทรศ	พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต1อ ๑๖๒๒ ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชการ

ประกาศ ณ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๕ ก�มภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ช1วิทยายศาสตราจารย�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ร.ทศพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ลัยราชภัฏเ อาร�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�จ)  
      อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อ เลัยราชภัฏเขท�# ๓๑/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา	ณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫ� ๘ รายการ

ตามประกาศ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเงวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๕ ก�มภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งต1อไปนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��เร�ยกวิทยา1า "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา	ณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫ� ๘ รายการ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�� 
                 ๑.  เคร�#องควิทยาบค�มอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�แลัยราชภัฏเะเขย1าสาร จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   เคร�#อง 
                 ๒.  เคร�#องวิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ควิทยาามเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�-ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨�1ڱาง แบบต	�งโต6ะ จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   เคร�#อง 
                 ๓.  เคร�#องสเปกโตรม�เตอร�ส2าหร	บต1อพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����1วิทยางคอมพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����วิทยาเตอร� จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   เคร�#อง 
                 ๔.  ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองการเคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#แบบวิทยางกลัยราชภัฏเม จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� 
                 ๕.  เคร�#องสเปกโตรม�เตอร� จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๒   เคร�#อง 
                 ๖.  ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองเคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#แบบวิทยา�ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�โค:ง จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� 
                 ๗.  ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองการชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแบบ ๒ ม�ต� จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� 
                 ๘.  เคร�#องวิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����ก	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�จากส	ญญาณดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�าวิทยาเท�ยม GPS แบบม�อถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�อ จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑   เคร�#อง 
ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	สดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ท�#จะซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��ต:องเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของแท: ของใหม1 ไม1เคยใช:งานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eมาก1อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ไม1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของเก1าเกPบ อย/1ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eสภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ท�#จะใช:งานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ท	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�แลัยราชภัฏเะ
ม�ค�ณลัยราชภัฏเ	กษณะเฉพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าะตรงตามก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ไวิทยา:ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเอกสารสอบราคาฉบ	บนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�� โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยม�ข:อแนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eะนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e2า แลัยราชภัฏเะข:อก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งต1อไปนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��

                 ๑. เอกสารแนบท*ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ค�ณลัยราชภัฏเ	กษณะเฉพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา
                       ๑.๓ แบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อขาย
                       ๑.๔ แบบหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อค�2าประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
                                (๑) หลัยราชภัฏเ	กประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส	ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ	กประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการร	บเง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eค1าพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	สดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ลัยราชภัฏเ1วิทยางหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:า
                       ๑.๕ บทนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเประโยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ร1วิทยามก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
                                (๒) การข	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ขวิทยาางการแข1งข	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eราคาอย1างเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม
                       ๑.๖ แบบบ	ญช�เอกสาร
                                (๑) บ	ญช�เอกสารส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๑
                                (๒) บ	ญช�เอกสารส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๒ 
 
                 ๒. ค�ณสมบ	ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาต:องเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ม�อาช�พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ขายพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	สดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ท�# สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาต:องไม1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ท�#ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/กระบ�ช�#อไวิทยา:ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eบ	ญช�รายช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ท��งงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:แจ:ง
เวิทยา�ยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eช�#อแลัยราชภัฏเ:วิทยา หร�อไม1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ท�#ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเของการส	#งให:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ต�บ�คคลัยราชภัฏเหร�อบ�คคลัยราชภัฏเอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ท��งงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาต:องไม1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเประโยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ร1วิทยามก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ณ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eประกาศ       
สอบราคา หร�อไม1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:กระท2าการอ	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการข	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ขวิทยาางการแข1งข	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eราคาอย1างเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม ตามข:อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาต:องไม1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�Dหร�อควิทยาามค�:มก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไไม1ยอมขE�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eศาลัยราชภัฏเไทย   
เวิทยา:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแต1ร	ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ม�ค2าส	#งให:สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�Dแลัยราชภัฏเะควิทยาามค�:มก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเช1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา1านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาจะต:องเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอเอกสารหลัยราชภัฏเ	กฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eมาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมก	บซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยแยกไวิทยา:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอกซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนอง    
ใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๒ ส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ค�อ
                       ๓.๑ ส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๑ อย1างนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยต:องม�เอกสารดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งต1อไปนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��
                                (๑) ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) ห:างห�:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eสาม	ญหร�อห:างห�:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eจ2าก	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� ให:ย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อร	บรองการจดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�
ทะเบ�ยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ บ	ญช�รายช�#อห�:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:จ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ม�อ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาจควิทยาบค�ม พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมร	บรองส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/กต:อง
                                        (ข) บร�ษ	ทจ2าก	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�หร�อบร�ษ	ทมหาชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eจ2าก	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� ให:ย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อร	บรองการจดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทะเบ�ยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อบร�คณห�สนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� บ	ญช�รายช�#อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:จ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ม�อ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาจควิทยาบค�ม แลัยราชภัฏเะบ	ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�อห�:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eรายใหญ1      
พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมร	บรองส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/กต:อง
                                (๒) ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเท�#ม�ใช1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ ให:ย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาบ	ตร
ประจ2าต	วิทยาประชาชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาข:อตกลัยราชภัฏเงท�#แสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�งถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEงการเข:าเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eห�:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e (ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:าม�) ส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาบ	ตรประจ2าต	วิทยาประชาชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eห�:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมท	�งร	บรองส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/กต:อง
                                (๓) ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาร1วิทยามก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eะเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ร1วิทยามค:า ให:ย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาส	ญญา
ของการเข:าร1วิทยามค:า ส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาบ	ตรประจ2าต	วิทยาประชาชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ร1วิทยามค:า แลัยราชภัฏเะในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ท�#ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เข:าร1วิทยามค:าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�┳ぅ䈥┹〸䔥┰㡂䄥┳ぅ䈥┸㕂䔥┰㡂䄥┲ぅ䈥┸㤹䔥┰㡂䄥┳ぅ䈥┸㝁䔥┰㡂䄥┱〲⸳潤c潤c���ʰ�����ŋ�       bายใดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�าท�#
ม�ใช1ส	ญชาต�ไทย กPให:ย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อเดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ร1วิทยามค:าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�┳ぅ䈥┹〸䔥┰㡂䄥┳ぅ䈥┸㕂䔥┰㡂䄥┲ぅ䈥┸㤹䔥┰㡂䄥┳ぅ䈥┸㝁䔥┰㡂䄥┱〲⸳潤c潤c���ʰ�����ŋ�       bายใดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ต�บ�คคลัยราชภัฏเให:ย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเอกสารตามท�#ระบ�ไวิทยา:ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e (๑)
                                (๔) หนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อแสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�งหลัยราชภัฏเ	กฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eทางการเง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาใบทะเบ�ยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าณ�ชย� ส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาใบทะเบ�ยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eภัฏเชียงรายมีควาาษ�
ม/ลัยราชภัฏเค1าเพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#ม
                                (๕) บ	ญช�เอกสารส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๑ ท	�งหมดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ท�#ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมก	บซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา ตามแบบในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eข:อ     
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๒ อย1างนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยต:องม�เอกสารดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งต1อไปนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��
                                (๑) แคPตตาลัยราชภัฏเPอกแลัยราชภัฏเะหร�อแบบร/ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ค�ณลัยราชภัฏเ	กษณะเฉพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าะ ตามข:อ ๔.๔
                                (๒) หนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อมอบอ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาจซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�อากรแสตมปcตามกฎหมายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ท�#ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคามอบอ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาจ
ให:บ�คคลัยราชภัฏเอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eลัยราชภัฏเงนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eามในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาแทนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
                                (๓) บ	ญช�เอกสารส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๒ ท	�งหมดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ท�#ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมก	บซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา ตามแบบในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eข:อ     
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาต:องย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาตามแบบท�#ก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ไวิทยา:ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเอกสารสอบราคานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�� โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยไม1ม�เง�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไขใดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� 
ๆ ท	�งส��นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแลัยราชภัฏเะจะต:องกรอกข:อควิทยาามให:ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/กต:องครบถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�#อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาให:ช	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เจนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอต:อง
ระบ�ตรงก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท	�งต	วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต	วิทยาอ	กษร โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยไม1ม�การข/ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเบหร�อแก:ไข หากม�การข/ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเบ ตกเต�ม แก:ไข เปลัยราชภัฏเ�#ยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแปลัยราชภัฏเงจะต:อง  
ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมประท	บตรา (ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:าม�) ก2าก	บไวิทยา:ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยายท�กแห1ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาจะต:องเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eบาท แลัยราชภัฏเะเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาเพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����ยงราคาเดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ยวิทยา โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารวิทยาม 
แลัยราชภัฏเะหร�อราคาต1อหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e1วิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อต1อรายการ ตามเง�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไขท�#ระบ�ไวิทยา:ท:ายใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาให:ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/กต:อง ท	�งนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�� ราคารวิทยามท�#เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ
จะต:องตรงก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท	�งต	วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต	วิทยาหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อ ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:าต	วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต	วิทยาหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อไม1ตรงก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eให:ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�อต	วิทยาหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส2าค	ญ โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยค�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ราคารวิทยาม
ท	�งส��นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งรวิทยามค1าภัฏเชียงรายมีควาาษ�ม/ลัยราชภัฏเค1าเพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อากรอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ค1าขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส1ง ค1าจดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทะเบ�ยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e แลัยราชภัฏเะค1าใช:จ1ายอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๆ ท	�งปวิทยาง จนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกระท	#งส1งมอบ
พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	สดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ให: ณ  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงราย
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                                         ราคาท�#เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอจะต:องเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ย�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eราคาไม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยกวิทยา1า ๑๕๐ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	บแต1วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนอง  
ใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ย�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาต:องร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ชอบราคาท�#ตนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอไวิทยา: แลัยราชภัฏเะจะถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀอนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาม�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาจะต:องเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เวิทยาลัยราชภัฏเาส1งมอบพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	สดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ไม1เก�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑๒๐ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	บถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�จากวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eลัยราชภัฏเงนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาม     
ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาจะต:องส1งแคPตตาลัยราชภัฏเPอก แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร/ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ค�ณลัยราชภัฏเ	กษณะเฉพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีควา	ณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫ� ไปพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาเพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#อประกอบการพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณา หลัยราชภัฏเ	กฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งกลัยราชภัฏเ1าวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายจะยEดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ไวิทยา:
เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเอกสารของทางราชการ
                                ส2าหร	บแคPตตาลัยราชภัฏเPอกท�#แนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eบให:พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณา หากเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาร/ปถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ1ายจะต:องร	บรองส2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/กต:อง 
โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ม�อ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาจท2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ต�กรรมแทนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หากคณะกรรมการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�/ต:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eฉบ	บแคPตตา
ลัยราชภัฏเPอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาจะต:องนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e2าต:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eฉบ	บมาให:คณะกรรมการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองสอบราคา ตรวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๓ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
                       ๔.๕ ก1อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาควิทยารตรวิทยาจดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�/ร1างส	ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ค�ณลัยราชภัฏเ	กษณะเฉพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าะ 
ฯลัยราชภัฏเฯให:ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�#ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแลัยราชภัฏเะเข:าใจเอกสาร สอบราคา ท	�งหมดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เส�ยก1อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#จะตกลัยราชภัฏเงย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนอง สอบราคา ตามเง�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไขในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเอกสาร สอบ
ราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาจะต:องย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eEกซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองเร�ยบร:อยจ1าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:าซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eคณะ
กรรมการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา	ณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫ� ๘ รายการ โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยระบ�ไวิทยา:ท�#หนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:าซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองวิทยา1า "ใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลัยราชภัฏเข
ท�# ๓๑/๒๕๕๖" ย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต1อเจ:าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:าท�# ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๕ ก�มภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� ๒๕๕๖ ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEงวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ๑๙ ก�มภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� ๒๕๕๖ ต	�งแต1เวิทยาลัยราชภัฏเา    ๐๙.๐๐ 
นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e. ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e. ณ งานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	สดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� กองคลัยราชภัฏเ	ง ส2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	กงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงราย
                                เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้��อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รั�นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง ส
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด�น��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด�นเด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนอง สอบราคา จะดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨�2ڱาเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการตรวิทยาจสอบค�ณสมบ	ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาแต1ลัยราชภัฏเะ
รายวิทยา1า เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเประโยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ร1วิทยามก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eตามข:อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eประกาศสอบราคาหร�อ
ไม1 แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บการค	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เลัยราชภัฏเ�อกก1อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา
                                หากปรากฏต1อคณะกรรมการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองสอบราคาก1อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eหร�อในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eขณะท�#ม�การเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนอง           
ใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาวิทยา1า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคากระท2าการอ	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการข	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ขวิทยาางการแข1งข	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eราคาอย1างเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม ตามข:อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะ
คณะกรรมการฯ เช�#อวิทยา1าม�การกระท2าอ	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการข	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ขวิทยาางการแข1งข	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eราคาอย1างเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม คณะกรรมการฯ จะต	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�รายช�#อ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eออกจากการเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บการค	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เลัยราชภัฏเ�อก แลัยราชภัฏเะ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายจะพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งกลัยราชภัฏเ1าวิทยาเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ท��งงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e เวิทยา:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแต1คณะกรรมการฯ จะวิทยา�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�จฉ	ย
ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยา1า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ท�#ให:ควิทยาามร1วิทยามม�อเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eประโยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ต1อการพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ร�เร�#มให:ม�
การกระท2าดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งกลัยราชภัฏเ1าวิทยา
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/กต	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�รายช�#อออกจากการเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา เพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ราะเหต�เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเ
ประโยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ร1วิทยามก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ณ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eประกาศสอบราคา หร�อเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#กระท2าการอ	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการข	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�
ขวิทยาางการแข1งข	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eราคาอย1างเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ�ค2าส	#งดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งกลัยราชภัฏเ1าวิทยาต1อปลัยราชภัฏเ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�กระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๓ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	บแต1วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บแจ:ง
จากคณะกรรมการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองสอบราคา การวิทยา�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�จฉ	ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ�ของปลัยราชภัฏเ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�กระทรวิทยางให:ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�อเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ส�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�
                                คณะกรรมการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนอง สอบราคาจะเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บ
การค	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เลัยราชภัฏเ�อกดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งกลัยราชภัฏเ1าวิทยาข:างต:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ณ ห:องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาE�ง ส2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	กงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงราย ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#               
๒๐ ก�มภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� ๒๕๕๖ ต	�งแต1เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e. เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไป



-๔-

                                การย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ�ตามวิทยารรคห:า ย1อมไม1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเหต�ให:ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนอง          
ใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา เวิทยา:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแต1ปลัยราชภัฏเ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�กระทรวิทยางพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาเหPนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา1าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งกลัยราชภัฏเ1าวิทยาจะเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eประโยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�แก1ทางราชการอย1าง
ย�#งแลัยราชภัฏเะในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ท�#ปลัยราชภัฏเ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�กระทรวิทยางพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาเหPนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยายก	บค2าค	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ค:านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ� แลัยราชภัฏเะเหPนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา1าการยกเลัยราชภัฏเ�กการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ
ราคาท�#ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨�2ڱาเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการไปแลัยราชภัฏเ:วิทยา จะเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eประโยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�แก1ทางราชการอย1างย�#งให:ปลัยราชภัฏเ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�กระทรวิทยางม�อ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองใบ
เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งกลัยราชภัฏเ1าวิทยาไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๘ รายการ���针౪��h!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
ในการพิจารณาราคา������������검Еᱰଐ�.傔ؽ검Еᲀଐ�nڇ녠Е≌
จำนวน ๘ รายการ���针౪��h�����*ารณาราคา
                       ๕.๑ ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการสอบราคา คร	�งนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายจะพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาต	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ส�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยาย ราคาต1อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายใดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ม�ค�ณสมบ	ต�ไม1ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/กต:องตามข:อ ๒ หร�อย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eหลัยราชภัฏเ	กฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาไม1ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/ก
ต:องหร�อไม1ครบถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eตามข:อ ๓ หร�อย�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองสอบราคาไม1ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/กต:องตามข:อ ๔ แลัยราชภัฏเ:วิทยาคณะกรรมการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองสอบราคา     จะ
ไม1ร	บพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e เวิทยา:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแต1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eข:อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ลัยราชภัฏเาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�หลัยราชภัฏเงเพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����ยงเลัยราชภัฏเPกนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ลัยราชภัฏเาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ไปจาก
เง�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไขของเอกสารสอบราคาในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ม�ใช1สาระส2าค	ญ ท	�งนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��เฉพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าะในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ท�#พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาเหPนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา1าจะเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eประโยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ต1อมหา
วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายเท1านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายสงวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�Dไม1พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยไม1ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา1อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งต1อไปนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��
                                (๑) ไม1ปรากฏช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eบ	ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ร	บเอกสาร สอบราคา หร�อในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eหลัยราชภัฏเ	กฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการ
ร	บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม1กรอกช�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ต�บ�คคลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�า หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาอย1างหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eE#ง   
อย1างใดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� หร�อท	�งหมดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคา
                                (๓) เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�แตกต1างไปจากเง�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไขท�#ก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเอกสารสอบราคาท�#เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eสาระ
ส2าค	ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเท2าให:เก�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ควิทยาามไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก1ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
                                (๔) ราคาท�#เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอม�การข/ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเบ ตก เต�ม แก:ไขเปลัยราชภัฏเ�#ยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแปลัยราชภัฏเง โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาม�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�#อ
พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมประท	บตรา (ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:าม�) ก2าก	บไวิทยา:
                       ๕.๔ ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการต	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ส�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการสอบราคา หร�อในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการท2าส	ญญา คณะกรรมการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�Dให:ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาช��แจงข:อเทPจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu���� ฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eะ หร�อข:อเทPจจร�งอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eใดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ท�#เก�#ยวิทยาข:องก	บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�: มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ท�#จะไม1ร	บราคาหร�อไม1ท2าส	ญญาหากหลัยราชภัฏเ	กฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งกลัยราชภัฏเ1าวิทยาไม1ม�ควิทยาาม
เหมาะสมหร�อไม1ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ/กต:อง
                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายทรงไวิทยา:ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ท�#จะไม1ร	บราคาต#2าส�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� หร�อราคาหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eE#งราคาใดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�หร�อ
ราคาท�#เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอท	�งหมดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�กPไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�: แลัยราชภัฏเะอาจพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาเลัยราชภัฏเ�อกซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eจ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e หร�อขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� หร�อเฉพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าะรายการหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eE#งรายการใดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเ�กการ สอบราคา โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยไม1พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาจ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อเลัยราชภัฏเยกPไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�: ส�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�แต1จะพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณา ท	�งนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��เพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#อประโยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ของทางราชการเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
ส2าค	ญ แลัยราชภัฏเะให:ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�อวิทยา1าการต	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ส�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�Pดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ขาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาจะเร�ยกร:องค1าเส�ยหายใดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� ๆ 
ม�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�: รวิทยามท	�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายจะพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณายกเลัยราชภัฏเ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ท��งงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ไม1วิทยา1า
จะเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บการค	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เลัยราชภัฏเ�อกหร�อไม1กPตาม หากม�เหต�ท�#เช�#อไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยา1าการเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคากระท2าการโดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยไม1ส�จร�ต เช1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 
การเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอเอกสารอ	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเทPจ หร�อใช:ช�#อบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�า หร�อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ต�บ�คคลัยราชภัฏเอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eมาเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาแทนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
                       ๕.๖ ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ท�#ปรากฏข:อเทPจจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ	งจากการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนอง สอบราคาวิทยา1า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บ
การค	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เลัยราชภัฏเ�อกตามท�#ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ประกาศรายช�#อไวิทยา: ตามข:อ ๔.๖ เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเประโยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ร1วิทยามก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 
ณ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eประกาศ สอบราคา หร�อเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#กระท2าการอ	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการข	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ขวิทยาางการแข1งข	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eราคาอย1างเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม ตาม
ข:อ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายม�อ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาจท�#จะต	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�รายช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บการค	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เลัยราชภัฏเ�อกดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งกลัยราชภัฏเ1าวิทยาออกจาก
ประกาศรายช�#อตามข:อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายจะพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ท��งงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e



-๕-

                                ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��หากปลัยราชภัฏเ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�กระทรวิทยางพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาเหPนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา1า การยกเลัยราชภัฏเ�กการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาท�#ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:
ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨�2ڱาเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการไปแลัยราชภัฏเ:วิทยาจะเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eประโยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�แก1ทางราชการอย1างย�#งปลัยราชภัฏเ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�กระทรวิทยางม�อ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนองใบเสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	ง
กลัยราชภัฏเ1าวิทยาไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ท�#ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eะการสอบราคาสามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀส1งมอบส�#งของไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ครบถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๕ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท2าการของทาง
ราชการ นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	บแต1วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ท2าข:อตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายจะพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาจ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ท2าข:อตกลัยราชภัฏเงเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อแทนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการท2า
ส	ญญาตามแบบส	ญญาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งระบ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eข:อ ๑.๓ กPไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:
                       ๖.๒ ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eะการสอบราคา ไม1สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀส1งมอบส�#งของไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ครบถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๕ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท2าการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายเหPนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยา1าไม1สมควิทยารจ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ท2าข:อตกลัยราชภัฏเงเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อ ตามข:อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eะการ สอบ
ราคา จะต:องท2าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อขายตามแบบส	ญญาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งระบ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eข:อ ๑.๓ ก	บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๗ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	บถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�
จากวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บแจ:งแลัยราชภัฏเะจะต:องวิทยาางหลัยราชภัฏเ	กประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส	ญญาเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eจ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเท1าก	บร:อยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคาส�#งของท�# สอบราคาไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:
ให:มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายยEดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�อไวิทยา:ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eขณะท2าส	ญญา โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยใช:หลัยราชภัฏเ	กประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอย1างหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eE#งอย1างใดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งต1อไปนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��
                                (๑) เง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�
                                (๒) เชPคท�#ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาคารส	#งจ1ายให:แก1มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงราย โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเชPคลัยราชภัฏเงวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ท�#ท2า
ส	ญญาหร�อก1อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไม1เก�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๓ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ท2าการ
                                (๓) หนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อค�2าประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาคารภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eประเทศตามแบบหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อค�2าประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งระบ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eข:อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อค�2าประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของบรรษ	ทเง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ�ตสาหกรรมแห1งประเทศไทย หร�อบร�ษ	ทเง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 
หร�อบร�ษ	ทเง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eหลัยราชภัฏเ	กทร	พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ย� ท�#ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บอนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ญาตให:ประกอบก�จการเง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#อการพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�รก�จค�2าประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาคารแห1งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:แจ:งช�#อเวิทยา�ยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eให:ส1วิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eราชการต1าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเ:วิทยา โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยอนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�โลัยราชภัฏเมให:ใช:ตาม
แบบหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อค�2าประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งระบ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eข:อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไบ	ตรร	ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ	กประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��จะค�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eให:โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยไม1ม�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๑๕ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	บถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�จากวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ขาย)     
พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eจากข:อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/กพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eตามส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อขายแลัยราชภัฏเ:วิทยา

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%ราค.าปร�บ
                       ค1าปร	บตามแบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อขายข:อ ๑๐ ให:ค�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ	ตราร:อยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ต1อวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.daบกพิจารณาราคา������������검Еᱰଐ�.傔ؽ검Еᲀଐ�nڇ녠Е≌ร.อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ท2าข:อตกลัยราชภัฏเงเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อ หร�อท2าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อขายตามแบบดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งระบ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eข:อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเ:วิทยาแต1กรณ� จะต:องร	บประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eควิทยาามช2าร�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�บกพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร1องของส�#งของท�#ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อขายท�#เก�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ขE�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยกวิทยา1า ๑ ปf 
นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	บถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�จากวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อร	บมอบ โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ขายต:องร�บจ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�การซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน1อมแซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนมแก:ไขให:ใช:การไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งเดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��มภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ๗ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	บถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�จากวิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#
ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บแจ:งควิทยาามช2าร�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�บกพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร1อง
                 



-๖-

                  ๙. ข*อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
>ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eค1าพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	สดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ส2าหร	บการซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อเง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eงบประมาณประจ2าปf พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏเงนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eามในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส	ญญาจะกระท2าไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ต1อเม�#อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บอนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ม	ต�เง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e       
ค1าพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	สดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��จาก เง�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eงบประมาณประจ2าปf พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏเ:วิทยาเท1านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
                       ๙.๒ เม�#อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ค	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เลัยราชภัฏเ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคารายใดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ให:เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อ
ส�#งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อ แลัยราชภัฏเ:วิทยาถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ขายจะต:องส	#งหร�อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e2าส�#งของดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งกลัยราชภัฏเ1าวิทยาเข:ามาจากต1างประเทศ แลัยราชภัฏเะของนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต:องนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e2าเข:า
มาโดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยทางเร�อในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเส:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eทางท�#ม�เร�อไทยเดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอย/1 แลัยราชภัฏเะสามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀให:บร�การร	บขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ตามท�#ร	ฐมนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eตร�วิทยา1าการกระทรวิทยางคมนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาคม
ประกาศก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ขายจะต:องปฏ�บ	ต�ตามกฎหมายวิทยา1าดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยายการส1งเสร�มการพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าณ�ชยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาวิทยา� ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�� 
                                (๑) แจ:งการส	#งหร�อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e2าส�#งของท�#ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อขายดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งกลัยราชภัฏเ1าวิทยาเข:ามาจากต1างประเทศต1อกรมเจ:าท1าภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 
๗ วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	บต	�งแต1วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ขายส	#งหร�อซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อของจากต1างประเทศ เวิทยา:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแต1เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของท�#ร	ฐมนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eตร�วิทยา1าการกระทรวิทยางคมนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาคมประกาศ
ยกเวิทยา:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eให:บรรท�กโดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยเร�ออ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:
                                (๒) จ	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�การให:ส�#งของท�#ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน��อขายดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งกลัยราชภัฏเ1าวิทยาบรรท�กโดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยเร�อไทยหร�อเร�อท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�เช1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ยวิทยาก	บเร�อ
ไทยจากต1างประเทศมาย	งประเทศไทย เวิทยา:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแต1จะไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บอนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ญาตจากกรมเจ:าท1าให:บรรท�กส�#งของนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eโดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยเร�ออ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ม�ใช1เร�อ
ไทย ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งจะต:องไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บอนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ญาตเช1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eก1อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eบรรท�กของลัยราชภัฏเงเร�ออ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e หร�อเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของท�#ร	ฐมนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eตร�วิทยา1าการกระทรวิทยางคมนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาคม
ประกาศยกเวิทยา:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eให:บรรท�กโดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยเร�ออ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
                                (๓) ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ท�#ไม1ปฏ�บ	ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ขายจะต:องร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ตามกฎหมายวิทยา1าดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยายการส1ง
เสร�มการพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าณ�ชยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:เสนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ค	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเ:วิทยาไม1ไปท2าส	ญญาหร�อข:อตกลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเวิทยาลัยราชภัฏเาท�#ทางราชการก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งระบ�ไวิทยา:ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eข:อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายอาจพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาเร�ยกร:องให:ชดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ใช:ควิทยาาม
เส�ยหายอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e (ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:าม�) รวิทยามท	�งจะพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����จารณาให:เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา/:ท��งงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ	ยราชภัฏเชียงรายมีควา	ฏเช�ยงรายสงวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�Dท�#จะแก:ไขเพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#มเต�มเง�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไขหร�อข:อก2าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแบบ
ส	ญญาให:เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไปตามควิทยาามเหPนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของส2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	กงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ	ยการส/งส�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� (ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ:าม�)  
 
  

มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���횼ဂ����`�ฏเช�ยงราย
๕ ก�มภัฏเชียงราย���횼ဂ����`าพิจารณาราคา������������검Еᱰଐ�.傔ؽ검Еᲀଐ�nڇ녠Е≌�นธิเสนอราคาจะต้องมีคุ! ๒๕๕๖
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1. เคร��องควิทยาลัยราบค�มอ�ณหภัฏเชียงราย���횼ဂ����`)ม
แลัยราชภัฏเชียงระเขย.าสาร (Shaker Water bath)  จำนวน ๘ รายการ���针౪��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเคร�#องเขย1าสารต	วิทยาอย1างแบบควิทยาบค�มอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยายนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�2าสามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀควิทยาบค�มอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eช1วิทยางเหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ออ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�
ห:อง 5 องศาเซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนลัยราชภัฏเเซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน�ยส ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEง 90 องศาเซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนลัยราชภัฏเเซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน�ยส

2. ม�ควิทยาามแนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการควิทยาบค�มอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม� (Temperature accuracy)  +/- 0.2 องศาเซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนลัยราชภัฏเเซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน�ยลัยราชภัฏเ
3. ภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ1างท2าดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยาย Stainless steel ม�ควิทยาามจ� 8-20 ลัยราชภัฏเ�ตร หร�อม�ขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยกวิทยา1า 50x30x18 ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนม. 

(กวิทยา:าง X ยา วิทยา x ลัยราชภัฏเEก)
4. ควิทยาบค�มอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยายระบบ PID (PID control) แสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�งค1าของอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม� ควิทยาามเรPวิทยารอบ แลัยราชภัฏเะปร	บต	�งค1าต1างๆ

เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต	วิทยาเลัยราชภัฏเขไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งyาจากแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคางควิทยาบค�มการท2างานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:าเคร�#อง
5. ม�ขดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเวิทยาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ให:ควิทยาามร:อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨2000 �ڱ วิทยา	ตต� อย/1ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eลัยราชภัฏเ1างของอ1าง
6. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀใช:งานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eระดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	บของเหลัยราชภัฏเวิทยาท�#ใส1ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ1างต	�งแต1 7 cm. จากก:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ1าง ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEง ระดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	บต#2ากวิทยา1าขอบอ1างดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eบนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 

6 cm.
7. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀต	�งควิทยาามเรPวิทยารอบในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการเขย1าไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨200 - 20 :�ڱ คร	�งต1อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาท� แลัยราชภัฏเะม� shaking stroke ประมาณ 15 มม.
8. ม�ระบบปร	บต	�งค1าอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ให:เท1าก	บอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ของนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�2าตามจร�ง โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยวิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เท�ยบจากอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ภัฏเชียงรายมีควาายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต	วิทยาอ1าง 

เพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#อควิทยาามแม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eย2าของอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม� (Absolute Temperature Calibration)
9. เคร�#องจะม�ส	ญญาณไปแสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�งสถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eะสวิทยา1างขE�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e เม�#อเคร�#องก2าลัยราชภัฏเ	งท2าอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ให:ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEงท�#ต	�งไวิทยา: (ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ท�#ต	�ง

อ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ส/งกวิทยา1าอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ห:อง)
10. ม�ระบบปyองก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม� (Overheat protection) สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀปร	บต	�งอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม� safety ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�: โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ย heater จะ

หย�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�การท2างานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e เม�#ออ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ1างส/งเก�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ท�# safety ปร	บต	�งไวิทยา: แลัยราชภัฏเะจะส1งส	ญญาณเต�อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eร/ปของแสง 
11. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ1ายนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�2าออกจากอ1างไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ทางบร�เวิทยาณดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eข:างของอ1าง
12. ม�ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ส2าหร	บยEดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ภัฏเชียงรายมีควาาชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eะในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการเขย1า อย1างนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อย 1 อ	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ส2าหร	บใส1หลัยราชภัฏเอดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เส:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา1า

ศ/นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eย�กลัยราชภัฏเาง 16 มม. แลัยราชภัฏเะม�ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ท�#สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀต1อก	บท�#จ	บยEดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�บ�กเกอร�หร�อขวิทยาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ปร�มาตร 
13. ม�ท�#ต1อส2าหร	บจ	บยEดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�บ�กเกอร�หร�อขวิทยาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ปร�มาตร จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 4 ขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:แก1 100, 250, 500 แลัยราชภัฏเะ 1,000 มลัยราชภัฏเ. 

แต1ลัยราชภัฏเะขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ม�จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 10 อ	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
14. ม�ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�┳ぅ䈥┹〸䔥┰㡂䄥┳ぅ䈥┸㕂䔥┰㡂䄥┲ぅ䈥┸㤹䔥┰㡂䄥┳ぅ䈥┸㝁䔥┰㡂䄥┱〲⸳潤c潤c���ʰ�����ŋ�       าครอบปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ท2าจากพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ลัยราชภัฏเาสต�ก
15. ใช:ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งyา 220 โวิทยาลัยราชภัฏเท� 50-60 เฮิทซ์ ����X�������             �ทซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังน� 
16. ร	บประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu���� 1 ปf 

2. เคร��องวิทยาลัยรา�ดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.daควิทยาลัยราามเปSนกรดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.da-ดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.da.าง (pH Meter) แบบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%��งโต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%Xะ จำนวน ๘ รายการ���针౪��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเคร�#องม�อส2าหร	บวิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ค1าควิทยาามเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�-ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨�1ڱาง (pH) แลัยราชภัฏเะปร�มาณควิทยาามต1างศ	กย�ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งyาของสารลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเายในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
หนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e1วิทยาย ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�โวิทยาลัยราชภัฏเท� (mv) สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀวิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�อ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ของสารลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเายไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยม�ห	วิทยาวิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� sensor ชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� Pt 1000 หร�อ NTC 30

2. แสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต	วิทยาเลัยราชภัฏเขไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งyา โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:าจอแสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเม�ขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ไม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยกวิทยา1า 75x60 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร
3. ม�ช1วิทยางการวิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� (Measuring rang) ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��ค�อ

3.1 pH วิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ค1าไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eช1วิทยางต	�งแต1 -2.000 ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEง +19.999 โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยสามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀเลัยราชภัฏเ�อกควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการอ1านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eค1า 
(resolution) ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨0.01 :�ڱ ท�#ม�ค1า pH -2.00 ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEง +19.99 หร�อ 0.001 ท�#ม�ค1า pH -2.000 ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEง 19.999 

3.2 mV วิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ค1 า ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�: ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eช1วิทยา งต	� งแต1  -999.9 ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀE ง  +1999 mV โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยม�รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการอ1านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eค1 า 
(resolution)0.1 mV ท�#ม�ค1าม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�โวิทยาลัยราชภัฏเท� -1999 ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEง +1999
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3.3 อ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม� วิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ค1าไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eช1วิทยางต	�งแต1 -5.0 ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEง +120.0˚C โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยม�ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการอ1านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eค1า 
(resolution) ±0.1˚C

4. ม�ค1าควิทยาามเท�#ยงตรง (accuracy) ของค1าต1างๆดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��
4.1 pH ม�ค1าควิทยาามเท�#ยงตรง ± 0.01 หร�อ ± 0.005 ขE�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอย/1ก	บการเลัยราชภัฏเ�อกควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการอ1านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eค1า

เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 0.01 หร�อ 0.001 ตามลัยราชภัฏเ2าดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	บ
4.2 mV ม�ค1าควิทยาามเท�#ยงตรง ± 1 หร�อ ±0.3 ขE�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอย/1ก	บการเลัยราชภัฏเ�อก ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨1 �ڱ หร�อ 0.1

ตามลัยราชภัฏเ2าดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	บ
4.3 อ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม� ม�ค1าควิทยาามเท�#ยงตรง ± 0.1˚ C (NTC 30Sensor)

5. ม�ค1า Zero point matching ±30 mV
6. ม�ค1า Input resistance ไม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยกวิทยา1า 10¹³ โอห�ม
7. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ Calibrate ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨3 :�ڱ จ�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� (3 point) 
8.สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀต	�งระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eช1วิทยาง 1 ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEง 999 วิทยา	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e เพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#อท2าการ Calibrate คร	�งต1อไป
9. ม�ส	ญลัยราชภัฏเ	กษณ� Calibration Evaluation แสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�งค1า Zero point แลัยราชภัฏเะ Slope ท�#เหมาะสม
10. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀต	�งเวิทยาลัยราชภัฏเาเปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ปMดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เคร�#องในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eกรณ�ท�#ใช:แบตเตอร�#ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�: ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eช1วิทยาง ระยะเวิทยาลัยราชภัฏเา 10, 20,30,40,50 นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาท� แลัยราชภัฏเะ 

1,2,3,4,5,10,15,20,24 ช	#วิทยาโมง
11. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀปร	บค1าชดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เชยอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ท	�งแบบ manual แลัยราชภัฏเะ อ	ตโนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eม	ต�
12. ต	วิทยาเคร�#องท2าดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยายวิทยา	สดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��อย1างดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� ABS แลัยราชภัฏเะม�ขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ประมาณ 240x190x80 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร
13. ม�มาตรฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eควิทยามปลัยราชภัฏเอดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ภัฏเชียงรายมีควา	ย (Instrument safety) protection class 3, EN 61010-1 แลัยราชภัฏเะ IP43
14. ม� S4D stand สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀหม�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨360 :�ڱ องศาแลัยราชภัฏเะแขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ปร	บย�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�หย�1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:
15. ม�อ�ปกรณ�ประกอบเคร�#องดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��

15.1 pH combination electrode (วิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ค1า pH แลัยราชภัฏเะวิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�อ�ณหภัฏเชียงรายมีควา/ม�) พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมสาย 1 ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�
15.2 ขาต	�งพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมท�#จ	บ Electrode จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 1 ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�
15.3 Standard buffer solution ส2าหร	บ Calibrate ท�#ม�ค1า pH 4.01 แลัยราชภัฏเะ 6.87
15.4 สารลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเายอ�เลัยราชภัฏเคโตรไลัยราชภัฏเท� (Potassium chloride) ส2าหร	บใส1ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e electrode ควิทยาามเข:มข:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 

3.0 mol/l
15.5 Adapter ส2าหร	บต1อใช:ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งyา 220 โวิทยาลัยราชภัฏเท� 50 ไซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนเค�ลัยราชภัฏเ

16. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀใช:แบตเตอร�# 1.5 v จ2านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 4 ก:อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e หร�อใช:ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งyา 220 โวิทยาลัยราชภัฏเท� 50 ไซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนเค�ลัยราชภัฏเ โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยใช: adapter 
17. ร	บประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu���� 1 ปf

3. เคร��องสเปกโต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%รม
เต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%อร!ส#าหร�บต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%.อพิจารณาราคา������������검Еᱰଐ�.傔ؽ검Еᲀଐ�nڇ녠Е≌.วิทยาลัยรางคอมพิจารณาราคา������������검Еᱰଐ�.傔ؽ검Еᲀଐ�nڇ녠Е≌
วิทยาลัยราเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%อร! จำนวน ๘ รายการ���针౪��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eสเปกโตรม�เตอร�ชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ต1อพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����1วิทยางก	บคอมพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����วิทยาเตอร�
2. ใช: Detector ชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� silicon CCD array 
3. ใช:ก	บแสงควิทยาามยาวิทยาคลัยราชภัฏเ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 400-800 nm หร�อดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��กวิทยา1า
4. Optical resolution ประมาณ 2.0 nm FWHM
5. ช1องแสงขาเข:าม�ควิทยาามกวิทยา:าง ประมาณ 25µm
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6. คอมพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����วิทยาเตอร�พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนอฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งแวิทยาร�
6.1 เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eคอมพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����วิทยาเตอร�ชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ต	�งโต6ะซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนE#งม� CPU ระดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	บไม1ต#2ากวิทยา1า i5 หร�อเท�ยบเท1า
6.2 CPU speed ไม1ต#2ากวิทยา1า 3 GHz
6.3 RAM ไม1ต#2ากวิทยา1า 4 GB
6.4 Hard Drive  1000 GB
6.5 ม� DVD แลัยราชภัฏเะ Card Reader
6.6 ม�จอภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu���� LCD หร�อ LED ขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ไม1ต#2ากวิทยา1า 20 นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��วิทยา
6.7 ม�ระบบปฏ�บ	ต�การพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนอฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งแวิทยาร�ท�#สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀวิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ค1า 

- Spectral Radiant Intensity

- Spectral Radiant Energy

- Illuminance

- Luminous Intensity
7.ค/1ม�อการใช:งานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 1 ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�
8.ร	บประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu���� 1 ปf

4. ช�ดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.daทดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.daลัยราชภัฏเชียงรองการเคลัยราชภัฏเชียงร��อนท��แบบวิทยาลัยรางกลัยราชภัฏเชียงรม (Circular Motion App) จำนวน ๘ รายการ���针౪��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.da
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองท�#อ�ปกรณ�แลัยราชภัฏเะเคร�#องม�อหลัยราชภัฏเายต	วิทยาประกอบก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองท�#ใช:ศEกษาการเคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยางกลัยราชภัฏเม
แลัยราชภัฏเะตรวิทยาจสอบทฤษฎ�การเคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#แบบวิทยางกลัยราชภัฏเมแลัยราชภัฏเะโมเมนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต	มเช�งม�มของวิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ� โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยศEกษาตามห	วิทยาข:อดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	งนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��

1. ใช:ศEกษาทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองเพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#อหาแรงส/1ศ/นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eย�กลัยราชภัฏเางของวิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�ท�#เก�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�จากแรงท�#กระท2าต1อวิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�ท�#เคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแบบวิทยางกลัยราชภัฏเม
2. เพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#อตรวิทยาจสอบควิทยาามส	มพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ระหวิทยา1างแรงส/1ศ/นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eย�กลัยราชภัฏเางควิทยาามเร1งส/1ศ/นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eย�กลัยราชภัฏเางของมวิทยาลัยราชภัฏเท�#เคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยางกลัยราชภัฏเม
3. เพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#อแสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�งวิทยา1าขณะท�#วิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�เคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยายอ	ตราเรPวิทยาเช�งม�มม�ค1าคงต	วิทยาม�สภัฏเชียงรายมีควาาวิทยาะสมดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ลัยราชภัฏเ
4. เพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#อศEกษาแรงเฉ�#อยของการหม�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e

5. เคร��องสเปกโต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%รม
เต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%อร! จำนวน ๘ รายการ���针౪��h�����*#านวิทยาลัยราน 2 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1.เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eสเปคโตรม�เตอร�ส2าหร	บศEกษาการห	กเหของแสงโดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยปร�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนEมหร�อเกรตต��ง
2. ฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต	�งท2าดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยายโลัยราชภัฏเหะขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เส:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา1านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eศ/นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eย�กลัยราชภัฏเางไม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยกวิทยา1า  127 ม.ม
3. ม�คอลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมเตอร�ขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ช1องแสงไม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยกวิทยา1า 32 ม.ม.แลัยราชภัฏเะม�ช1องสลัยราชภัฏเ�ทเดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��#ยวิทยาชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ปร	บช1องสลัยราชภัฏเ�ทไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:
4. ม�เทเลัยราชภัฏเสโคปขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ช1องแสงไม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยกวิทยา1า 32 ม.ม. แลัยราชภัฏเะเลัยราชภัฏเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eส�ใกลัยราชภัฏเ:ตาก2าลัยราชภัฏเ	งขยาย 15 เท1า
5. ปร	บโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งก	สดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยาย rack and pinion
6. ม�สเกลัยราชภัฏเเวิทยาอร�เนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ยชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�อ1านี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨1 �ڱ ลัยราชภัฏเ�ปดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�า
7. ม�แหลัยราชภัฏเ1งก2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�แสงโซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนเดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��ยมหร�อไอปรอทแลัยราชภัฏเะแหลัยราชภัฏเ1งก2าเนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�แสงขาวิทยาอย1างลัยราชภัฏเะ 1 ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�
8. ม�ปร�ซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนEมแลัยราชภัฏเะเกรตต��งส2าหร	บการทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองอย1างลัยราชภัฏเะ 1 ช��นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
9. ม�ค/1ม�อการทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเอง 1 ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�
10. ร	บประก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu���� 1 ปf
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6. ช�ดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.daทดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.daลัยราชภัฏเชียงรองเคลัยราชภัฏเชียงร��อนท��แบบวิทยาลัยรา
ถีโค้ง (Projectile Motion A�โค*ง (Projectile Motion App) จำนวน ๘ รายการ���针౪��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.da
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองเพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����#อศEกษาการเคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#แบบโปรเจกไตลัยราชภัฏเ� (Motion of a Projectile) ค�อการท�#วิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�เคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#
แนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยาราบแลัยราชภัฏเะแนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��#งพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมๆก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ท2าให:แนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยาการเคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเส:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eโค:งพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าราโบลัยราชภัฏเาการเคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ของวิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยาโค:ง

2. ศEกษาม�มท�#ใช:ย�งวิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยายแรงค1าหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eE#งๆแลัยราชภัฏเ:วิทยาท2าให:วิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�เคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ระยะทางท�#ต1างๆก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eออกไป
3. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀหาองค�ประกอบควิทยาามเรPวิทยาตามแนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยาแรงแลัยราชภัฏเะตามแนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eวิทยาท�#ลัยราชภัฏเากก	บแรง ตามกฎของนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�วิทยาต	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
4. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀปร	บระดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	บไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�: ต	�งแต1 0 องศา ถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀEง 90 องศา ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:วิทยายควิทยาามเรPวิทยาท�#แตกต1างก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 3 ระดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�	บ
5. ท2าให:หาเวิทยาลัยราชภัฏเาการเคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�# ควิทยาามเรPวิทยาแลัยราชภัฏเะระยะทางในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการย�งวิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแต1ลัยราชภัฏเะองศาไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:

7. ช�ดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.daทดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.daลัยราชภัฏเชียงรองการชนแบบ 2 ม
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �9A%
 (Two Dimentional Collision App) จำนวน ๘ รายการ���针౪��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.da
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ลัยราชภัฏเองท�#แสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�งการเคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 2 ม�ต� โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยใช:หลัยราชภัฏเ	กการชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของวิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ� การชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ค�อการท�#วิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ� 2 วิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ� 
กระทบก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eช1วิทยางเวิทยาลัยราชภัฏเาส	�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eๆ หร�อม�แรงมากระท2าแลัยราชภัฏเ:วิทยาให:ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเเหม�อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eก	บการชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e เช1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e การย�งป�นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e การระเบ�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ของวิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�  
การเตะฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่ง�ตบอลัยราชภัฏเ การชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของลัยราชภัฏเ/กบ�ลัยราชภัฏเเลัยราชภัฏเ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ� เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e

2. ท2าให:ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:เร�ยนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eร/:เก�#ยวิทยาก	บ โมเมนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต	ม ควิทยาามเรPวิทยา กฎทรงโมเมนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต	ม กฎทรงพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ลัยราชภัฏเ	งงานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e การชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eแบบย�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�หย�1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e
แลัยราชภัฏเะไม1ย�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�หย�1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการชนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของวิทยา	ตถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�ในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e 1 ม�ต�แลัยราชภัฏเะ 2 ม�ต� เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e

8. เคร��องวิทยาลัยรา�ดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.daพิจารณาราคา������������검Еᱰଐ�.傔ؽ검Еᲀଐ�nڇ녠Е≌
ก�ดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.daจำนวน ๘ รายการ���针౪��h�����*ากส�ญญาณดังต่อไปนี้ �9A%E0%B8%A��������<�com.sun.star.daาวิทยาลัยราเท�ยม GPS แบบม�อถีโค้ง (Projectile Motion A�อ จำนวน ๘ รายการ���针౪��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
          1. เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eเคร�#องม�อหาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����ก	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�โดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ยใช:ส	ญญาณจากดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�าวิทยาเท�ยม  (Global Positioning System) แบบม�อถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ�อ (Handle) 
พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����กพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:สะดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�วิทยากเป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eของใหม1พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมใช:งานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e

2. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀแสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�งค1าพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����ก	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�บนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu������นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eหลัยราชภัฏเ	กฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ:างอ�ง WGS 84 แลัยราชภัฏเะพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu������นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eหลัยราชภัฏเ	กฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e Indian Datum ท�#ใช:ก	บ
ประเทศไทยไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:
3. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀร	บส	ญญาณจากดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�าวิทยาเท�ยมไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨12 :�ڱ ช1องส	ญญาณ (L1: Conde and carrier Phase) หร�อมากกวิทยา1า
4. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀร	บส	ญญาณ WAAS หร�อ EGONS ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:
5. ควิทยาามคลัยราชภัฏเาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�เคลัยราชภัฏเ�#อนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eมาตรฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eการวิทยา	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ค1าพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����ก	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ทางราบประมาณ 2-5 เมตร หร�อดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��กวิทยา1า (เฉพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����าะในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e mode 
DGPS) 
6. แสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�งค1าพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����ก	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�บนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eจอแสดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเในี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eระบบพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����ก	ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ภัฏเชียงรายมีควา/ม�ศาสตร�หร�อระบบ UTM ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:
7. หนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:าจอส�เป3นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eระบบ Touch screen ม�ขนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eาดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ไม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยกวิทยา1า 2.7 นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e��วิทยาหร�อดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��กวิทยา1า
8. ม�กลัยราชภัฏเ:องถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ1ายร/ปควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�ไม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยกวิทยา1า 2 พ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����กเซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖ตามรายการ ดังนลัยราชภัฏเ
9. สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀส1งข:อม/ลัยราชภัฏเ NMEA แลัยราชภัฏเะร	บข:อม/ลัยราชภัฏเ RTK ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:
10.ไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:ร	บมาตรฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eก	นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e�2า IPX7 หร�อดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ��กวิทยา1า
11.ใช:ก	บแบตเตอร�# Li-ion สามารถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀใช:งานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�:นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eไม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยกวิทยา1า 10 ช	#วิทยาโมง
12.ทนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eต1อการหลัยราชภัฏเ1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#ควิทยาามส/งไม1นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:อยกวิทยา1า 1 เมตร (Drop to plywood over Concrete)

อ�ปกรณ!ประกอบ
1. สายถีโค้ง 				จำนวน ๑   ชุด ��������������鿨్ౄ��ꀀ1ายข:อม/ลัยราชภัฏเเข:าเคร�#องคอมพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu�����วิทยาเตอร�
2. ปากกาส2าหร	บหนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e:าจอระบบ Touch screen 
3. อ�ปกรณ�มาตรฐานี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eอ�#นี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eท�#มาพ่วงคอมพิวเตอร์ 	จำนวน ๑   เครื่อง �顈ଏ䱤్炔ݠ㵰ӣ���cu����ร:อมเคร�#อง 
4. หนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e	งส�อค/1ม�อแนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��eะนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�� ��e2าการใช: 1 ช�ดังนี้ ��Ø���萀ż����leԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫԫ茰ԭ㶰ೞ��仳�諈ڱ��..漀ڱ��Ԍ�拸ڱ��Ŵ�㷐ೞ��仫�㷰ೞ��e\灨ڱ�
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