
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��嘐ಂ`�ฏเช�ยงราย 
เร��อง เปลัยราชภัฏเชียงร��ยนแปลัยราชภัฏเชียงรงประกาศเช
ญชวิทยาลัยราน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม�����������3!างปร�บปร"งอาคารสถาป$ตยกรรม

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

 
          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เ�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบร�ยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับป�ฏเช�ยงราย เร��อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย างปร�บปร!งอาคารสถาป#ตยกรรม     

ลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรงวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เ�นท�� ๔ ม�ถ!นายน ๒๕๕๖ โดยก+าหนดวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เ�น ขอร�บเอกสาร ในวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เ�นท�� ๔ ม�ถ!นายน ๒๕๕๖ ถ.งวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เ�นท�� ๑๔ ม�ถ!นายน ๒๕๕๖ 
ต�0งแต2เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรา ๐๘.๓๐ น. ถ.งเวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรา ๑๕.๐๐ น. ควิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เามลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบระเอ�ยดแจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย งแลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบร วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เน�0น

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เ�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบร�ยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับป�ฏเช�ยงราย ขอเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้เสนอราคา สอบราคาจ้าง��มเต�มค!ณสมบ�ต�ผู้เสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม ดังนี้�3�: เสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย างปร�บปร!งอาคาร
สถาป#ตยกรรม ด�งน�0

          ๖. ผู้เสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม ดังนี้�3�: เสนอราคาต องปฏ�บ�ต�ตามประกาศคณะกรรมการป;องก�นแลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบระปราบปรามการท!จ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยร�ตแห2งชาต�
เร��อง หลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบร�กเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา   กับหน่วยงานของรั=แลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบระวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เ�ธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา   กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ�การจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย�ดท+าแลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบระแสดงบ�ญช�รายการร�บจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย2ายของโครงการท��บ!คคลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรหร�อน�ต�บ!คคลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรเป@นค:2ส�ญญา   
ก�บหน2วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เยงานของร�ฐ พิ่มเติมคุณสมบัติผู้เสนอราคา สอบราคาจ้าง.ศ.๒๕๕๕ ข อ ๑๕ ด�งน�0

                    (๑) บ!คคลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรหร�อน�ต�บ!คคลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรท��จ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยะเข าเป@นค:2ส�ญญาต องไม2อย:2ในฐานะเป@นผู้เสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม ดังนี้�3�: ไม2แสดง บ�ญช�รายร�บ 
รายจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย2ายหร�อแสดงบ�ญช�รายร�บรายจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย2ายไม2ถ:กต องครบถ วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนในสาระส+าค�ญ

                    (๒) บ!คคลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรหร�อน�ต�บ!คคลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรท��จ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยะเข าเป@นค:2ส�ญญาก�บหน2วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เยงานของร�ฐซึ่งได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: .�งได ด+าเน�นการ จ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย�ดซึ่งได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: �0อจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย�ด
จ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย างด วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เยระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรFกทรอน�กส= (E-Government Procurement: e-GP) ตามข อ ๑๖ ต องลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรงทะเบ�ยนในระบบ
อ�เลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรFกทรอน�กส=ของกรมบ�ญช�กลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรางท��เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เFบไซึ่งได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: ต=ศ:นย=ข อม:ลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย�ดซึ่งได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: �0อจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย�ดจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย างภัฏเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปาคร�ฐ

                    (๓) ค:2ส�ญญาต องร�บจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย2ายเง�นผู้เสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม ดังนี้�3�2านบ�ญช�เง�นฝากกระแสรายวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เ�น เวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เ นแต2การร�บจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย2ายเง�นแต2ลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบระ
คร�0งซึ่งได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: .�งม�ม:ลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบรค2าไม2เก�นสามหม��นบาทค:2ส�ญญาอาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย ร�บจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย2ายเป@นเง�นสดกFได 

          ส2วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนข อควิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เามอ��นๆให เป@นไปตามเด�มท!กประการ
    
                           ประกาศ ณ วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เ�นท�� ๖ ม�ถ!นายน พิ่มเติมคุณสมบัติผู้เสนอราคา สอบราคาจ้าง.ศ. ๒๕๕๖ 

(ผู้เสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม ดังนี้�3�: ช2วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เยศาสตราจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยารย=ดร.ทศพิ่มเติมคุณสมบัติผู้เสนอราคา สอบราคาจ้างลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง สอบร อาร�น�จ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม     ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย)  
     อธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา   กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ�การบด�  


