
ประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��������`���ฏเช�ยงราย
เร��อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อคร�ภัฏเชียงราย��������`���ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ�㉼݆��h����! จำนวน ๑ รายการ�㉼݆��h�����'�			#านวิทยาลัยราชน ๑ รายการ

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๖ ตามรา� จ!านวิทยาน ๑ รายการ      
ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเขท�' ๑๐๖/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งน��

- เคร�'องถ่ายเอกส/ายเอกสารม
ลัยราชภัฏเต�ฟังก์ชั่นระบบดิจิตอล	 	1งก�ช
'นระบบดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�จ�ตอลัยราชภัฏเ  จ!านวิทยาน ๑ รายการ

          ผู้มีสิทธิเ'(ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�เสนอราคาจำนวน ๑ รายการ�㉼݆��h�����'�			ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ร��(องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ร��� ดังต่อไปนี้�ร������l������������9�             �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ร��,อไปน��
          ๑. เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�ท�'สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
          ๒. ไม/เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ท�'ถ่ายเอกส6กระบ�ช�'อไวิทยา7ในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7แจ7งเวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ7วิทยา
          ๓. ไม/เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�?หร�อควิทยาามค�7มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ@'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยไม/ยอมข@�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา7นแต/ร
ฐบาลัยราชภัฏเของ       

ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ม�ค!าส
'งให7สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�?ควิทยาามค�7มก
นเช/นวิทยา/าน
�น
          ๔. ไม/เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�ร/วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคารายอ�'นท�'เข7าเสนอราคาให7แก/มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ

เช�ยงราย ณ  วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อไม/เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67กระท!าการอ
นเป4นการข
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคขวิทยาางการแข/งข
นราคาอย/างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมใน
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร
�งน��

          ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไม/ร
บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บมอบ
อ!านาจไม/เข7าร
บฟังก์ชั่นระบบดิจิตอล	 	1งการพ�จารณาราคาตามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค

          ก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ในวิทยา
นท�' ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถ่ายเอกส@งวิทยา
นท�' ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต
�งแต/เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถ่ายเอกส@งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาราชการ ณ งานพ
สดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย
ราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย   แลัยราชภัฏเะก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาในวิทยา
นท�' ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. ห7องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุ@�ง 
ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67สนใจต�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคต/อขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ ช�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองร7อยบาทถ่ายเอกส7วิทยาน) ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ท�' งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถ่ายเอกส@งวิทยา
นท�' ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ต
�งแต/เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถ่ายเอกส@งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค6รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ท�'เวิทยาLบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเต� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถ่ายเอกสามทางโทรศ
พท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต/อ ๑๖๒๒ ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชการ 

 
                                  ประกาศ ณ วิทยา
นท�' ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ช/วิทยายศาสตราจารย�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคร.วิทยา
ฒนา ย�นยง)
   รองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค� ร
กษาราชการแทน

      อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อ เลัยราชภัฏเชียงราขท�� ๑๐๖/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อคร�ภัฏเชียงราย��������`���ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ�㉼݆��h����! จำนวน ๑ รายการ�㉼݆��h�����'�			#านวิทยาลัยราชน ๑ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ร��ามประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��������`���ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรางวิทยาลัยราช�นท�� ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ@'งต/อไปน��เร�ยกวิทยา/า "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๖ ตามรา� จ!านวิทยาน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งน��
                 เคร�'องถ่ายเอกส/ายเอกสารม
ลัยราชภัฏเต�ฟังก์ชั่นระบบดิจิตอล	 	1งก�ช
'นระบบดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�จ�ตอลัยราชภัฏเ จ!านวิทยาน ๑ รายการ

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ@'งพ
สดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�ท�'จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อน��ต7องเป4นของแท7 ของใหม/ ไม/เคยใช7งานมาก/อน ไม/เป4นของเก/าเกLบ อย6/ในสภัฏเชียงรายมีควาาพท�'จะใช7งานไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ท
นท�
แลัยราชภัฏเะม�ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะตรงตามก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคไวิทยา7ในเอกสารสอบราคาฉบ
บน�� โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยม�ข7อแนะน!า แลัยราชภัฏเะข7อก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งต/อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�!าประก
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
กประก
นการร
บเง�นค/าพ
สดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�ลัยราชภัฏเ/วิทยางหน7า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�ร/วิทยามก
น
                                (๒) การข
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคขวิทยาางการแข/งข
นราคาอย/างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารส/วิทยานท�' ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารส/วิทยานท�' ๒
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ร���ของผู้มีสิทธิเ'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาต7องเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�ท�' สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาต7องไม/เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ท�'ถ่ายเอกส6กระบ�ช�'อไวิทยา7ในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7แจ7ง
เวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ7วิทยา หร�อไม/เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ท�'ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเของการส
'งให7น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเหร�อบ�คคลัยราชภัฏเอ�'นเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาต7องไม/เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�ร/วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศ สอบ
ราคา หร�อไม/เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67กระท!าการอ
นเป4นการข
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคขวิทยาางการแข/งข
นราคาอย/างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม ตามข7อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาต7องไม/เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�?หร�อควิทยาามค�7มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ@'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยไม/ยอมข@�นศาลัยราชภัฏเไทย 
เวิทยา7นแต/ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ม�ค!าส
'งให7สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�?แลัยราชภัฏเะควิทยาามค�7มก
นเช/นวิทยา/าน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงรา�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาจะต7องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย�'นมาพร7อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยแยกไวิทยา7นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง  
ใบเสนอราคาเป4น ๒ ส/วิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ ส/วิทยานท�' ๑ อย/างน7อยต7องม�เอกสารดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งต/อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาเป4นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) ห7างห�7นส/วิทยานสาม
ญหร�อห7างห�7นส/วิทยานจ!าก
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค ให7ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ       
จดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�'อห�7นส/วิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุ67จ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ม�อ!านาจควิทยาบค�ม พร7อมร
บรองส!าเนาถ่ายเอกส6กต7อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ!าก
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคหร�อบร�ษ
ทมหาชนจ!าก
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค ให7ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ          
จดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย� บ
ญช�รายช�'อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุ67จ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ม�อ!านาจควิทยาบค�ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ถ่ายเอกส�อห�7นราย
ใหญ/ พร7อมร
บรองส!าเนาถ่ายเอกส6กต7อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาเป4นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเท�'ม�ใช/น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ ให7ย�'นส!าเนา
บ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุ67น
�น ส!าเนาข7อตกลัยราชภัฏเงท�'แสดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคงถ่ายเอกส@งการเข7าเป4นห�7นส/วิทยาน (ถ่ายเอกส7าม�) ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยา
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เป4นห�7นส/วิทยาน พร7อมท
�งร
บรองส!าเนาถ่ายเอกส6กต7อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาร/วิทยามก
นในฐานะเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ร/วิทยามค7า ให7ย�'นส!าเนาส
ญญา
ของการเข7าร/วิทยามค7า ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ร/วิทยามค7า แลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เข7าร/วิทยามค7าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       `ายใดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเป4นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาท�'
ม�ใช/ส
ญชาต�ไทย กLให7ย�'นส!าเนาหน
งส�อเดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ร/วิทยามค7าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       า̀ยใดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเป4นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเให7ย�'นเอกสารตามท�'ระบ�ไวิทยา7ใน (๑)
                                (๔) หน
งส�อแสดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคงหลัยราชภัฏเ
กฐานทางการเง�น ส!าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส!าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษ�
ม6ลัยราชภัฏเค/าเพ�'ม
                                (๕) บ
ญช�เอกสารส/วิทยานท�' ๑ ท
�งหมดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคท�'ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ย�'นพร7อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ตามแบบในข7อ  
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส/วิทยานท�' ๒ อย/างน7อยต7องม�เอกสารดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งต/อไปน��
                                (๑) แคLตตาลัยราชภัฏเLอกแลัยราชภัฏเะหร�อแบบร6ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ ตามข7อ ๔.๔
                                (๒) หน
งส�อมอบอ!านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ@'งปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคอากรแสตมปaตามกฎหมายในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคามอบอ!านาจ
ให7บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นลัยราชภัฏเงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ
ญช�เอกสารส/วิทยานท�' ๒ ท
�งหมดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคท�'ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ย�'นพร7อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ตามแบบในข7อ  
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาต7องย�'นเสนอราคาตามแบบท�'ก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคไวิทยา7ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยไม/ม�เง�'อนไข 
ใดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค ๆ ท
�งส��นแลัยราชภัฏเะจะต7องกรอกข7อควิทยาามให7ถ่ายเอกส6กต7องครบถ่ายเอกส7วิทยาน ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อของผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาให7ช
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเจน จ!านวิทยานเง�นท�'เสนอ
ต7องระบ�ตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาอ
กษร โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยไม/ม�การข6ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคลัยราชภัฏเบหร�อแก7ไข หากม�การข6ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคลัยราชภัฏเบ ตกเต�ม แก7ไข เปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเงจะ
ต7องลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาพร7อมประท
บตรา (ถ่ายเอกส7าม�) ก!าก
บไวิทยา7ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7วิทยายท�กแห/ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาจะต7องเสนอราคาเป4นเง�นบาท แลัยราชภัฏเะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�ยวิทยา โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยเสนอราคา
รวิทยาม แลัยราชภัฏเะหร�อราคาต/อหน/วิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อต/อรายการ ตามเง�'อนไขท�'ระบ�ไวิทยา7ท7ายใบเสนอราคาให7ถ่ายเอกส6กต7อง ท
�งน�� ราคารวิทยามท�'
เสนอจะต7องตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อ ถ่ายเอกส7าต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อไม/ตรงก
นให7ถ่ายเอกส�อต
วิทยาหน
งส�อเป4นส!าค
ญ โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยค�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
ราคารวิทยามท
�งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ@'งรวิทยามค/าภัฏเชียงรายมีควาาษ�ม6ลัยราชภัฏเค/าเพ�'ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อากรอ�'น ค/าขนส/ง ค/าจดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเะค/าใช7จ/ายอ�'น ๆ ท
�งปวิทยาง จน
กระท
'งส/งมอบพ
สดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�ให7 ณ  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�'เสนอจะต7องเสนอก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคย�นราคาไม/น7อยกวิทยา/า ๖๐ วิทยา
น น
บแต/วิทยา
นเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง  
ใบเสนอราคา โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยภัฏเชียงรายมีควาายในก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาต7องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคชอบราคาท�'ตนไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7เสนอไวิทยา7 แลัยราชภัฏเะจะถ่ายเอกสอนเสนอราคาม�ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาจะต7องเสนอก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเวิทยาลัยราชภัฏเาส/งมอบพ
สดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�ไม/เก�น ๓๐ วิทยา
น น
บถ่ายเอกส
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคจากวิทยา
นลัยราชภัฏเงนามใน
ส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาจะต7องส/งแคLตตาลัยราชภัฏเLอก แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร6ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๖ ตามรา� ไปพร7อมใบเสนอราคาเพ�'อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งกลัยราชภัฏเ/าวิทยาน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะย@ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคไวิทยา7
เป4นเอกสารของทางราชการ
                                ส!าหร
บแคLตตาลัยราชภัฏเLอกท�'แนบให7พ�จารณา หากเป4นส!าเนาร6ปถ่ายเอกส/ายจะต7องร
บรองส!าเนาถ่ายเอกส6กต7อง 
โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ม�อ!านาจท!าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หากคณะกรรมการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค6ต7นฉบ
บแคLต
ตาลัยราชภัฏเLอกผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาจะต7องน!าต7นฉบ
บมาให7คณะกรรมการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ตรวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น
                       ๔.๕ ก/อนย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาควิทยารตรวิทยาจดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค6ร/างส
ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเฯให7ถ่ายเอกส�'ถ่ายเอกส7วิทยานแลัยราชภัฏเะเข7าใจเอกสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเส�ยก/อนท�'จะตกลัยราชภัฏเงย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ตามเง�'อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาจะต7องย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�'ปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคผู้มีอาชีพขายพัสดุน@กซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองเร�ยบร7อยจ/าหน7าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองถ่ายเอกส@งประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยานคณะ
กรรมการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๖ ตามรา� จ!านวิทยาน ๑ รายการ โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยระบ�ไวิทยา7ท�'หน7าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองวิทยา/า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเขท�' ๑๐๖/๒๕๕๖" ย�'นต/อเจ7าหน7าท�' ในวิทยา
นท�' ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถ่ายเอกส@งวิทยา
นท�' ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต
�งแต/เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถ่ายเอกส@งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ
สดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา จะดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค!าเน�นการตรวิทยาจสอบค�ณสมบ
ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคา
แต/ลัยราชภัฏเะรายวิทยา/า เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�ร/วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคารายอ�'นตามข7อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา
นประกาศสอบ
ราคาหร�อไม/ แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บการค
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกก/อนการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต/อคณะกรรมการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาก/อนหร�อในขณะท�'ม�การเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอ
ราคาวิทยา/า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคากระท!าการอ
นเป4นการข
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคขวิทยาางการแข/งข
นราคาอย/างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม ตามข7อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะคณะกร
รมการฯ เช�'อวิทยา/าม�การกระท!าอ
นเป4นการข
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคขวิทยาางการแข/งข
นราคาอย/างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม คณะกรรมการฯ จะต
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราครายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุ67
เสนอราคารายน
�นออกจากการเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคา แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บการค
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเลัยราชภัฏเ�อก แลัยราชภัฏเะ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งกลัยราชภัฏเ/าวิทยาเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ท��งงาน เวิทยา7นแต/คณะกรรมการฯ จะวิทยา�น�จฉ
ย
ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7วิทยา/า ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคารายน
�นเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ท�'ให7ควิทยาามร/วิทยามม�อเป4นประโยชน�ต/อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ร�เร�'มให7
ม�การกระท!าดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งกลัยราชภัฏเ/าวิทยา
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'ถ่ายเอกส6กต
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราครายช�'อออกจากการเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคา เพราะเหต�เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'ม�
ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�ร/วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเป4นการ
ข
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคขวิทยาางการแข/งข
นราคาอย/างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรณ�ค!าส
'งดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งกลัยราชภัฏเ/าวิทยาต/อปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคกระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น น
บแต/วิทยา
นท�'ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บ
แจ7งจากคณะกรรมการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา การวิทยา�น�จฉ
ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรณ�ของปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคกระทรวิทยางให7ถ่ายเอกส�อเป4นท�'ส�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
                                คณะกรรมการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาจะเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บ
การค
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งกลัยราชภัฏเ/าวิทยาข7างต7น ณ ห7องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุ@�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น.



-๔-

                                การย�'นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรณ�ตามวิทยารรคห7า ย/อมไม/เป4นเหต�ให7ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอ
ราคา เวิทยา7นแต/ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคกระทรวิทยางพ�จารณาเหLนวิทยา/าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งกลัยราชภัฏเ/าวิทยาจะเป4นประโยชน�แก/ทางราชการอย/างย�'งแลัยราชภัฏเะ
ในกรณ�ท�'ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคกระทรวิทยางพ�จารณาเหLนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7วิทยายก
บค!าค
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคค7านของผู้มีอาชีพขายพัสดุ67อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรณ� แลัยราชภัฏเะเหLนวิทยา/าการยกเลัยราชภัฏเ�กการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา
ท�'ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ7วิทยา จะเป4นประโยชน�แก/ทางราชการอย/างย�'งให7ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคกระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอ
ราคาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งกลัยราชภัฏเ/าวิทยาไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงรา�กเกณฑ์ จำนวน ๑ รายการ�㉼݆��h����!แลัยราชภัฏเชียงราะส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�ในการพิจารณาราคา���������3�                     �จำนวน ๑ รายการ�㉼݆��h�����'�			ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร
�งน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคส�นดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7วิทยาย ราคารวิทยาม
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคารายใดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคม�ค�ณสมบ
ต�ไม/ถ่ายเอกส6กต7องตามข7อ ๒ หร�อย�'นหลัยราชภัฏเ
กฐานการเสนอราคา    
ไม/ถ่ายเอกส6กต7องหร�อไม/ครบถ่ายเอกส7วิทยานตามข7อ ๓ หร�อย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาไม/ถ่ายเอกส6กต7องตามข7อ ๔ แลัยราชภัฏเ7วิทยาคณะกรรมการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา 
จะไม/ร
บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคารายน
�น เวิทยา7นแต/เป4นข7อผู้มีอาชีพขายพัสดุ�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคพลัยราชภัฏเาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุ�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคหลัยราชภัฏเงเพ�ยงเลัยราชภัฏเLกน7อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุ�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคพลัยราชภัฏเาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคไปจาก
เง�'อนไขของเอกสารสอบราคาในส/วิทยานท�'ม�ใช/สาระส!าค
ญ ท
�งน��เฉพาะในกรณ�ท�'พ�จารณาเหLนวิทยา/าจะเป4นประโยชน�ต/อมหา
วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท/าน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�?ไม/พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคา โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยไม/ม�การ    
ผู้มีอาชีพขายพัสดุ/อนผู้มีอาชีพขายพัสดุ
นในกรณ�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งต/อไปน��
                                (๑) ไม/ปรากฏช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
กฐานการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม/กรอกช�'อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาอย/างหน@'ง   
อย/างใดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค หร�อท
�งหมดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคแตกต/างไปจากเง�'อนไขท�'ก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคในเอกสารสอบราคาท�'เป4นสาระ
ส!าค
ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเท!าให7เก�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคควิทยาามไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก/ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคารายอ�'น
                                (๔) ราคาท�'เสนอม�การข6ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคลัยราชภัฏเบ ตก เต�ม แก7ไขเปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเง โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาม�ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อ
ช�'อพร7อมประท
บตรา (ถ่ายเอกส7าม�) ก!าก
บไวิทยา7
                       ๕.๔ ในการต
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคส�นการสอบราคา หร�อในการท!าส
ญญา คณะกรรมการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�?ให7ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาช��แจงข7อเทLจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพ ฐานะ หร�อข7อเทLจจร�งอ�'นใดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคท�'เก�'ยวิทยาข7อง
ก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ท�'จะไม/ร
บราคาหร�อไม/ท!าส
ญญาหากหลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งกลัยราชภัฏเ/าวิทยาไม/ม�
ควิทยาามเหมาะสมหร�อไม/ถ่ายเอกส6กต7อง
                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยา7ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ@'งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ท�'จะไม/ร
บราคาต'!าส�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค หร�อราคาหน@'งราคาใดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคหร�อ
ราคาท�'เสนอท
�งหมดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคกLไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7 แลัยราชภัฏเะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อในจ!านวิทยาน หร�อขนาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค หร�อเฉพาะรายการหน@'งรายการใดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเ�กการ สอบราคา โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยไม/พ�จารณาจ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อเลัยราชภัฏเยกLไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7 ส�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคแต/จะพ�จารณา ท
�งน��เพ�'อประโยชน�ของทางราชการเป4น
ส!าค
ญ แลัยราชภัฏเะให7ถ่ายเอกส�อวิทยา/าการต
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคส�นของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเป4นเดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคLดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคขาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาจะเร�ยกร7องค/าเส�ยหายใดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค ๆ 
ม�ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7 รวิทยามท
�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏเ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ท��งงาน ไม/
วิทยา/าจะเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บการค
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกหร�อไม/กLตาม หากม�เหต�ท�'เช�'อไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7วิทยา/าการเสนอราคากระท!าการโดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยไม/ส�จร�ต 
เช/น การเสนอเอกสารอ
นเป4นเทLจ หร�อใช7ช�'อบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นมาเสนอราคาแทน เป4นต7น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�'ปรากฏข7อเทLจจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
งจากการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาวิทยา/า ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บ
การค
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกตามท�'ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ประกาศรายช�'อไวิทยา7 ตามข7อ ๔.๖ เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�ร/วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคารายอ�'น 
ณ วิทยา
นประกาศ สอบราคา หร�อเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเป4นการข
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคขวิทยาางการแข/งข
นราคาอย/างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมตาม
ข7อ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�อ!านาจท�'จะต
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราครายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บการค
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งกลัยราชภัฏเ/าวิทยาออกจาก
ประกาศรายช�'อตามข7อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคารายน
�นเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ท��งงาน



-๕-

                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคกระทรวิทยางพ�จารณาเหLนวิทยา/า การยกเลัยราชภัฏเ�กการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�'ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ7วิทยาจะเป4นประโยชน�แก/ทางราชการอย/างย�'งปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคกระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปHดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
ง
กลัยราชภัฏเ/าวิทยาไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ชนะการสอบราคาสามารถ่ายเอกสส/งมอบส�'งของไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ครบถ่ายเอกส7วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของทาง
ราชการ น
บแต/วิทยา
นท�'ท!าข7อตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคท!าข7อตกลัยราชภัฏเงเป4นหน
งส�อแทนการท!า
ส
ญญาตามแบบส
ญญาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งระบ�ในข7อ ๑.๓ กLไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ชนะการสอบราคา ไม/สามารถ่ายเอกสส/งมอบส�'งของไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ครบถ่ายเอกส7วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของ
ทางราชการ หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเหLนวิทยา/าไม/สมควิทยารจ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคท!าข7อตกลัยราชภัฏเงเป4นหน
งส�อ ตามข7อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ชนะการ 
สอบราคา จะต7องท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายตามแบบส
ญญาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งระบ�ในข7อ ๑.๓ ก
บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น 
น
บถ่ายเอกส
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคจากวิทยา
นท�'ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บแจ7งแลัยราชภัฏเะจะต7องวิทยาางหลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญาเป4นจ!านวิทยานเง�นเท/าก
บร7อยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคาส�'งของท�'     
สอบราคาไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ให7มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายย@ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคถ่ายเอกส�อไวิทยา7ในขณะท!าส
ญญา โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยใช7หลัยราชภัฏเ
กประก
นอย/างหน@'งอย/างใดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งต/อไป
น��
                                (๑) เง�นสดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
                                (๒) เชLคท�'ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยนาคารส
'งจ/ายให7แก/มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยเป4นเชLคลัยราชภัฏเงวิทยา
นท�'ท�'ท!า
ส
ญญาหร�อก/อนหน7าน
�นไม/เก�น ๓ วิทยา
น ท!าการ
                                (๓) หน
งส�อค�!าประก
นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยนาคารภัฏเชียงรายมีควาายในประเทศตามแบบหน
งส�อค�!าประก
นดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งระบ�ในข7อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน
งส�อค�!าประก
นของบรรษ
ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห/งประเทศไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ
ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเ
กทร
พย� ท�'ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บอน�ญาตให7ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�'อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�รก�จค�!าประก
น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยนาคารแห/งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ@'งไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7แจ7งช�'อเวิทยา�ยนให7ส/วิทยานราชการต/าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเ7วิทยา โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยอน�โลัยราชภัฏเมให7ใช7ตาม
แบบหน
งส�อค�!าประก
น ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งระบ�ในข7อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ
นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยบ
ตรร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
กประก
นน��จะค�นให7โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยไม/ม�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๑๕ วิทยา
น น
บถ่ายเอกส
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคจากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ขาย) 
พ7นจากข7อผู้มีอาชีพขายพัสดุ6กพ
นตามส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายแลัยราชภัฏเ7วิทยา

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ร��ราค,าปร�บ
                       ค/าปร
บตามแบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายข7อ ๑๐ ให7ค�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคในอ
ตราร7อยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ต/อวิทยา
น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราชามช#าร�ดังต่อไปนี้�ร������l������������9�             บกพิจารณาราคา���������3�                     ร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ@'งไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ท!าข7อตกลัยราชภัฏเงเป4นหน
งส�อ หร�อท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายตามแบบดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งระบ�ในข7อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเ7วิทยาแต/กรณ� จะต7องร
บประก
นควิทยาามช!าร�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคบกพร/องของส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายท�'เก�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคข@�นภัฏเชียงรายมีควาายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไม/น7อยกวิทยา/า    
๑ ปc  น
บถ่ายเอกส
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคจากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อร
บมอบ โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ขายต7องร�บจ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ/อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเมแก7ไขให7ใช7การไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งเดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�มภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บถ่ายเอกส
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
จากวิทยา
นท�'ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บแจ7งควิทยาามช!าร�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคบกพร/อง
                 



-๖-

                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยราชนส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�Aในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงราะอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค/าพ
สดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�ส!าหร
บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อเง�นรายไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย
                                การลัยราชภัฏเงนามในส
ญญาจะกระท!าไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ต/อเม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บอน�ม
ต�เง�นค/า
พ
สดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�จาก เง�นรายไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย แลัยราชภัฏเ7วิทยาเท/าน
�น
                       ๙.๒ เม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ค
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคารายใดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคให7เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
ส�'งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ แลัยราชภัฏเ7วิทยาถ่ายเอกส7าผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ขายจะต7องส
'งหร�อน!าส�'งของดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งกลัยราชภัฏเ/าวิทยาเข7ามาจากต/างประเทศ แลัยราชภัฏเะของน
�นต7องน!าเข7า
มาโดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยทางเร�อในเส7นทางท�'ม�เร�อไทยเดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�นอย6/ แลัยราชภัฏเะสามารถ่ายเอกสให7บร�การร
บขนไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ตามท�'ร
ฐมนตร�วิทยา/าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ@'งเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ขายจะต7องปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายวิทยา/าดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7วิทยายการส/งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทยา� ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งน�� 
                                (๑) แจ7งการส
'งหร�อน!าส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งกลัยราชภัฏเ/าวิทยาเข7ามาจากต/างประเทศต/อกรมเจ7าท/า
ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บต
�งแต/วิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ขายส
'งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อของจากต/างประเทศ เวิทยา7นแต/เป4นของท�'ร
ฐมนตร�วิทยา/าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา7นให7บรรท�กโดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยเร�ออ�'นไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7
                                (๒) จ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคการให7ส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งกลัยราชภัฏเ/าวิทยาบรรท�กโดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยเร�อไทยหร�อเร�อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�เช/นเดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�ยวิทยาก
บเร�อ
ไทยจากต/างประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยา7นแต/จะไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บอน�ญาตจากกรมเจ7าท/าให7บรรท�กส�'งของน
�นโดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยเร�ออ�'นท�'ม�ใช/
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ@'งจะต7องไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ร
บอน�ญาตเช/นน
�นก/อนบรรท�กของลัยราชภัฏเงเร�ออ�'น หร�อเป4นของท�'ร
ฐมนตร�วิทยา/าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา7นให7บรรท�กโดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยเร�ออ�'น
                                (๓) ในกรณ�ท�'ไม/ปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ขายจะต7องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคตามกฎหมายวิทยา/าดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7วิทยายการส/ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ67เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ@'งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ค
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเ7วิทยาไม/ไปท!าส
ญญาหร�อข7อตกลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'ทางราชการก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
งระบ�ไวิทยา7ในข7อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร7องให7ชดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคใช7
ควิทยาามเส�ยหายอ�'น (ถ่ายเอกส7าม�) รวิทยามท
�งจะพ�จารณาให7เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�?ท�'จะแก7ไขเพ�'มเต�มเง�'อนไขหร�อข7อก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคในแบบ
ส
ญญาให7เป4นไปตามควิทยาามเหLนของส!าน
กงานอ
ยการส6งส�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค (ถ่ายเอกส7าม�)
 
 

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 
           



รายลัยราชภัฏเชียงราะเอ�ยดังต่อไปนี้�ร������l������������9�             แนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงราขท�� 106/2556

1. เคร��องถ่ายเอกส,ายเอกสารม�ลัยราชภัฏเชียงราต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ร���ฟังก์ชั่นระบบดิจิตอล		จJงก!ช��นระบบดังต่อไปนี้�ร������l������������9�             �จำนวน ๑ รายการ�㉼݆��h�����'�			�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�ร��อลัยราชภัฏเชียงรา จำนวน ๑ รายการ�㉼݆��h�����'�			#านวิทยาลัยราชน 1 รายการ
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. เป4นเคร�'องถ่ายเอกส/ายเอกสารระบบดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�จ�ตอลัยราชภัฏเ สร7างภัฏเชียงรายมีควาาพโดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยระบบ LASER
2. ควิทยาามเรLวิทยาในการถ่ายเอกส/ายเอกสารไม/น7อยกวิทยา/า 45 แผู้มีอาชีพขายพัสดุ/น/นาท�
3. ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคในการท!าส!าเนาส6งส�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคท�' 600x600 dpi แยกระดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
บควิทยาามเข7มต7นฉบ
บไม/น7อยกวิทยา/า 256 ระดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
บ
4. หน/วิทยายควิทยาามจ!ามาตรฐานขนาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค 1 GB แลัยราชภัฏเะฮาร�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค�สค�ไม/น7อยกวิทยา/า 80GB
5. สามารถ่ายเอกสพ�มพ�แลัยราชภัฏเะสแกนเอกสารในระบบเคร�อข/ายไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7(A3)
6. ระบบประหย
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคพลัยราชภัฏเ
งงาน (Auto Power Shut-Off Modes) 
7. ระบบผู้มีอาชีพขายพัสดุงหม@กเลัยราชภัฏเเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอร�
8. ระบบ One time Scan พ�มพ�ส!าเนาไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ส6งส�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค 1-999 แผู้มีอาชีพขายพัสดุ/นต/อเน�'อง
9. สามารถ่ายเอกสร
บต7นฉบ
บใหญ/ส�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคขนาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค A3 แลัยราชภัฏเะขนาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคส!าเนาต
�งแต/A5-A3 
10. รองร
บควิทยาามหนากระดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาษแลัยราชภัฏเะถ่ายเอกสาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7านข7าง 60-209 แกรม
11. ม�ช�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเยLบแลัยราชภัฏเะเจาะร6 2 ร6 ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7านข7างไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7
12. ระบบป~อนอ
ตโนม
ต�(RADF) วิทยาางต7นฉบ
บไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ไม/น7อยกวิทยา/า 100 แผู้มีอาชีพขายพัสดุ/นแลัยราชภัฏเะสามารถ่ายเอกสกลัยราชภัฏเ
บหน7า - หลัยราชภัฏเ
งอ
ตโนม
ต�
13. ถ่ายเอกสาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคบรรจ�กระดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาษดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7านหน7า(80 แกรม)ไม/น7อยกวิทยา/า 2 ถ่ายเอกสาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค บรรจ�คร
�งลัยราชภัฏเะ 500 แผู้มีอาชีพขายพัสดุ/นแลัยราชภัฏเะช/องดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7านข7างอ�กไม/

น7อยกวิทยา/า 100 แผู้มีอาชีพขายพัสดุ/น
14. ย/อ-ขยายส!าเนาไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7 25-400% โดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยเพ�'มลัยราชภัฏเดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7คร
�งลัยราชภัฏเะ 1%  แลัยราชภัฏเะย/อ-ขยายอ
ตโนม
ต�อ�ก 10 ระดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
บค�อ 25%, 

50%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400%,
15. หน7าจอส�ควิทยาบค�มระบบส
มผู้มีอาชีพขายพัสดุ
สขนาดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคไม/น7อยกวิทยา/า 7” 
16. ระบบปร
บควิทยาามเข7มจางของส!าเนาแบบอ
ตโนม
ต�หร�อปร
บดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7วิทยายต
วิทยาเองไม/น7อยกวิทยา/า 9 ระดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค
บ
17. เลัยราชภัฏเ�อกระบบการถ่ายเอกส/ายเอกสารตามชน�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคของต7นฉบ
บไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7 3 แบบ ค�อ TEXT, PHOTO, TEXT/ PHOTO
18. เลัยราชภัฏเ�'อนระยะขอบของส!าเนาไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7ต
�งแต/ 0-20 มม.
19. ม�ระบบ ELECTRONIC SORTING สามารถ่ายเอกสจ
ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคเร�ยงหร�อแยกกลัยราชภัฏเ�/มส!าเนาไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7อ
ตโนม
ต�
20. สามารถ่ายเอกสต
�งรห
สผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ใช7แลัยราชภัฏเะสามารถ่ายเอกสก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคการใช7งานให7ก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ67ใช7ไดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค7
21. ระบบไฟังก์ชั่นระบบดิจิตอล	 	ฟังก์ชั่นระบบดิจิตอล	 	~า 220-240v 
22. ร
บประก
นส�นค7าพร7อมบร�การหลัยราชภัฏเ
งการขายไม/น7อยกวิทยา/า 1 ปc แลัยราชภัฏเะค6/ม�อประกอบการใช7งาน
23. ม�การฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       �กอบรมการใช7งานส!าหร
บเจ7าหน7าท�'
24. ม�ส
ญญาณเต�อนโดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคยอ
ตโนม
ต�เม�'อกระดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาษต�ดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค,กระดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาษหมดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราค,ผู้มีอาชีพขายพัสดุงหม@กม�ปร�มาณน7อยหร�อเม�'อถ่ายเอกส@งก!าหนดังนี้	���������������������Ę�������                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคท�'

ต7องตรวิทยาจร
กษาเคร�'องฯลัยราชภัฏเฯ
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