
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���������`�ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ���ꉼܩ��h! จำนวน ๓ รายการ���ꉼܩ��h�����(#านวิทยาลัยราน ๓ รายการ

  -------------------------------
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ควิทยามประสงค�จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๖/๒๕๕๖ ตามรายกา� จ านวิทยน ๓ รายการ ตาม

เอกสารสอบราคา เลัยราชภัฏขท�& ๓๖/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งน�� 
                 ๑.  ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพสอบควิทยามสมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ลัยราชภัฏการเคลัยราชภัฏ�&อนท�& จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ 
                 ๒.  ระบบปฏ�บ	ต�การทางดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/านคณ�ตศาสตร� จ านวิทยน ๑   ระบบ 
                 ๓.  ระบบปฏ�บ	ต�การทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพลัยราชภัฏองแบบจ าลัยราชภัฏอง จ านวิทยน ๑   ระบบ 
 
          ผู้มีสิทธิเ)*ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
เสนอราคาจำนวน ๓ รายการ���ꉼܩ��h�����(ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���*องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
 ดังต่อไปนี้ ��������������������:�             �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���.อไปน�� 
                   ๑. เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ม�อาช�พขายพ	สดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ท�&สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อ
                   ๒. ไม7เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ท�&ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กระบ�ช�&อไวิทย/ในบ	ญช�รายช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/แจ/งเวิทย�ยนช�&อแลัยราชภัฏ/วิทย
                   ๓. ไม7เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<หร�อควิทยามค�/มก	น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม7ยอมข=�นศาลัยราชภัฏไทย เวิทย/นแต7ร	ฐบาลัยราชภัฏ

ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ม�ค าส	&งให/สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ควิทยามค�/มก	นเช7นวิทย7าน	�น
                   ๔. ไม7เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร7วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคารายอ�&นท�&เข/าเสนอราคาให/แก7มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ย

ราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ณ  วิทย	นประกาศสอบราคา หร�อไม7เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/กระท าการอ	นเป2นการข	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพขวิทยางการแข7งข	นราคาอย7างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
ในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อคร	�งน�� 

                   ๕. มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ขอสงวิทยนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม7ร	บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาหร�อ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บ
มอบอ านาจไม7เข/าร	บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงการพ�จารณาราคาตามวิทย	นแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏาท�&มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ

          ก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของสอบราคา ในวิทย	นท�& ๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งวิทย	นท�& ๑๒ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต	�งแต7เวิทยลัยราชภัฏา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ	สดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ� กองคลัยราชภัฏ	ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏะก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ
เปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบเสนอราคาในวิทย	นท�& ๑๓ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต	�งแต7เวิทยลัยราชภัฏา ๑๓.๓๐ น. 

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/สนใจต�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพต7อขอร	บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อ ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพลัยราชภัฏะ ๒๐๐.- บาท (สองร/อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/วิทยน) ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ท�& งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏ	ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในวิทย	นท�& ๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งวิทย	นท�& ๑๑ ม�นาคม 
๒๕๕๖ ต	�งแต7เวิทยลัยราชภัฏา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ4รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ท�&เวิทยKบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขต� www.cru.in.th แลัยราชภัฏะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ	พท�หมายเลัยราชภัฏข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต7อ ๑๖๒๒ ในวิทย	นแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏา
ราชการ

  
                           ประกาศ ณ วิทย	นท�& ๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ช7วิทยยศาสตราจารย� ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร.ทศพลัยราชภัฏ อาร�น�จ)  
      อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�  



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๓๖/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���������`�ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ���ꉼܩ��h! ๓ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๘ ก�มภัฏเชียงราย���������`าพันธ์ ๒๕๕๖�����H���นธิเสนอราคาจะต้องมีค! ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งต7อไปน��เร�ยกวิทย7า "มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๖/๒๕๕๖ ตามรายกา� ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งน�� 
                 ๑.  ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพสอบควิทยามสมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ลัยราชภัฏย�การเคลัยราชภัฏ�&อนท�& จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ 
                 ๒.  ระบบปฏ�บ	ต�การทางดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/านคณ�ตศาสตร� จ านวิทยน ๑   ระบบ 
                ๓.  ระบบปฏ�บ	ต�การทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพลัยราชภัฏองแบบจ าลัยราชภัฏอง จ านวิทยน ๑   ระบบ
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งพ	สดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ท�&จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อน��ต/องเป2นของแท/ ของใหม7 ไม7เคยใช/งานมาก7อน ไม7เป2นของเก7าเกKบ อย47ในสภัฏเชียงรายมีควาพท�&จะใช/งานไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ท	นท� 
แลัยราชภัฏะม�ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะตรงตามก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพไวิทย/ในเอกสารสอบราคาฉบ	บน�� โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยม�ข/อแนะน า แลัยราชภัฏะข/อก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งต7อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท*ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน	งส�อค� าประก	น
                                (๑) หลัยราชภัฏ	กประก	นส	ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏ	กประก	นการร	บเง�นค7าพ	สดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ลัยราชภัฏ7วิทยงหน/า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร7วิทยมก	น
                                (๒) การข	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพขวิทยางการแข7งข	นราคาอย7างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ	ญช�เอกสาร
                                (๑) บ	ญช�เอกสารส7วิทยนท�& ๑
                                (๒) บ	ญช�เอกสารส7วิทยนท�& ๒ 

                 ๒. ค�ณสมบ	ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาต/องเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ม�อาช�พขายพ	สดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ท�& สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาต/องไม7เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ท�&ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กระบ�ช�&อไวิทย/ในบ	ญช�รายช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/แจ/ง
เวิทย�ยนช�&อแลัยราชภัฏ/วิทย หร�อไม7เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ท�&ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏของการส	&งให/น�ต�บ�คคลัยราชภัฏหร�อบ�คคลัยราชภัฏอ�&นเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาต/องไม7เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร7วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคารายอ�&น ณ วิทย	นประกาศ      
สอบราคา หร�อไม7เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/กระท าการอ	นเป2นการข	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพขวิทยางการแข7งข	นราคาอย7างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข/อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาต/องไม7เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<หร�อควิทยามค�/มก	น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม7ยอมข=�นศาลัยราชภัฏไทย    
เวิทย/นแต7ร	ฐบาลัยราชภัฏของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ม�ค าส	&งให/สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<แลัยราชภัฏะควิทยามค�/มก	นเช7นวิทย7าน	�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาจะต/องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏ	กฐานย�&นมาพร/อมก	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบเสนอราคา โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยแยกไวิทย/นอก       
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบเสนอราคาเป2น ๒ ส7วิทยน ค�อ
                       ๓.๑ ส7วิทยนท�& ๑ อย7างน/อยต/องม�เอกสารดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งต7อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาเป2นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏ
                                        (ก) ห/างห�/นส7วิทยนสาม	ญหร�อห/างห�/นส7วิทยนจ าก	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ ให/ย�&นส าเนาหน	งส�อร	บรองการ       
จดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏ บ	ญช�รายช�&อห�/นส7วิทยนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/จ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ม�อ านาจควิทยบค�ม พร/อมร	บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต/อง
                                        (ข) บร�ษ	ทจ าก	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพหร�อบร�ษ	ทมหาชนจ าก	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ ให/ย�&นส าเนาหน	งส�อร	บรองการจดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพทะเบ�ยน
น�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หน	งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ	ญช�รายช�&อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/จ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ม�อ านาจควิทยบค�ม แลัยราชภัฏะบ	ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�/นรายใหญ7       
พร/อมร	บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต/อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาเป2นบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏท�&ม�ใช7น�ต�บ�คคลัยราชภัฏ ให/ย�&นส าเนาบ	ตร
ประจ าต	วิทยประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/น	�น ส าเนาข/อตกลัยราชภัฏงท�&แสดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งการเข/าเป2นห�/นส7วิทยน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/าม�) ส าเนาบ	ตรประจ าต	วิทยประชาชน   
ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เป2นห�/นส7วิทยน พร/อมท	�งร	บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต/อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาร7วิทยมก	นในฐานะเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ร7วิทยมค/า ให/ย�&นส าเนาส	ญญา
ของการเข/าร7วิทยมค/า ส าเนาบ	ตรประจ าต	วิทยประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ร7วิทยมค/า แลัยราชภัฏะในกรณ�ท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เข/าร7วิทยมค/าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       า̂ยใดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเป2นบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพาท�&
ม�ใช7ส	ญชาต�ไทย กKให/ย�&นส าเนาหน	งส�อเดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ร7วิทยมค/าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ^ายใดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเป2นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏให/ย�&นเอกสารตามท�&ระบ�ไวิทย/ใน (๑)
                                (๔) หน	งส�อแสดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพงหลัยราชภัฏ	กฐานทางการเง�น ส าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาษ�
ม4ลัยราชภัฏค7าเพ�&ม
                                (๕) บ	ญช�เอกสารส7วิทยนท�& ๑ ท	�งหมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพท�&ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ย�&นพร/อมก	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบเสนอราคา ตามแบบในข/อ     
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส7วิทยนท�& ๒ อย7างน/อยต/องม�เอกสารดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งต7อไปน��
                                (๑) แคKตตาลัยราชภัฏKอกแลัยราชภัฏะหร�อแบบร4ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ ตามข/อ ๔.๔
                                (๒) หน	งส�อมอบอ านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพอากรแสตมป_ตามกฎหมายในกรณ�ท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคามอบอ านาจ
ให/บ�คคลัยราชภัฏอ�&นลัยราชภัฏงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ	ญช�เอกสารส7วิทยนท�& ๒ ท	�งหมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพท�&ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ย�&นพร/อมก	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบเสนอราคา ตามแบบในข/อ     
๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาต/องย�&นเสนอราคาตามแบบท�&ก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพไวิทย/ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยไม7ม�เง�&อนไข    
ใดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพๆ ท	�งส��นแลัยราชภัฏะจะต/องกรอกข/อควิทยามให/ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต/องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/วิทยน ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�&อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาให/ช	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเจน จ านวิทยนเง�นท�&เสนอ
ต/องระบ�ตรงก	นท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยอ	กษร โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยไม7ม�การข4ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพลัยราชภัฏบหร�อแก/ไข หากม�การข4ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพลัยราชภัฏบ ตกเต�ม แก/ไข เปลัยราชภัฏ�&ยนแปลัยราชภัฏงจะ
ต/องลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาพร/อมประท	บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/าม�) ก าก	บไวิทย/ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/วิทยยท�กแห7ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาจะต/องเสนอราคาเป2นเง�นบาท แลัยราชภัฏะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ยวิทย โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยเสนอราคารวิทยม 
แลัยราชภัฏะหร�อราคาต7อหน7วิทยย แลัยราชภัฏะหร�อต7อรายการ ตามเง�&อนไขท�&ระบ�ไวิทย/ท/ายใบเสนอราคาให/ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต/อง ท	�งน�� ราคารวิทยมท�&เสนอ
จะต/องตรงก	นท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยหน	งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/าต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยหน	งส�อไม7ตรงก	นให/ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต	วิทยหน	งส�อเป2นส าค	ญ โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยค�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพราคารวิทยม
ท	�งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งรวิทยมค7าภัฏเชียงรายมีควาษ�ม4ลัยราชภัฏค7าเพ�&ม ภัฏเชียงรายมีควาษ�อากรอ�&น ค7าขนส7ง ค7าจดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพทะเบ�ยน แลัยราชภัฏะค7าใช/จ7ายอ�&น ๆ ท	�งปวิทยง จนกระท	&งส7งมอบ
พ	สดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ให/ ณ  มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�&เสนอจะต/องเสนอก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพย�นราคาไม7น/อยกวิทย7า ๑๕๐ วิทย	น น	บแต7วิทย	นเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบ
เสนอราคา โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยภัฏเชียงรายมีควายในก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาต/องร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพชอบราคาท�&ตนไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/เสนอไวิทย/ แลัยราชภัฏะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนเสนอราคาม�ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาจะต/องเสนอก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเวิทยลัยราชภัฏาส7งมอบพ	สดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ไม7เก�น ๑๒๐ วิทย	น น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพจากวิทย	นลัยราชภัฏงนาม      
ในส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาจะต/องส7งแคKตตาลัยราชภัฏKอก แลัยราชภัฏะหร�อแบบร4ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๖/๒๕๕๖ ตามรายกา� ไปพร/อมใบเสนอราคาเพ�&อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏ	กฐานดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งกลัยราชภัฏ7าวิทยน�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะย=ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพไวิทย/
เป2นเอกสารของทางราชการ
                                ส าหร	บแคKตตาลัยราชภัฏKอกท�&แนบให/พ�จารณา หากเป2นส าเนาร4ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง7ายจะต/องร	บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต/อง 
โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ม�อ านาจท าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หากคณะกรรมการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของสอบราคา ม�ควิทยามประสงค�จะขอดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ4ต/นฉบ	บแคKตตา
ลัยราชภัฏKอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาจะต/องน าต/นฉบ	บมาให/คณะกรรมการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของสอบราคา ตรวิทยจสอบภัฏเชียงรายมีควายใน ๓ วิทย	น
                       ๔.๕ ก7อนย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของ สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาควิทยรตรวิทยจดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ4ร7างส	ญญา รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏฯให/ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�&ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/วิทยนแลัยราชภัฏะเข/าใจเอกสาร สอบราคา ท	�งหมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเส�ยก7อนท�&จะตกลัยราชภัฏงย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของ สอบราคา ตามเง�&อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาจะต/องย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบเสนอราคาท�&ปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคน=กซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของเร�ยบร/อยจ7าหน/าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=ง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
กรรมการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๖/๒๕๕๖ ตามรายกา� จ านวิทยน ๓ รายการ โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยระบ�ไวิทย/ท�&หน/าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของวิทย7า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏขท�& ๓๖/๒๕๕๖" ย�&นต7อเจ/าหน/าท�& ในวิทย	นท�& ๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งวิทย	นท�& ๑๒ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต	�งแต7เวิทยลัยราชภัฏา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ	สดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ� กองคลัยราชภัฏ	ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของ สอบราคา จะดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ าเน�นการตรวิทยจสอบค�ณสมบ	ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาแต7ลัยราชภัฏะ
รายวิทย7า เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร7วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคารายอ�&นตามข/อ ๑.๕ (๑) ณ วิทย	นประกาศสอบราคาหร�อ
ไม7 แลัยราชภัฏะประกาศรายช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บการค	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเลัยราชภัฏ�อกก7อนการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต7อคณะกรรมการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของสอบราคาก7อนหร�อในขณะท�&ม�การเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบเสนอ
ราคาวิทย7า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคากระท าการอ	นเป2นการข	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพขวิทยางการแข7งข	นราคาอย7างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข/อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏะคณะกรรม
การฯ เช�&อวิทย7าม�การกระท าอ	นเป2นการข	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพขวิทยางการแข7งข	นราคาอย7างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรายช�&อ      ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/
เสนอราคารายน	�นออกจากการเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคา แลัยราชภัฏะประกาศรายช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บการค	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเลัยราชภัฏ�อก แลัยราชภัฏะ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งกลัยราชภัฏ7าวิทยเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ท��งงาน เวิทย/นแต7คณะกรรมการฯ จะวิทย�น�จฉ	ย
ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/วิทย7า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคารายน	�นเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ท�&ให/ควิทยามร7วิทยมม�อเป2นประโยชน�ต7อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏะม�ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ร�เร�&มให/ม�
การกระท าดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งกลัยราชภัฏ7าวิทย
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรายช�&อออกจากการเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคา เพราะเหต�เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ
ประโยชน�ร7วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคารายอ�&น ณ วิทย	นประกาศสอบราคา หร�อเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&กระท าการอ	นเป2นการข	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ
ขวิทยางการแข7งข	นราคาอย7างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค าส	&งดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งกลัยราชภัฏ7าวิทยต7อปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพกระทรวิทยงภัฏเชียงรายมีควายใน ๓ วิทย	น น	บแต7วิทย	นท�&ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บแจ/ง
จากคณะกรรมการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของสอบราคา การวิทย�น�จฉ	ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพกระทรวิทยงให/ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเป2นท�&ส�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ
                                คณะกรรมการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของ สอบราคาจะเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บ
การค	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเลัยราชภัฏ�อกดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งกลัยราชภัฏ7าวิทยข/างต/น ณ ห/องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=�ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในวิทย	นท�& ๑๓ ม�นาคม 
๒๕๕๖ ต	�งแต7เวิทยลัยราชภัฏา ๑๓.๓๐ น. เป2นต/นไป



-๔-

                                การย�&นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยรรคห/า ย7อมไม7เป2นเหต�ให/ม�การขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของ           
ใบเสนอราคา เวิทย/นแต7ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพกระทรวิทยงพ�จารณาเหKนวิทย7าการขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งกลัยราชภัฏ7าวิทยจะเป2นประโยชน�แก7ทางราชการอย7าง
ย�&งแลัยราชภัฏะในกรณ�ท�&ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพกระทรวิทยงพ�จารณาเหKนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/วิทยยก	บค าค	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพค/านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏะเหKนวิทย7าการยกเลัยราชภัฏ�กการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบเสนอ
ราคาท�&ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ าเน�นการไปแลัยราชภัฏ/วิทย จะเป2นประโยชน�แก7ทางราชการอย7างย�&งให/ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพกระทรวิทยงม�อ านาจยกเลัยราชภัฏ�กการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของ     
ใบเสนอราคาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งกลัยราชภัฏ7าวิทยไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๓ รายการ���ꉼܩ��h!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
ในการพันธ์ ๒๕๕๖�����H��
จำนวน ๓ รายการ���ꉼܩ��h�����(ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร	�งน�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพส�นดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/วิทยย ราคาต7อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคารายใดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพม�ค�ณสมบ	ต�ไม7ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต/องตามข/อ ๒ หร�อย�&นหลัยราชภัฏ	กฐานการเสนอราคาไม7ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ก
ต/องหร�อไม7ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/วิทยนตามข/อ ๓ หร�อย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของสอบราคาไม7ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต/องตามข/อ ๔ แลัยราชภัฏ/วิทยคณะกรรมการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของสอบราคา     จะ
ไม7ร	บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคารายน	�น เวิทย/นแต7เป2นข/อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพพลัยราชภัฏาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพหลัยราชภัฏงเพ�ยงเลัยราชภัฏKกน/อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพพลัยราชภัฏาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพไปจาก
เง�&อนไขของเอกสารสอบราคาในส7วิทยนท�&ม�ใช7สาระส าค	ญ ท	�งน��เฉพาะในกรณ�ท�&พ�จารณาเหKนวิทย7าจะเป2นประโยชน�ต7อมหา
วิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเท7าน	�น
                       ๕.๓ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ไม7พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคา โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยไม7ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค	น
ในกรณ�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งต7อไปน��
                                (๑) ไม7ปรากฏช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคารายน	�น ในบ	ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ร	บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏ	กฐานการ
ร	บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม7กรอกช�&อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏแลัยราชภัฏะบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพา หร�อลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาอย7างหน=&งอย7าง
ใดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ หร�อท	�งหมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพแตกต7างไปจากเง�&อนไขท�&ก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพในเอกสารสอบราคา ท�&เป2นสาระ
ส าค	ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏท าให/เก�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพควิทยามไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก7ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคารายอ�&น
                                (๔) ราคาท�&เสนอม�การข4ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพลัยราชภัฏบ ตก เต�ม แก/ไขเปลัยราชภัฏ�&ยนแปลัยราชภัฏง โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาม�ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�&อ
พร/อมประท	บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/าม�) ก าก	บไวิทย/
                       ๕.๔ ในการต	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพส�นการสอบราคา หร�อในการท าส	ญญา คณะกรรมการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของสอบราคาหร�อ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ให/ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาช��แจงข/อเทKจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาพ ฐานะ หร�อข/อเทKจจร�งอ�&นใดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพท�&เก�&ยวิทยข/องก	บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�&จะไม7ร	บราคาหร�อไม7ท าส	ญญาหากหลัยราชภัฏ	กฐานดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งกลัยราชภัฏ7าวิทยไม7ม�ควิทยาม
เหมาะสมหร�อไม7ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต/อง
                       ๕.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายทรงไวิทย/ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�&จะไม7ร	บราคาต& าส�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ หร�อราคาหน=&งราคาใดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพหร�อ
ราคาท�&เสนอท	�งหมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพกKไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ แลัยราชภัฏะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อในจ านวิทยน หร�อขนาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ หร�อเฉพาะรายการหน=&งรายการใดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏ�กการ สอบราคา โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยไม7พ�จารณาจ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อเลัยราชภัฏยกKไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ ส�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพแต7จะพ�จารณา ท	�งน��เพ�&อประโยชน�ของทางราชการเป2น
ส าค	ญ แลัยราชภัฏะให/ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทย7าการต	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพส�นของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเป2นเดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพKดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพขาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาจะเร�ยกร/องค7าเส�ยหายใดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ ๆ 
ม�ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ รวิทยมท	�งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ท��งงาน ไม7วิทย7า
จะเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บการค	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเลัยราชภัฏ�อกหร�อไม7กKตาม หากม�เหต�ท�&เช�&อไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/วิทย7าการเสนอราคากระท าการโดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยไม7ส�จร�ต เช7น 
การเสนอเอกสารอ	นเป2นเทKจ หร�อใช/ช�&อบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพา หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏอ�&นมาเสนอราคาแทน เป2นต/น



-๕-

                       ๕.๖ ในกรณ�ท�&ปรากฏข/อเทKจจร�งภัฏเชียงรายมีควายหลัยราชภัฏ	งจากการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของ สอบราคาวิทย7า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บ
การค	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเลัยราชภัฏ�อกตามท�&ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ประกาศรายช�&อไวิทย/ ตามข/อ ๔.๖ เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชน�ร7วิทยมก	นก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคารายอ�&น 
ณ วิทย	นประกาศ สอบราคา หร�อเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&กระท าการอ	นเป2นการข	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพขวิทยางการแข7งข	นราคาอย7างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม    
ตามข/อ ๑.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�อ านาจท�&จะต	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรายช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บการค	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเลัยราชภัฏ�อกดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งกลัยราชภัฏ7าวิทยออก
จากประกาศรายช�&อตามข/อ ๔.๖ แลัยราชภัฏะมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคารายน	�นเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพกระทรวิทยงพ�จารณาเหKนวิทย7า การยกเลัยราชภัฏ�กการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบเสนอราคาท�&ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/
ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ าเน�นการไปแลัยราชภัฏ/วิทยจะเป2นประโยชน�แก7ทางราชการอย7างย�&งปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพกระทรวิทยงม�อ านาจยกเลัยราชภัฏ�กการเปGดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลของใบเสนอราคาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	ง
กลัยราชภัฏ7าวิทยไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส7งมอบส�&งของไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/วิทยนภัฏเชียงรายมีควายใน ๕ วิทย	นท าการของทาง
ราชการ น	บแต7วิทย	นท�&ท าข/อตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพท าข/อตกลัยราชภัฏงเป2นหน	งส�อแทนการท า
ส	ญญาตามแบบส	ญญาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งระบ�ในข/อ ๑.๓ กKไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ชนะการสอบราคา ไม7สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส7งมอบส�&งของไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/วิทยนภัฏเชียงรายมีควายใน ๕ วิทย	นท าการ       
ของทางราชการ หร�อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเหKนวิทย7าไม7สมควิทยรจ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพท าข/อตกลัยราชภัฏงเป2นหน	งส�อ ตามข/อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ชนะการ 
สอบราคา จะต/องท าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อขายตามแบบส	ญญาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งระบ�ในข/อ ๑.๓ ก	บมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควายใน ๗ วิทย	น 
น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพจากวิทย	นท�&ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บแจ/งแลัยราชภัฏะจะต/องวิทยางหลัยราชภัฏ	กประก	นส	ญญาเป2นจ านวิทยนเง�นเท7าก	บร/อยลัยราชภัฏะ ๕ ของราคาส�&งของท�&      
สอบราคาไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ให/มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายย=ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทย/ในขณะท าส	ญญา โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยใช/หลัยราชภัฏ	กประก	นอย7างหน=&งอย7างใดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งต7อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ
                                (๒) เชKคท�&ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส	&งจ7ายให/แก7มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยเป2นเชKคลัยราชภัฏงวิทย	นท�&ท�&ท า
ส	ญญาหร�อก7อนหน/าน	�นไม7เก�น ๓ วิทย	น ท าการ
                                (๓) หน	งส�อค� าประก	นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีควายในประเทศตามแบบหน	งส�อค� าประก	นดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งระบ�ในข/อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน	งส�อค� าประก	นของบรรษ	ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห7งประเทศไทย หร�อบร�ษ	ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ	ทเง�นท�นหลัยราชภัฏ	กทร	พย� ท�&ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บอน�ญาตให/ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�&อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค� าประก	น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแห7งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/แจ/งช�&อเวิทย�ยนให/ส7วิทยนราชการต7าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏ/วิทย โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยอน�โลัยราชภัฏมให/ใช/ตาม
แบบหน	งส�อค� าประก	น ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งระบ�ในข/อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ	ตรร	ฐบาลัยราชภัฏไทย
                 หลัยราชภัฏ	กประก	นน��จะค�นให/โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยไม7ม�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควายใน ๑๕ วิทย	น น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพจากวิทย	นท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ขาย)   
พ/นจากข/อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4กพ	นตามส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อขายแลัยราชภัฏ/วิทย

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ราค.าปร�บ
                       ค7าปร	บตามแบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อขายข/อ ๑๐ ให/ค�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพในอ	ตราร/อยลัยราชภัฏะ ๐.๒ ต7อวิทย	น



-๖-

                 ๘. การร	บประก	นควิทยามช าร�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพบกพร7อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ท าข/อตกลัยราชภัฏงเป2นหน	งส�อ หร�อท าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อขายตามแบบดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งระบ�ในข/อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏ/วิทยแต7กรณ� จะต/องร	บประก	นควิทยามช าร�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพบกพร7องของส�&งของท�&ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อขายท�&เก�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพข=�นภัฏเชียงรายมีควายในระยะเวิทยลัยราชภัฏาไม7น/อยกวิทย7า ๑ ปb 
น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพจากวิทย	นท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อร	บมอบ โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ขายต/องร�บจ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข7อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขมแก/ไขให/ใช/การไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งเดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�มภัฏเชียงรายมีควายใน ๗ วิทย	น น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพจากวิทย	นท�&
ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บแจ/งควิทยามช าร�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพบกพร7อง
                 
                  ๙. ข*อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
@ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค7าพ	สดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ส าหร	บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อเง�นงบประมาณประจ าปb พ.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏงนามในส	ญญาจะกระท าไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ต7อเม�&อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บอน�ม	ต�เง�นค7า
พ	สดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�จาก เง�นงบประมาณประจ าปb พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏ/วิทยเท7าน	�น
                       ๙.๒ เม�&อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ค	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเลัยราชภัฏ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคารายใดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพให/เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ขายแลัยราชภัฏะไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อ
ส�&งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อ แลัยราชภัฏ/วิทยถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ขายจะต/องส	&งหร�อน าส�&งของดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งกลัยราชภัฏ7าวิทยเข/ามาจากต7างประเทศ แลัยราชภัฏะของน	�นต/องน าเข/า
มาโดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยทางเร�อในเส/นทางท�&ม�เร�อไทยเดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�นอย47 แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให/บร�การร	บขนไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ตามท�&ร	ฐมนตร�วิทย7าการกระทรวิทยงคมนาคม
ประกาศก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ขายจะต/องปฏ�บ	ต�ตามกฎหมายวิทย7าดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/วิทยยการส7งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทย� ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งน�� 
                                (๑) แจ/งการส	&งหร�อน าส�&งของท�&ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อขายดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งกลัยราชภัฏ7าวิทยเข/ามาจากต7างประเทศต7อกรมเจ/าท7าภัฏเชียงรายมีควายใน 
๗ วิทย	น น	บต	�งแต7วิทย	นท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ขายส	&งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อของจากต7างประเทศ เวิทย/นแต7เป2นของท�&ร	ฐมนตร�วิทย7าการกระทรวิทยงคมนาคมประกาศ
ยกเวิทย/นให/บรรท�กโดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยเร�ออ�&นไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/
                                (๒) จ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพการให/ส�&งของท�&ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข��อขายดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งกลัยราชภัฏ7าวิทยบรรท�กโดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยเร�อไทยหร�อเร�อท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช7นเดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ยวิทยก	บเร�อ
ไทยจากต7างประเทศมาย	งประเทศไทย เวิทย/นแต7จะไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บอน�ญาตจากกรมเจ/าท7าให/บรรท�กส�&งของน	�นโดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยเร�ออ�&นท�&ม�ใช7เร�อ
ไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งจะต/องไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ร	บอน�ญาตเช7นน	�นก7อนบรรท�กของลัยราชภัฏงเร�ออ�&น หร�อเป2นของท�&ร	ฐมนตร�วิทย7าการกระทรวิทยงคมนาคม
ประกาศยกเวิทย/นให/บรรท�กโดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยเร�ออ�&น
                                (๓) ในกรณ�ท�&ไม7ปฏ�บ	ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ขายจะต/องร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพตามกฎหมายวิทย7าดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/วิทยยการส7ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทย� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ค	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเลัยราชภัฏ�อกแลัยราชภัฏ/วิทยไม7ไปท าส	ญญาหร�อข/อตกลัยราชภัฏง
ภัฏเชียงรายมีควายในเวิทยลัยราชภัฏาท�&ทางราชการก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งระบ�ไวิทย/ในข/อ ๖ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร/องให/ชดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพใช/ควิทยาม
เส�ยหายอ�&น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/าม�) รวิทยมท	�งจะพ�จารณาให/เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ท�&จะแก/ไขเพ�&มเต�มเง�&อนไขหร�อข/อก าหนดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพในแบบ
ส	ญญาให/เป2นไปตามควิทยามเหKนของส าน	กงานอ	ยการส4งส�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง/าม�)  
 
  

มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖

                 



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ ��������������������:�             แนบท*ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 36/2556

1. ช�ดังต่อไปนี้ ��������������������:�             ทดังต่อไปนี้ ��������������������:�             สอบควิทยาลัยราามสมดังต่อไปนี้ ��������������������:�             �ลัยราชภัฏเชียงรการเคลัยราชภัฏเชียงร��อนท�� (Static & Dynamic) จำนวน ๓ รายการ���ꉼܩ��h�����(#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ ��������������������:�             
ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะท	&วิทยไป

เป2นเคร�&องม�อส าหร	บทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพสอบการถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง7วิทยงสมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ลัยราชภัฏของโรเตอร� ท	�งแบบ Static แลัยราชภัฏะ Dynamic โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเกKบแลัยราชภัฏะ
บ	นท=กข/อม4ลัยราชภัฏของการทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพสอบผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7านคอมพ�วิทยเตอร�ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพลัยราชภัฏองครอบคลัยราชภัฏ�มห	วิทยข/อการเร�ยนไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งน��

1. Static balancing of single plane unbalance and multi – plane unbalance
2. Dynamic balancing of single transverse plane unbalance
3. Dynamic balancing of single axial plane unbalance
4. Dynamic balancing of statically balanced rotor with unbalances dynamic Couple
5. Dynamic balancing of multiple transverse and multiple axial planes Unbalance
6. Static Couple Method: explains by vectors on graph the way industrial 

Balancing machine work
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะทางเทคน
ค

1. เป2นเคร�&องทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพสอบการถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง7วิทยงสมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ลัยราชภัฏของโรเตอร� ท	�งแบบ Static แลัยราชภัฏะ Dynamic โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพสอบ
โรเตอร�ขนาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเส/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7าศ4นย�กลัยราชภัฏาง 200 มม. ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ แลัยราชภัฏะควิทยามยาวิทย 200 มม.

2. ม�โรเตอร�ขนาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพเส/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7าศ4นย�กลัยราชภัฏาง 200 มม. จ านวิทยน 4 ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ พร/อมท	�งก/อนมวิทยลัยราชภัฏส าหร	บต�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพย=ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพก	บ      
โรเตอร�เพ�&อทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพสอบการถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง7วิทยงสมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ลัยราชภัฏไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/

3. ม�ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพมอเตอร� แบบ AC Motor ขนาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ ½ แรงม/า สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บรอบควิทยามเรKวิทยไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ต	�งแต7 300 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=ง 
2,000 รอบโดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยใช/ระบบ Inverter ก าลัยราชภัฏ	งไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอราย�าขนาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ 1 KVA

4. ม�เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขKนเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขอร�จ	บการส	&นสะเท�อนท�&ม�ควิทยามไวิทย (Sensitivity) ไม7เก�น 500 mV (in/sec) จ านวิทยน 2 ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ 
ต�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพต	�งอย47บนช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพสอบเพ�&อต�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพตามภัฏเชียงรายมีควาวิทยะ Out of Balance แลัยราชภัฏะเป2นชน�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ Velocity Transducer

5. ม� Encoder ส าหร	บวิทย	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอบแลัยราชภัฏะเฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายสของการหม�น (Speed and phase measurement) โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยม�
ควิทยามไวิทยต7อการจ	บส	ญญาณ 1024 pulses/revolution หร�อดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�กวิทย7า แลัยราชภัฏะใช/อ�ปกรณ�แบบ Optical Sensor

6. ม�ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพส7งดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/วิทยยส	ญญาณ แบบ A/D Card เพ�&อถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง7ายทอดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพส	ญญาณต7างๆ ไปย	งช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพควิทยบค�ม แลัยราชภัฏะแสดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพงค7า
การจ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพทางคอมพ�วิทยเตอร� โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยม�ควิทยามเรKวิทยไม7น/อยกวิทย7า 12 bit

7. ม�ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขอฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายแวิทยร� Dynamic Balancing Software จ านวิทยน 1 ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ ท�&สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช/งานร7วิทยมก	บ
คอมพ�วิทยเตอร�ในข/อ 2.8 ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพงค7า Amplitude and phase output ของเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขนเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขอร�ท	�งสองช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ ในร4ปของ
กราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอราย แลัยราชภัฏะต	วิทยเลัยราชภัฏขในการวิทย�เคราะห�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏการดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพลัยราชภัฏองไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพง Vector Diagram เพ�&อหามวิทยลัยราชภัฏท�&ใช/ในการสมดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�ลัยราชภัฏไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ 
(Static Couple Method)

8. ม�ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพคอมพ�วิทยเตอร�เพ�&อใช/ในการประมวิทยลัยราชภัฏผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏการทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพลัยราชภัฏองโดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยม�รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งน�� 
ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพประมวิทยลัยราชภัฏผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ Intel core i3 หร�อดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ�กวิทย7า ควิทยามจ� HDD 500 GB หร�อมากกวิทย7า หน/าจอแบบ LCD 

ขนาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพไม7น/อยกวิทย7า 17 น��วิทย RAM ไม7น/อยกวิทย7า 2 GB หร�อมากกวิทย7า Multifunction Keyboard / Optical mouse แลัยราชภัฏะ 
CD/DVD Writer
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ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะอ��นๆ
1. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ขายต/องแนบแคตตาลัยราชภัฏKอคท�&แสดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพงค�ณลัยราชภัฏ	กษณะทางเทคน�ค พร/อมการเสนอราคา
2. ม�การอบรมสาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ตวิทย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การใช/งานแลัยราชภัฏะทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพลัยราชภัฏองจนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค4/ใช/สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช/งานไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/
3. ม�ค47ม�อปฏ�บ	ต�การ ต/นฉบ	บ 1 ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ พร/อมส าเนา จ านวิทยน 3 ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ
4. ร	บประก	นค�ณภัฏเชียงรายมีควาพส�นค/าไม7น/อยกวิทย7า 1 ปb

2. ระบบปฏ
บ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
การทางดังต่อไปนี้ ��������������������:�             *านคณ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ศาสต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ร! (Software MATHLAB) จำนวน ๓ รายการ���ꉼܩ��h�����(#านวิทยาลัยราน 1 ระบบ
ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะท	&วิทยไป

1. ใช/งานไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/บน Window XP แลัยราชภัฏะ Windows 7 ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/
2. ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นการท างานใน Mode ต7างๆดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งน��

2.1 Signal and Image Processing
2.2 Communications
2.3 Control Design
2.4 Test and Measurement
2.5 Financial model and Analysis
2.6 Computation

3. ลัยราชภัฏ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<เพ�&อสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช/ในการเร�ยนการสอนไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ไม7น/อยกวิทย7า 30 User
4. ม�เอกสารร	บรองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๖/๒๕๕๖ ตามรายกา� แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<

3. ระบบปฎิบัติการ
บ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
การทดังต่อไปนี้ ��������������������:�             ลัยราชภัฏเชียงรองแบบจำนวน ๓ รายการ���ꉼܩ��h�����(#าลัยราชภัฏเชียงรอง (Software MINITAB)           จำนวน ๓ รายการ���ꉼܩ��h�����(#านวิทยาลัยราน 1 ระบบ 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. ใช/งานไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/บน window XP แลัยราชภัฏะ window 7 ไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/
2. ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นการท างานใน Mode ต7างๆ ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ	งน��

2.1 Basic Statistics ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นพ��นฐานทางสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ต�ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลข=&งประกอบดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/วิทยยสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ต�เช�งพรรณา (descriptive) แลัยราชภัฏะ
สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ต�เช�งอน�มาน (inferential) 

2.2 Regression Analysis ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นการวิทย�เคราะห�การถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอยดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/วิทยยเช�งเส/นไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ท	�งร4ปแบบสมการเส/น
ตรง (linear) แลัยราชภัฏะสมการก าลัยราชภัฏ	ง (polynomial) หร�อร4ปแบบอ�&นๆ ท�&ต/องการ รวิทยมถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งการเกKบค7าเศษเหลัยราชภัฏ�อ (residual) 
แลัยราชภัฏะกราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายประกอบการวิทย�เคราะห�

2.3 ANOVA ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นการวิทย�เคราะห�ควิทยามแปรปรวิทยน โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงวิทย�เคราะห�ปCจจ	ยต	�งแต7 1 ปCจจ	ย 
(one-way) 2 ปCจจ	ย (two-way) หร�อมากกวิทย7า (genera)

2.4 Statistical Quality Tools ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นสน	บสน�นงานทางดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/านการวิทย�เคราะห�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/านค�ณภัฏเชียงรายมีควาพประกอบ
ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/วิทยยห	วิทยเร�&องหลัยราชภัฏ	ก 4 เร�&อง ค�อ Quality Tools สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงท าการสร/างกราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายพาเรโต (pareto), ร	นชาร�ต (run chart) 
เป2นต/น

2.5 Capability Analysis ม�ค าส	&งวิทย�เคราะห�ควิทยามสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงกระบวิทยนการโดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยการน าเอาควิทยามผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค	นแปร
ข/อม4ลัยราชภัฏเท�ยบก	บข*อก#าหนดังต่อไปนี้ ��������������������:�              (specification)

2.6 Design of Experiment ม�ช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพค าส	&งในการออกแบบการทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพลัยราชภัฏองประกอบดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/วิทยย factorial, 
response surface, mixture แลัยราชภัฏะ taguchi
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2.7 Reliability ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นส าหร	บวิทย�เคราะห�ค7าควิทยามน7าเช�&อถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๖/๒๕๕๖ ตามรายกา�โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยอาศ	ยหลัยราชภัฏ	กการทาง
สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ต�

2.8 Power and Sample Size ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นเพ�&อช7วิทยยในการหาขนาดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพสอบ (sample size) หร�อ
ควิทยามเช�&อม	&นในการทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพสอบ (power) ส าหร	บการทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพสอบสมมต�ฐานแต7ลัยราชภัฏะแบบ

2.9 Multivariate Analysis ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นส าหร	บการวิทย�เคราะห�ต	วิทยแปรหลัยราชภัฏายต	วิทยแปร เช7น ค าส	&ง 
Principal Component, factor analysis, cluster analysis เป2นต/น

2.10 Time Series and Forecasting ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นการวิทย�เคราะห�ข/อม4ลัยราชภัฏแปรผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค	นตามเวิทยลัยราชภัฏาเพ�&อดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ4แนวิทยโน/ม
ลัยราชภัฏ	กษณะกราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายหร�อท�ศทาง เพ�&อใช/ในการท านาย

2.11 Nonparametric ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นการวิทย�เคราะห�โดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพยไม7ใช/พาราม�เตอร�
2.12 Tables ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นท�&จ	ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพการข/อม4ลัยราชภัฏท�&เป2นอย47ในร4ปแบบของตารางของข/อม4ลัยราชภัฏน	บจ านวิทยนควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�&

พร/อมค าส	&งการวิทย�เคราะห� Chi-square
2.13 Simulation and Distribution ม�ค าส	&งช7วิทยยในการส�7มช�ดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพข/อม4ลัยราชภัฏผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7านฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นควิทยามน7าจะเป2น 

(distribution) เพ�&อประโยชน�ในการท าการทดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพสอบโมเดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพลัยราชภัฏหร�อการวิทย�เคราะห�ท�&ต/องการ
2.14 EDA (explore data analysis) ม�หมวิทยดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ű�����¬�                                (๓) เสนอรายCงก�ช	&นในการประเม�นข/อม4ลัยราชภัฏเพ�&อดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ4ลัยราชภัฏ	กษณะการกระ

จายของข/อม4ลัยราชภัฏ เช7นค าส	&ง Stem-and leaf หร�อ boxplot เป2นต/น
3. ลัยราชภัฏ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<เพ�&อสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช/ในการเร�ยนการสอนไดังนี้ ����������������������������Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพ/ไม7น/อยกวิทย7า 30 User
4. ม�เอกสารร	บรองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๖/๒๕๕๖ ตามรายกา� แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�
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