
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���횼ဂڷ���X�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���횼ဂڷ���X�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ�ess���! จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน ๑๑ รายการ

--------------------------------------------
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑๑ รายการ ตามเอกสาร
สอบราคา เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�' ๓๘/๒๕๕๖  

          ผู้มีสิทธิเ'(ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
เสนอราคาจำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��(องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��
 ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Main�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��,อไปน��
                   ๑. เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อาช�พขายพ�สดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ท�'สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อ
                   ๒. ไม7เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กระบ�ช�'อไวิทยาลัยราชภัฏเชี3ในบ�ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3แจ3งเวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนช�'อแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3วิทยาลัยราชภัฏเชี
                   ๓. ไม7เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=หร�อควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�3มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ >'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม7ยอมข>�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี3นแต7ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอ
ราคาไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ม�ค!าส�'งให3สลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�3มก�นเช7นวิทยาลัยราชภัฏเชี7าน��น
                   ๔. ไม7เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ�'นท�'เข3าเสนอราคาให3แก7มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศสอบราคา หร�อไม7เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23กระท!าการอ�นเป0นการข�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข7งข�นราคาอย7างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมในการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อคร��งน��
                   ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม7ร�บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บมอบ
อ!านาจไม7เข3าร�บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������Eงการพ�จารณาราคาตามวิทยาลัยราชภัฏเชี�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาท�'มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:

          ก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องสอบราคา ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๑๒ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแต7เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๐๙.๐๐ น. 
ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง ส!าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ อง
ใบเสนอราคาในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๑๔ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแต7เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๓.๓๐ น.

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สนใจต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต7อขอร�บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อช�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๒๐๐.- บาท (สองร3อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยาลัยราชภัฏเชีน)ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ท�' งานการเง�น กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง 
ส!าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๑๑ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแต7
เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๕.๐๐ น. ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:2รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ท�'เวิทยาลัยราชภัฏเชีKบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ต� www.cru.in.th แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ www.gprocurement.go.th 
หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ�พท�หมายเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต7อ ๑๖๒๒ ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาราชการ
  
                                                 ประกาศ ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                             (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ช7วิทยาลัยราชภัฏเชียศาสตราจารย� ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ร.ทศพลัยราชภัฏเชียงรายมีควา อาร�น�จ)  
                                                                                             อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�  



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๓๘/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���횼ဂڷ���X�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ�ess���! จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน ๑๑ รายการ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���횼ဂڷ���X�ฏเช�ยงราย

ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๘ ก�มภัฏเชียงราย���횼ဂڷ���Xาพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H���นธิเสนอราคาจะต้องมีค! ๒๕๕๖
......................................................

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ >'งต7อไปน��เร�ยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�
จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑๑ รายการ  

๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน�งส�อค�!าประก�น
                                (๑) หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นส�ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นการร�บเง�นค7าพ�สดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7วิทยาลัยราชภัฏเชีงหน3า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�น
                                (๒) การข�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข7งข�นราคาอย7างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ�ญช�เอกสาร
                                (๑) บ�ญช�เอกสารส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�' ๑
                                (๒) บ�ญช�เอกสารส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�' ๒  

                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��
ของผู้มีสิทธิเ'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อาช�พขายพ�สดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ท�' สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องไม7เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กระบ�ช�'อไวิทยาลัยราชภัฏเชี3ในบ�ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3แจ3ง
เวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนช�'อแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3วิทยาลัยราชภัฏเชี หร�อไม7เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของการส�'งให3น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�'นเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องไม7เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศ 
สอบราคา หร�อไม7เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23กระท!าการอ�นเป0นการข�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข7งข�นราคาอย7างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข3อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องไม7เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=หร�อควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�3มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ >'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม7ยอมข>�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี3น
แต7ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ม�ค!าส�'งให3สลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�3มก�นเช7นวิทยาลัยราชภัฏเชี7าน��น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานย�'นมาพร3อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคา โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยแยกไวิทยาลัยราชภัฏเชี3นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ อง
ใบเสนอราคาเป0น ๒ ส7วิทยาลัยราชภัฏเชีน ค�อ
                       ๓.๑ ส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�' ๑ อย7างน3อยต3องม�เอกสารดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งต7อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาเป0นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา
                                        (ก) ห3างห�3นส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนสาม�ญหร�อห3างห�3นส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนจ!าก�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: ให3ย�'นส!าเนาหน�งส�อร�บรองการ
จดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา บ�ญช�รายช�'อห�3นส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23จ�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อ!านาจควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม พร3อมร�บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3อง
                                        (ข) บร�ษ�ทจ!าก�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:หร�อบร�ษ�ทมหาชนจ!าก�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: ให3ย�'นส!าเนาหน�งส�อร�บรองการจดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ทะเบ�ยน
น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา หน�งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ�ญช�รายช�'อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23จ�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อ!านาจควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�3นรายใหญ7 พร3อม
ร�บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาเป0นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�'ม�ใช7น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ให3ย�'นส!าเนาบ�ตร
ประจ!าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23น��น ส!าเนาข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางท�'แสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งการเข3าเป0นห�3นส7วิทยาลัยราชภัฏเชีน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�) ส!าเนาบ�ตรประจ!าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนของ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เป0นห�3นส7วิทยาลัยราชภัฏเชีน พร3อมท��งร�บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นในฐานะเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมค3า ให3ย�'นส!าเนาส�ญญา
ของการเข3าร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมค3า ส!าเนาบ�ตรประจ!าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมค3า แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เข3าร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมค3าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา�เนาถูกต้อง�ต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  ���Ǡ�����å�                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ  วันประกาศสอบรา̂ยใดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เป0นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:า
ท�'ม�ใช7ส�ญชาต�ไทย กKให3ย�'นส!าเนาหน�งส�อเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมค3าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา�เนาถูกต้อง�ต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  ���Ǡ�����å�                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ  วันประกาศสอบร^ายใดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เป0นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาให3ย�'นเอกสารตามท�'ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี3ใน (๑)
                                (๔) หน�งส�อแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานทางการเง�น ส!าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส!าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษ�
ม2ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาค7าเพ�'ม
                                (๕) บ�ญช�เอกสารส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�' ๑ ท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ย�'นพร3อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข3อ ๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�' ๒ อย7างน3อยต3องม�เอกสารดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งต7อไปน��
                                (๑) แคKตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาKอกแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อแบบร2ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ ตามข3อ ๔.๔
                                (๒) หน�งส�อมอบอ!านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ >'งปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:อากรแสตมป_ตามกฎหมายในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคามอบอ!านาจ
ให3บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�'นลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ�ญช�เอกสารส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�' ๒ ท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ย�'นพร3อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข3อ ๑.๖ (๒)



-๓-

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องย�'นเสนอราคาตามแบบท�'ก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไวิทยาลัยราชภัฏเชี3ในเอกสารสอบราคาน�� โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยไม7ม�เง�'อนไข
ใดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: ๆ ท��งส��นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะต3องกรอกข3อควิทยาลัยราชภัฏเชีามให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยาลัยราชภัฏเชีน ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�'อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาให3ช�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เจน จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนเง�นท�'เสนอ
ต3องระบ�ตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีอ�กษร โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยไม7ม�การข2ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบหร�อแก3ไข หากม�การข2ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบ ตกเต�ม แก3ไข เปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควางจะ
ต3องลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาพร3อมประท�บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�) ก!าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชี3ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชียท�กแห7ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องเสนอราคาเป0นเง�นบาท แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชี โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยเสนอราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีม 
แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อราคาต7อหน7วิทยาลัยราชภัฏเชีย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อต7อรายการ ตามเง�'อนไขท�'ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี3ท3ายใบเสนอราคาให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3อง ท��งน�� ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีม
ท�'เสนอจะต3องตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหน�งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหน�งส�อไม7ตรงก�นให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหน�งส�อเป0นส!าค�ญ โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:
ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ >'งรวิทยาลัยราชภัฏเชีมค7าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษ�ม2ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาค7าเพ�'ม ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษ�อากรอ�'น ค7าขนส7ง ค7าจดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะค7าใช3จ7ายอ�'น ๆ ท��งปวิทยาลัยราชภัฏเชีง จนกระท�'ง
ส7งมอบพ�สดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ให3 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
                                         ราคาท�'เสนอจะต3องเสนอก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ย�นราคาไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า ๑๒๐ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บแต7วิทยาลัยราชภัฏเชี�นเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบ
เสนอราคา โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ชอบราคาท�'ตนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3เสนอไวิทยาลัยราชภัฏเชี3 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนเสนอราคาม�ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
                       ๔.๓ ผู้มีสิทธิเ'(เสนอราคาจำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��(องเสนอก#าหนดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Mainเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราส,งมอบพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H���สดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Main�ไม,เก
น ๙๐ วิทยาลัยรา�น น�บถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย������è�����j�                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่�ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Mainจำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$ากวิทยาลัยรา�นลัยราชภัฏเชียงรงนามใน
ส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องส7งแคKตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาKอก แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อแบบร2ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย� ไปพร3อมใบเสนอราคาเพ�'อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชีน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะย>ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:
ไวิทยาลัยราชภัฏเชี3เป0นเอกสารของทางราชการ
                                ส!าหร�บแคKตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาKอกท�'แนบให3พ�จารณา หากเป0นส!าเนาร2ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง7ายจะต3องร�บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3อง 
โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อ!านาจท!าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา หากคณะกรรมการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องสอบราคา ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะขอดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:2ต3นฉบ�บแคKตตา
ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาKอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องน!าต3นฉบ�บมาให3คณะกรรมการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องสอบราคา ตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น
                       ๔.๕ ก7อนย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ อง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาควิทยาลัยราชภัฏเชีรตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:2ร7างส�ญญา รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ ฯลัยราชภัฏเชียงรายมีควาฯให3
ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยาลัยราชภัฏเชีนแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเข3าใจเอกสาร สอบราคา ท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เส�ยก7อนท�'จะตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ อง สอบราคา ตามเง�'อนไขในเอกสาร สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคาท�'ปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคน>กซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องเร�ยบร3อยจ7าหน3าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>ง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
กรรมการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๑๑ รายการ โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี3ท�'หน3าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องวิทยาลัยราชภัฏเชี7า "ใบเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��ามเอกสารสอบ
ราคา เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๓๘/๒๕๕๖" ย�'นต7อเจ3าหน3าท�' ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖  ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๑๒ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแต7เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง ส!าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
                                เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้��อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รั�นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง ส��หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด�ด��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด�ดเด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ อง สอบราคา จะดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:!าเน�นการตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบค�ณสมบ�ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาแต7ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
รายวิทยาลัยราชภัฏเชี7า เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ�'นตามข3อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศสอบราคาหร�อ
ไม7 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บการค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกก7อนการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคา



-๔-

                                หากปรากฏต7อคณะกรรมการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องสอบราคาก7อนหร�อในขณะท�'ม�การเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบเสนอ
ราคาวิทยาลัยราชภัฏเชี7า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคากระท!าการอ�นเป0นการข�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข7งข�นราคาอย7างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข3อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะคณะกรรม
การฯ เช�'อวิทยาลัยราชภัฏเชี7าม�การกระท!าอ�นเป0นการข�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข7งข�นราคาอย7างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:รายช�'อ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��นออกจากการเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บการค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อก แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชีเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงาน เวิทยาลัยราชภัฏเชี3นแต7คณะกรรมการฯ จะวิทยาลัยราชภัฏเชี�น�จฉ�ย
ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชี7า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��นเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท�'ให3ควิทยาลัยราชภัฏเชีามร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมม�อเป0นประโยชน�ต7อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร�เร�'ม
ให3ม�การกระท!าดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชี
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:รายช�'อออกจากการเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคา เพราะเหต�เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา
ประโยชน�ร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศสอบราคา หร�อเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'กระท!าการอ�นเป0นการข�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:
ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข7งข�นราคาอย7างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค!าส�'งดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชีต7อปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บแต7วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บแจ3ง
จากคณะกรรมการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องสอบราคา การวิทยาลัยราชภัฏเชี�น�จฉ�ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเป0นท�'ส�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:
                                คณะกรรมการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ อง สอบราคาจะเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บ
การค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชีข3างต3น ณ ห3องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค>�ง ส!าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�' ๑๔ ม�นาคม 
๒๕๕๖ ต��งแต7เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๓.๓๐ น. เป0นต3นไป
                                การย�'นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยาลัยราชภัฏเชีรรคห3า ย7อมไม7เป0นเหต�ให3ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบเสนอ
ราคา เวิทยาลัยราชภัฏเชี3นแต7ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเหKนวิทยาลัยราชภัฏเชี7าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชีจะเป0นประโยชน�แก7ทางราชการอย7างย�'งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
ในกรณ�ท�'ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเหKนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชียก�บค!าค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ค3านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเหKนวิทยาลัยราชภัฏเชี7าการยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคาท�'
ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3วิทยาลัยราชภัฏเชี จะเป0นประโยชน�แก7ทางราชการอย7างย�'งให3ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบเสนอ
ราคาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชีไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ�ess���!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
ในการพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H��
จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร��งน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ส�นดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชีย ราคารวิทยาลัยราม
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายใดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ม�ค�ณสมบ�ต�ไม7ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3องตามข3อ ๒ หร�อย�'นหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานการเสนอราคา
ไม7ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3องหร�อไม7ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยาลัยราชภัฏเชีนตามข3อ ๓ หร�อย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องสอบราคาไม7ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3องตามข3อ ๔ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3วิทยาลัยราชภัฏเชีคณะกรรมการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องสอบราคา 
จะไม7ร�บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��น เวิทยาลัยราชภัฏเชี3นแต7เป0นข3อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:พลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:หลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเพ�ยงเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาKกน3อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:พลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไป
จากเง�'อนไขของเอกสารสอบราคาในส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�'ม�ใช7สาระส!าค�ญ ท��งน��เฉพาะในกรณ�ท�'พ�จารณาเหKนวิทยาลัยราชภัฏเชี7าจะเป0นประโยชน�
ต7อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเท7าน��น



-๕-

                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ไม7พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคา โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยไม7ม�การ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�นในกรณ�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งต7อไปน��

(1) ไม7ปรากฏช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��น ในบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร�บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐาน
(2) การร�บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย

                                (๒) ไม7กรอกช�'อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:า หร�อลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาอย7างหน>'ง
อย7างใดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: หร�อท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:แตกต7างไปจากเง�'อนไขท�'ก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ในเอกสารสอบราคา ท�'เป0นสาระ
ส!าค�ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท!าให3เก�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ควิทยาลัยราชภัฏเชีามไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก7ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ�'น
                                (๔) ราคาท�'เสนอม�การข2ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบ ตก เต�ม แก3ไขเปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาม�ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�'อ
พร3อมประท�บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�) ก!าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชี3
                       ๕.๔ ในการต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ส�นการสอบราคา หร�อในการท!าส�ญญา คณะกรรมการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องสอบราคาหร�อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาช��แจงข3อเทKจจร�ง สภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ ฐานะ หร�อข3อเทKจจร�งอ�'นใดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ท�'เก�'ยวิทยาลัยราชภัฏเชีข3องก�บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไม7ร�บราคาหร�อไม7ท!าส�ญญาหากหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชีไม7ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีาม
เหมาะสมหร�อไม7ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3อง
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาลัยราชภัฏเชี3ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ >'งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไม7ร�บราคาต'!าส�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: หร�อราคาหน>'งราคาใดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:หร�อ
ราคาท�'เสนอท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:กKไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อในจ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน หร�อขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: หร�อเฉพาะรายการหน>'งรายการใดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการ สอบราคา โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยไม7พ�จารณาจ�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อเลัยราชภัฏเชียงรายมีควายกKไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 ส�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:แต7จะพ�จารณา ท��งน��เพ�'อประโยชน�ของทางราชการเป0น
ส!าค�ญ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทยาลัยราชภัฏเชี7าการต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ส�นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเป0นเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:Kดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ขาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะเร�ยกร3องค7าเส�ยหายใดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: ๆ 
ม�ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงาน ไม7วิทยาลัยราชภัฏเชี7า
จะเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บการค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกหร�อไม7กKตาม หากม�เหต�ท�'เช�'อไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชี7าการเสนอราคากระท!าการโดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยไม7ส�จร�ต เช7น 
การเสนอเอกสารอ�นเป0นเทKจ หร�อใช3ช�'อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:า หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�'นมาเสนอราคาแทน เป0นต3น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�'ปรากฏข3อเทKจจร�งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งจากการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ อง สอบราคาวิทยาลัยราชภัฏเชี7า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บ
การค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกตามท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ประกาศรายช�'อไวิทยาลัยราชภัฏเชี3 ตามข3อ ๔.๖ เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ�'น 
ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศ สอบราคา หร�อเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'กระท!าการอ�นเป0นการข�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข7งข�นราคาอย7างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตาม
ข3อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�อ!านาจท�'จะต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บการค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชีออกจาก
ประกาศรายช�'อตามข3อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��นเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเหKนวิทยาลัยราชภัฏเชี7า การยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคาท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3วิทยาลัยราชภัฏเชีจะเป0นประโยชน�แก7ทางราชการอย7างย�'งปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ องใบเสนอราคาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ง
กลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชีไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3



-๖-

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส7งมอบส�'งของไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยาลัยราชภัฏเชีนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท!าการของ
ทางราชการ น�บแต7วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ท!าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ท!าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป0นหน�งส�อแทน
การท!าส�ญญาตามแบบส�ญญาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งระบ�ในข3อ ๑.๓ กKไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการสอบราคา ไม7สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส7งมอบส�'งของไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยาลัยราชภัฏเชีนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท!าการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเหKนวิทยาลัยราชภัฏเชี7าไม7สมควิทยาลัยราชภัฏเชีรจ�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ท!าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป0นหน�งส�อ ตามข3อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการ สอบ
ราคา จะต3องท!าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อขายตามแบบส�ญญาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งระบ�ในข3อ ๑.๓ ก�บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:
จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บแจ3งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะต3องวิทยาลัยราชภัฏเชีางหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นส�ญญาเป0นจ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนเง�นเท7าก�บร3อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๕ ของราคาส�'งของท�'สอบราคาไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ให3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายย>ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทยาลัยราชภัฏเชี3ในขณะท!าส�ญญา โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยใช3หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นอย7างหน>'งอย7างใดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งต7อไปน��
                                (๑) เง�นสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:
                                (๒) เชKคท�'ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส�'งจ7ายให3แก7มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยเป0นเชKคลัยราชภัฏเชียงรายมีควางวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ท�'ท!า
ส�ญญาหร�อก7อนหน3าน��นไม7เก�น ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น ท!าการ
                                (๓) หน�งส�อค�!าประก�นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในประเทศตามแบบหน�งส�อค�!าประก�นดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งระบ�
ในข3อ ๑.๔ (๑)
                                (๔) หน�งส�อค�!าประก�นของบรรษ�ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห7งประเทศไทย หร�อบร�ษ�ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กทร�พย� ท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บอน�ญาตให3ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�'อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค�!าประก�น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแห7งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ >'งไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3แจ3งช�'อเวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนให3ส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนราชการต7าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3วิทยาลัยราชภัฏเชี โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยอน�โลัยราชภัฏเชียงรายมีความให3ใช3ตาม
แบบหน�งส�อค�!าประก�น ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งระบ�ในข3อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ�ตรร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย
                 หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นน��จะค�นให3โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยไม7ม�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๑๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขาย) พ3น
จากข3อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2กพ�นตามส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3วิทยาลัยราชภัฏเชี

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��ราค,าปร�บ
                       ค7าปร�บตามแบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อขายข3อ ๑๐ ให3ค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ในอ�ตราร3อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๐.๒ ต7อวิทยาลัยราชภัฏเชี�น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Mainบกพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H��ร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ >'งไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ท!าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป0นหน�งส�อ หร�อท!าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อขายตามแบบดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งระบ�ในข3อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3วิทยาลัยราชภัฏเชีแต7กรณ� จะต3องร�บประก�นควิทยาลัยราชภัฏเชีามช!าร�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:บกพร7องของส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อขายท�'เก�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ข>�นภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 
๑ ปd  น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อร�บมอบ โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายต3องร�บจ�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ 7อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ มแก3ไขให3ใช3การไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:จาก
วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บแจ3งควิทยาลัยราชภัฏเชีามช!าร�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:บกพร7อง
               



-๗-

                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
Bในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค7าพ�สดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ส!าหร�บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อเง�นงบประมาณประจ!าปd พ.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนามในส�ญญาจะกระท!าไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ต7อเม�'อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บอน�ม�ต�เง�น
ค7าพ�สดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�จาก เง�นงบประมาณประจ!าปd พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3วิทยาลัยราชภัฏเชีเท7าน��น
                       ๙.๒ เม�'อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายใดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ให3เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อ
ส�'งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3วิทยาลัยราชภัฏเชีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายจะต3องส�'งหร�อน!าส�'งของดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชีเข3ามาจากต7างประเทศ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะของน��นต3องน!าเข3า
มาโดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยทางเร�อในเส3นทางท�'ม�เร�อไทยเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�นอย27 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให3บร�การร�บขนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ตามท�'ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี7าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนาคม
ประกาศก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ >'งเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายจะต3องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชี7าดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชียการส7งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเชี� ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งน�� 
                                (๑) แจ3งการส�'งหร�อน!าส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อขายดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชีเข3ามาจากต7างประเทศต7อกรมเจ3าท7าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน 
๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บต��งแต7วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายส�'งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อของจากต7างประเทศ เวิทยาลัยราชภัฏเชี3นแต7เป0นของท�'ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี7าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนาคมประกาศ
ยกเวิทยาลัยราชภัฏเชี3นให3บรรท�กโดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยเร�ออ�'นไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
                                (๒) จ�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:การให3ส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อขายดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7าวิทยาลัยราชภัฏเชีบรรท�กโดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยเร�อไทยหร�อเร�อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช7นเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�บเร�อ
ไทยจากต7างประเทศมาย�งประเทศไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี3นแต7จะไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บอน�ญาตจากกรมเจ3าท7าให3บรรท�กส�'งของน��นโดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยเร�ออ�'นท�'ม�ใช7เร�อ
ไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ >'งจะต3องไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บอน�ญาตเช7นน��นก7อนบรรท�กของลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเร�ออ�'น หร�อเป0นของท�'ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี7าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยราชภัฏเชี3นให3บรรท�กโดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยเร�ออ�'น
                                (๓) ในกรณ�ท�'ไม7ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายจะต3องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชี7าดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชียการส7ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเชี� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ >'งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ค�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3วิทยาลัยราชภัฏเชีไม7ไปท!าส�ญญาหร�อข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาท�'ทางราชการก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี3ในข3อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร3องให3ชดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ใช3ควิทยาลัยราชภัฏเชีาม
เส�ยหายอ�'น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�) รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งจะพ�จารณาให3เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ท�'จะแก3ไขเพ�'มเต�มเง�'อนไขหร�อข3อก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ในแบบ
ส�ญญาให3เป0นไปตามควิทยาลัยราชภัฏเชีามเหKนของส!าน�กงานอ�ยการส2งส�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�)  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย   
    ๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Mainแนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 38/2556

1. ระบบควิทยาลัยราบค�มการปฏ
บ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��
การส#าหร�บผู้มีสิทธิเ'(สอน จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Main
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ

1.1 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงท!างานบนระบบปฏ�บ�ต�การ Windows 7 หร�อใหม7กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
1.2 ควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มการเร�ยนการสอนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 11 ท�'น�'ง
1.3 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเพ�'มเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนเข3ามาในระบบไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนท�'ย�งไม7ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3เพ�'มเข3าในระบบ จะแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งในร2ป

แบบ PC Name, IP Address แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Username ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนใช3ในการ Login
1.4 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะการแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาช�'อของ Icon ของเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3อย7างน3อย 4 ร2ปแบบค�อ PC 

Name, IP Address, Username ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนใช3ในการ Login แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Ask from students
1.5 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแก3ไขช�'อ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Position ของ Icon ของเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนตามต3องการไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.6 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงจ�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: Icon ของเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนตามลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะจร�งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในห3อง โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยม�เคร�'องม�อส!าหร�บ Move Icon 

เคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยน, Align Top, Align Bottom, Align Left แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Align Right
1.7 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเพ�'มช�'อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนแต7ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะคนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง Save Class ส!าหร�บแต7ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะห3องไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 
1.8 ในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนต3องการขอควิทยาลัยราชภัฏเชีามช7วิทยาลัยราชภัฏเชียเหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อโดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยใช3ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������Eงก�ช�'น Call Teacher โปรแกรมสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ง

ส�ญลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณ� ขอควิทยาลัยราชภัฏเชีามช7วิทยาลัยราชภัฏเชียเหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อ โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งท�' Icon ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนคนน��น
1.9 ในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนส7งข3อควิทยาลัยราชภัฏเชีามให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอน โปรแกรมสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งข3อควิทยาลัยราชภัฏเชีามท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนส7งมาโดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งท�' Icon 

ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนคนน��น
1.10 Icon ของเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยน สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานะการท!างานของโปรแกรมส!าหร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนวิทยาลัยราชภัฏเชี7าก!าลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งท!าอะไร

อย27 เช7น Play, Stop เป0นต3น
1.11 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแบ7ง Session ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3อย7างน3อย 6 Session โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยแต7ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Session จะแบ7งเป0นส�ท�'แตกต7างก�น
1.12 ม�ก�จกรรมให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ในลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะ Drop-Down List โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยต3องม�อย7างน3อย 3 ร2ปแบบ เช7น 

ก�จกรรมการเร�ยนร23ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชียตนเอง (Self Access Mode), ก�จกรรมการสอนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7านเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอน (Tutoring), 
ก�จกรรมการเร�ยนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7าน WEB Browsing เป0นต3น

1.13 ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������Eงก�ช�'น Web Browsing ให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยน เร�ยนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7าน Web site โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ช�'อ Web site เพ�'อให3
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนเข3าไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3เฉพาะท�'อย27ในรายช�'อท�'ก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: Web site ท�'ไม7อน�ญาตให3เข3าไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 
พร3อมท��งสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง Load, Save แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Print รายช�'อของ Web site น��นๆไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3

1.14 ม�ป�^ม Start, End ส!าหร�บส�'งเร�'มต3นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจบการท!าก�จกรรม เพ�'อให3ง7ายในการควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มระบบ
1.15 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส�'งควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มการ Shut down, Logoff, Restart  เคร�'องคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.16 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส�'งควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มหน3าจอ Lock Screen , Mouse แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ  Keyboard เคร�'องคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.17 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส�'งเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:โปรแกรมปฏ�บ�ต�ทางภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาของเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.18 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง Block โปรแกรมท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนไม7ต3องการให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3เช7น Games  เป0นต3น
1.19 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง Block โปรแกรมท�'ใช3ในการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: Webbrowser ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.20 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบหน3าจอเคร�'องคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3แบบอ�ตโนม�ต� (Auto Scan) โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง

ก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาในการตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพหน3าจอไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.21 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพหน3าจอเคร�'องคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนในลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ง (Thumbnails) ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3

พร3อมก�นท��งห3องภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในหน3าจอเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�น 
1.22 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพหน3าจอเคร�'องคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนในลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ง (Thumbnails) ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3

พร3อมก�นท��งห3องแบบแยกมาอ�กหน3าจอหน>'งไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะการแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3แบบเร�ยง
ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา!าดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�บ หร�อเหม�อนก�บร2ปแบบการวิทยาลัยราชภัฏเชีางของหน3าจอหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
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1.23 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงน!าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพหน3าจอเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนกระจายไปย�งเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนในระบบไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.24 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพหน3าจอของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนคนใดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:คนหน>'ง แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3วิทยาลัยราชภัฏเชีกระจายไปย�งเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนอ�'นในระบบไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.25 ม�ส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแจก File งานต7างๆท�'ต3องการ เพ�'อให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยน Save กลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�บไปท!าเป0นการบ3านไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 

แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�เคร�'องม�อส!าหร�บให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนส7งการบ3านกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�บมาให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.26 ม�ป�^มส!าหร�บส�'งเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:โปรแกรม Browser ท�'เคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.27 ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������Eงก�ช�'น White board ให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนใช3ในการเข�ยนอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�บายเป0นข3อควิทยาลัยราชภัฏเชีามแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะร2ปภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ 
1.28 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส7งข3อควิทยาลัยราชภัฏเชีามไปย�งเคร�'องคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยน โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส7งข3อควิทยาลัยราชภัฏเชีามในลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะท��งห3อง, แบบ

กลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�7ม แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเป0นรายบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.29 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ก�จกรรมการสนทนาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7านข3อควิทยาลัยราชภัฏเชีามอ�กษร(Chat) ให3ก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.30 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส7งค!าถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามในลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามควิทยาลัยราชภัฏเชีามเหKน (Voting) โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงสร3างค!าถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามแบบ Multiple 

Choice ให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนตอบกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�บมา 
1.31 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามควิทยาลัยราชภัฏเชีามเข3าใจในแบบ Live feedback ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยน
1.32 ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������Eงก�ช�'นส!าหร�บแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งควิทยาลัยราชภัฏเชีามเข3าใจจากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนในลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะกราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������แท7งไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 3 แท7ง แบ7งเป0น เข3าใจ 

(Follow), ต3องการรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:เพ�'มเต�ม (Confused) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไม7เข3าใจเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาย (Lost)
1.33 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส7งค!าตอบท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3องไปย�งหน3าจอผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
1.34 เมน2รองร�บภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3อย7างน3อย 7 ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาค�ออาราบ�ค,อ�งกฤษ, เยอรม�น, ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา�เนาถูกต้อง�ต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  ���Ǡ�����å�                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ  วันประกาศสอบรร�'งเศส, อ�ตาเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'ยน, ไทยแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจ�น
1.35 บร�ษ�ทเจ3าของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ต3องไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3การร�บรองมาตรฐาน ISO 9001 ทางดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3านการ ออกแบบแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะพ�ฒนา

ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ของระบบการเร�ยนร23แบบม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ย หร�อระบบปฏ�บ�ต�การทางภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษา

2. ระบบเคร�อข,ายแบบไร(สายแลัยราชภัฏเชียงระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��
ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Mainต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p����งระบบไฟฟKา จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน 1 ระบบ
2.1  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องท!าการต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��งจ�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯�������������������������������������������������������������าบร�เวิทยาลัยราชภัฏเชีณดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3านข3างของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคน�งห3อง 
2.2  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องท!าการต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��งต23 Load Center ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในห3องเร�ยนม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ย
2.3  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องท!าการต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��งระบบเคร�อข7ายแบบไร3สายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในห3องเร�ยนม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ย 

 2.4   ม� Wireless Acces Pont ท�' รองร�บมาตรฐาน IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE  
        802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.11i Security WPA / WPA2 หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
2.5 ม� LEDs แสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานะ Power, Ethernet, Wireless, PoE หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
2.6 ม� Web User Interface แบบ Built – in หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
2.7 ม� Antenna แบบ External จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน 3 เสา หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
2.8 รองร�บ IPv6 Protocol หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
2.9  อ�ปกรณ�ต3องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7านการร�บรองมาตรฐานควิทยาลัยราชภัฏเชีามปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ยจากสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาบ�น FCC, CE แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ IC เป0นอย7างน3อย 

แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�เอกสารร�บรองจากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ต

3. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��
ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Mainต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p����งระบบห(องเร�ยนม�ลัยราชภัฏเชียงรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��
ม�เดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Main�ยพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H��ร(อมอบรมวิทยาลัยรา
ธิเสนอราคาจะต้องมีค�การใช(งาน จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน 1 ระบบ
3.1  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องท!าการต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��งระบบการเร�ยนการสอนม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยพร3อมอ�ปกรณ� ให3สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช3งานไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
3.2  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องท!าการต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��งส�'อการเร�ยนการสอนให3สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช3งานไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องท!าการ
      Commissioning System ให3ระบบสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช3งานร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
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4. อ�ปกรณ!กระจำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$ายส�ญญาณแลัยราชภัฏเชียงระร�บส�ญญาณ จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Main
4.1 ม�อ�ตราควิทยาลัยราชภัฏเชีามเรKวิทยาลัยราชภัฏเชีของช7องทางการส�'อสารโดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยรวิทยาลัยราชภัฏเชีม (Switching capacity) ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 48 Gbps แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม� 

Forwarding Capacity ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 35.5 Mpps
4.2 ม�พอร�ตแบบ 10/100/1000 Base-T จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 22 พอร�ต 
4.3 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ค�ณภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพการให3บร�การ (QoS) ในร2ปแบบ IEEE 802.1p ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3เป0นอย7างน3อย
4.4  อ�ปกรณ�ต3องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7านการร�บรองมาตรฐานควิทยาลัยราชภัฏเชีามปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ยจากสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาบ�น FCC, UL แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ CSA เป0นอย7างน3อย 
      แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�เอกสารร�บรองจากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ต

5.  โปรแกรมช�ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Mainปฏ
บ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��
การส#าหร�บผู้มีสิทธิเ'(เร�ยน จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน 11 ช�ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Main
5.1 เป0นโปรแกรมท�'ม�เคร�'องหมายการค3าเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�นก�บระบบควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มการปฏ�บ�ต�การส!าหร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอน
5.2 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มการท!างานดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชียระบบคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร� ท�'ท!างานบนคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�ส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�'วิทยาลัยราชภัฏเชีไป แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ

โปรแกรมท!างานบนระบบ Windows 7 หร�อใหม7กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
5.3 ม�สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานะบอกถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งก�จกรรมการเร�ยนการสอน, กลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�7มแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหมายเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยน
5.4 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส7งส�ญญาณขอควิทยาลัยราชภัฏเชีามช7วิทยาลัยราชภัฏเชียเหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อไปย�งเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอน
5.5 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส7งข3อควิทยาลัยราชภัฏเชีามไปย�งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
5.6 ม�ป�^มท�'สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช3งานร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�บระบบลัยราชภัฏเชียงรายมีควางคะแนนเส�ยง อย7างน3อย 3 ป�^ม ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�งน�� Following,        

Confused, Lost
5.7 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงรองร�บการเปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ข3อม2ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอย7างน3อย 3 ร2ปแบบค�อ wav, wma แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ mff ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
5.8 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบ Book mark ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงก!าหนดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 99 ต!าแหน7ง
5.9 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เร�ยนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง Chat ก�นภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�7มแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะท��งช��นไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งจากท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนอน�ญาตให3 Chat
5.10 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�เน��อหาท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สอนเตร�ยมไวิทยาลัยราชภัฏเชี3ให3 ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 4 ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�
5.11  เมน2รองร�บภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3อย7างน3อย 6 ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาค�อ อาราบ�ค, อ�งกฤษ, เยอรม�น, ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา�เนาถูกต้อง�ต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  ���Ǡ�����å�                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ  วันประกาศสอบรร�'งเศส, อ�ตาเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'ยน, แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจ�น

6. เคร��องคอมพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H��
วิทยาลัยราเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��อร!แม,ข,าย จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านาน 1 เคร��อง
6.1 ม�หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียประมวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควากลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาง (CPU) แบบ Intel Xeon E3-1220 ท!างานท�'ส�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.1 GHz พร้อม  Cache ขนาด 8 MB จำนวน 1 หน่วย   �ื่�กาไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 3.1 

GHz พร3อม  Cache ขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: 8 MB จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน 1 หน7วิทยาลัยราชภัฏเชีย   
6.2 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคงวิทยาลัยราชภัฏเชีงจร (Main Board) เป0นร�7น Intel C202 หร�อเท�ยบเท7า หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 
6.3 ม�หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ!าหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไม7ต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชี7า  2GB  ชน�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: DDR3-1333 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงขยายไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3รวิทยาลัยราชภัฏเชีม 8 GB        

เป0นอย7างน3อย
6.4 ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������Eงก�ช�นสน�บสน�นการท!า SATA Software RAID ท�'สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงรองร�บการท!า RAID 0, 1, 10 ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
6.5 ต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเคร�'องต3องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงรองร�บการขยายหน7วิทยาลัยราชภัฏเชียควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ!าส!ารองแบบจานแม7เหลัยราชภัฏเชียงรายมีควาKกชน�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:แขKง (Hard Disk)     

ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 4 หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียเป0นอย7างน3อย
6.6 ม�หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ!าส!ารองแบบจานแม7เหลัยราชภัฏเชียงรายมีควาKกชน�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:แขKง (Hard Disk) ขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 500GB ต7อหน7วิทยาลัยราชภัฏเชีย 

จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 1 หน7วิทยาลัยราชภัฏเชีย 
6.7 ม�ช7องเส�ยบอ�ปกรณ�ต7อพ7วิทยาลัยราชภัฏเชีงท�'ม�สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาปEตยกรรมแบบ PCI หร�อ PCI Express รวิทยาลัยราชภัฏเชีมจ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 4 ช7อง
6.8 ม�ระบบควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มการแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาแบบ Integrated หร�อต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��งบน PCI หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ >'งม�หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ!า (Video 

Ram) ขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 32 MB
6.9 ม�พอร�ตส�'อสารชน�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: USB 2.0 จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 6 ช7องแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะชน�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: Serial จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน 1 ช7อง
6.10 ม�แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคงวิทยาลัยราชภัฏเชีงจรส�'อสารข3อม2ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา (Network Interface) จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 1 ช7อง 
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6.11 ม� DVD-RW Drive แบบต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในเคร�'อง สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงท!าการอ7านแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7น CD แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ  DVD ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��ง
สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเข�ยนหร�อเข�ยนท�บ (Rewrite) แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7น DVD-R/RW ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3 จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 1 หน7วิทยาลัยราชภัฏเชีย 

6.12 ต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเคร�'องม�แหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7งจ7ายพลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งงานขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 450 วิทยาลัยราชภัฏเชี�ตต�  จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีน  1 หน7วิทยาลัยราชภัฏเชีย 
6.13 ม�ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������แสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานะท�'หน3าเคร�'องส!าหร�บ Power, HDD แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ System ในเคร�'องแม7ข7าย
6.14 เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บการร�บรองมาตรฐานของ UL, FCC แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ISO 9000 Series แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�เอกสารร�บรอง

จากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ต
6.15 ม�เง�'อนไขการร�บประก�น 3 ปd ท��งค7าอะไหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7 ให3บร�การ ณ สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานท�'ต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��ง (On Site Service) เป0นเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา

อย7างน3อย 3 ปd โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยเจ3าของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�น�บต��งแต7วิทยาลัยราชภัฏเชี�นตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจร�บ   
6.16 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอต3องม�ศ2นย�บร�การในเขตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาคเหน�อท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บมาตรฐาน ISO 9001:2008 พร3อมเอกสาร

ร�บรอง

7. เคร��องคอมพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H��
วิทยาลัยราเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��อร!ส#าหร�บผู้มีสิทธิเ'(สอน จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
7.1 หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียประมวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควากลัยราชภัฏเชียงรายมีควาางของ Intel  Core i5 ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเรKวิทยาลัยราชภัฏเชีไม7ต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 2.7 GHz Cache Memory ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน

ไม7ต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 6 MB หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
7.2 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคงวิทยาลัยราชภัฏเชีงจรหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ก  Chipset แบบ Intel B75 สน�บสน�นการท!างานของหน7วิทยาลัยราชภัฏเชียประมวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควากลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาง
7.3 หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ!าหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ก (Main Memory ) RAM เป0นแบบ DDRIII ขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 4 GB หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
7.4 ม�พอร�ตแบบ USB ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 6 ช7อง พอร�ต ม�พอร�ตแบบ PS/2 ส!าหร�บเช�'อมต7อเมาส� (Mouse) 

แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะพอร�ตส!าหร�บเช�'อมต7อแป�นพ�มพ� (Keyboard) อย7างลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7ะ 1 ช7อง
7.5 ม�พอร�ตเช�'อมต7อแบบ Serial Port อย7างน3อย 1 ช7อง
7.6 ส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มการแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาใช3งานร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�บแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคงวิทยาลัยราชภัฏเชีงจรหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ก
7.7 ม� Ethernet Controller แบบ 10/100/1000 Mbps แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Wireless Lan 802.11 b/g/n หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�

กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
7.8 Hard Disk Drive แบบ SATA II ขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ�ไม7ต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 500 GB หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
7.9 ม� Media Card Reader ท�'สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอ7านหน7วิทยาลัยราชภัฏเชียควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ!าจากภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายนอกไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
7.10 แป�นพ�มพ�แบบ PS/2 หร�อ USB ม�จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนแป�นกดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: (Key) ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 108 Keys เป0นแบบแยกส7วิทยาลัยราชภัฏเชีน ม�

ต�วิทยาลัยราชภัฏเชีอ�กษรภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาไทย/ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาอ�งกฤษ พ�มพ�ต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:แป�นอย7างถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาวิทยาลัยราชภัฏเชีร ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใต3เคร�'องหมายการค3าเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�นก�บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอ

7.11 เมาส� Optical Scroll แบบ PS/2 หร�อ USB  พร3อมแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7นรองเมาส� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 1 หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาย
ใต3เคร�'องหมายการค3าเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอ

7.12 จอภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพแบบ LCD ขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไม7ต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 19.5 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 1,366 x 768 หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า  
พร3อมกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3อง Webcam แบบต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��งมาก�บจอภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ

7.13 DVD-RW Super Multi แบบต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
7.14 ม�ระบบม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ย Sound System แบบ high-definition audio หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
7.15 ม�แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7น Driver ในร2ปของ CD ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใต3เคร�'องหมายการค3าเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอ
7.16 ต�วิทยาลัยราชภัฏเชีจ7ายพลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งงานไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯�������������������������������������������������������������าขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 135 watts
7.17 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กออกแบบให3ม�ต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเคร�'องแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจอภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ เป0นช��นเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�น All in One
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7.18 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอต3องม�ศ2นย�บร�การในเขตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาคเหน�อท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บมาตรฐาน ISO 9001:2008 
พร3อมเอกสารร�บรอง

7.19 เคร�'องคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�ท�'เสนอต3องม�โรงงานต��งอย27ในประเทศไทยพร3อมแนบเอกสารส!าเนา รง.1                         
7.20 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอ ต3องไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บมาตรฐาน FCC , CE , UL แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Energy Star แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�เอกสารร�บรองจากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ต
7.21 ม�การให3บร�การ ณ สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานท�'ต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��ง (On Site Service) เป0นเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาอย7างน3อย 3 ปd โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยเจ3าของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�  

น�บต��งแต7วิทยาลัยราชภัฏเชี�นตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจร�บ
7.22 ม�ช�ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Mainห'ฟOงพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H��ร(อมไมโครโฟนส#าหร�บผู้มีสิทธิเ'(สอน 1  ช�ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Main

7.24.1 เป0นย�'ห3อเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�บระบบการเร�ยนการสอนม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ย
7.24.2 เป0นชน�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ใบห2ท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:
7.24.3 ไมโครโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������นเป0นชน�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: Electret  Condensor
7.24.4 การตอบสนองควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�'ของห2ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������Eง 20 -20,000 Hz หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
7.24.5 การตอบสนองควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�'ของไมโครโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������น 40 - 16,000 Hz หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
7.24.6 ควิทยาลัยราชภัฏเชีามต3านทานของห2ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������Eงไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 100 Ohm หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
7.24.7 ควิทยาลัยราชภัฏเชีามต3านทานของไมโครโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������นไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 2.2 k Ohm หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
7.24.8 ม�สายต7อแบบ Mini Jack เพ�'อใช3ก�บเคร�'องคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�

  
8. เคร��องคอมพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H��
วิทยาลัยราเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��อร!ส#าหร�บผู้มีสิทธิเ'(เร�ยน จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน 11 เคร��อง

8.1 หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียประมวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควากลัยราชภัฏเชียงรายมีควาางของ Intel  Core i5 ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเรKวิทยาลัยราชภัฏเชีไม7ต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 2.7 GHz Cache Memory ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน
ไม7ต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 6 MB หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า

8.2 แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคงวิทยาลัยราชภัฏเชีงจรหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ก  Chipset แบบ Intel B75 สน�บสน�นการท!างานของหน7วิทยาลัยราชภัฏเชียประมวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควากลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาง
8.3 หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ!าหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ก (Main Memory ) RAM เป0นแบบ DDRIII ขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 4 GB หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
8.4 ม�พอร�ตแบบ USB ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 6 ช7อง พอร�ต ม�พอร�ตแบบ PS/2 ส!าหร�บเช�'อมต7อเมาส� (Mouse) 

แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะพอร�ตส!าหร�บเช�'อมต7อแป�นพ�มพ� (Keyboard) อย7างลัยราชภัฏเชียงรายมีควา7ะ 1 ช7อง
8.5 ม�พอร�ตเช�'อมต7อแบบ Serial Port อย7างน3อย 1 ช7อง
8.6 ส7วิทยาลัยราชภัฏเชีนควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มการแสดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาใช3งานร7วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�บแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคงวิทยาลัยราชภัฏเชีงจรหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ก
8.7 ม� Ethernet Controller แบบ 10/100/1000 Mbps แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Wireless Lan 802.11 b/g/n       

หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
8.8 Hard Disk Drive แบบ SATA II ขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ�ไม7ต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 500 GB หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
8.9 ม� Media Card Reader ท�'สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอ7านหน7วิทยาลัยราชภัฏเชียควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ!าจากภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายนอกไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3
8.10 แป�นพ�มพ�แบบ PS/2 หร�อ USB ม�จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนแป�นกดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: (Key) ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 108 Keys เป0นแบบแยกส7วิทยาลัยราชภัฏเชีน ม�

ต�วิทยาลัยราชภัฏเชีอ�กษรภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาไทย/ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษาอ�งกฤษ พ�มพ�ต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:แป�นอย7างถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาวิทยาลัยราชภัฏเชีร ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใต3เคร�'องหมายการค3าเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�นก�บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอ

8.11 เมาส� Optical Scroll แบบ PS/2 หร�อ USB  พร3อมแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7นรองเมาส� จ!านวิทยาลัยราชภัฏเชีนไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 1 หน7วิทยาลัยราชภัฏเชียภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาย
ใต3เคร�'องหมายการค3าเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอ



-6-

8.12 จอภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพแบบ LCD ขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไม7ต'!ากวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 19.5 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี ควิทยาลัยราชภัฏเชีามลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 1,366 x 768 หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า  
พร3อมกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3อง Webcam แบบต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��งมาก�บจอภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ

8.13 DVD-RW Super Multi แบบต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
8.14 ม�ระบบม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ย Sound System แบบ high-definition audio หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
8.15 ม�แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค7น Driver ในร2ปของ CD ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใต3เคร�'องหมายการค3าเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอ
8.16 ต�วิทยาลัยราชภัฏเชีจ7ายพลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งงานไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯�������������������������������������������������������������าขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 135 watts
8.17 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กออกแบบให3ม�ต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเคร�'องแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจอภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ เป0นช��นเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�น All in One
8.18 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอต3องม�ศ2นย�บร�การในเขตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาคเหน�อท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บมาตรฐาน ISO 9001:2008 

พร3อมเอกสารร�บรอง
8.19 เคร�'องคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�ท�'เสนอต3องม�โรงงานต��งอย27ในประเทศไทยพร3อมแนบเอกสารส!าเนา รง.1
8.20 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�ท�'เสนอ ต3องไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บมาตรฐาน FCC , CE , UL แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Energy Star แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�เอกสารร�บรองจากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ต
8.21 ม�การให3บร�การ ณ สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานท�'ต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��ง (On Site Service) เป0นเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาอย7างน3อย 3 ปd โดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ยเจ3าของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖  �นี้�ามสัญญาซื้อขาย�  

น�บต��งแต7วิทยาลัยราชภัฏเชี�นตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจร�บ
8.24 ม�ช�ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Mainห'ฟOงพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H��ร(อมไมโครโฟนส#าหร�บผู้มีสิทธิเ'(เร�ยน จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน  11 ช�ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Main

8.24.1 เป0นย�'ห3อเดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�บระบบการเร�ยนการสอนม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาต�ม�เดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�ย
8.24.2 เป0นชน�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ใบห2ท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:
8.24.3 ไมโครโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������นเป0นชน�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: Electret Condensor
8.24.4 การตอบสนองควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�'ของห2ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������Eง 20 -20,000 Hz หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
8.24.5 การตอบสนองควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�'ของไมโครโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������น 40 - 16,000 Hz หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
8.24.6 ควิทยาลัยราชภัฏเชีามต3านทานของห2ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������Eงไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 100 Ohm หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
8.24.7 ควิทยาลัยราชภัฏเชีามต3านทานของไมโครโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�c�ꎸ搮捯������������������������������������������������������������นไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 2.2 k Ohm หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
8.24.8 ม�สายต7อแบบ Mini Jack เพ�'อใช3ก�บเคร�'องคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร�

9. โต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��Qะส#าหร�บผู้มีสิทธิเ'(สอนพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H��ร(อมเก(าอ�� จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Main
9.1 โต�ะขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:กวิทยาลัยราชภัฏเชี3างไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 1.20 เมตร ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา>กไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 0.60 เมตร ส2งไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 0.75 เมตร
9.2 ท!าดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชียไม3ปาต�เก��ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบอร�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�วิทยาลัยราชภัฏเชีดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชียเมลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาม�น
9.3 ท�อปโต�ะหนา 25 มม.ขาโต�ะหนา 19 มม.
9.4 ม�จ�กยางรองก�นรอยใต3ขา
9.5 ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:วิทยาลัยราชภัฏเชีางแป�นพ�มพ� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา��นช�กส!าหร�บเกKบอ�ปกรณ�
9.6 เก3าอ��เป0นขาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3อเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'อน 5 ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3อ เบาะห�3มดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชียหน�งเท�ยม ม�ท�'ส!าหร�บวิทยาลัยราชภัฏเชีางแขน 

10. โต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��Qะส#าหร�บผู้มีสิทธิเ'(เร�ยนพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H��ร(อมเก(าอ�� จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน 11 ช�ดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Main
10.1 โต�ะขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:กวิทยาลัยราชภัฏเชี3างไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 0.80 เมตร ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา>กไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 0.60 เมตร ส2งไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 0.75 เมตร
10.2 ท!าดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชียไม3ปาต�เก��ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบอร�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ปHดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�วิทยาลัยราชภัฏเชีดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชียเมลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาม�น
10.3 ท�อปโต�ะหนา 25 มม.ขาโต�ะหนา 19 มม.
10.4 ม�จ�กยางรองก�นรอยใต3ขา
10.5 เก3าอ��เป0นขาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3อเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'อน 5 ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา3อ เบาะห�3มดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3วิทยาลัยราชภัฏเชียหน�งเท�ยม
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11. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��'(ส#าหร�บเกSบอ�ปกรณ!กระจำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$ายส�ญญาณแลัยราชภัฏเชียงระเคร��องคอมพันธ์ ๒๕๕๖�  ��H��
วิทยาลัยราเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��อร!แม,ข,าย จำนวน ๑๑ รายการ�ess����뿨ଖ忨ݠ$#านวิทยาลัยราน 1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p��'(
11.1 ต23แรKคม�ขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: 19 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี 27U หร�อดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:�กวิทยาลัยราชภัฏเชี7า
11.2 ม� AC Power Distribution ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 6 Outlet
11.3 ม�พ�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ลัยราชภัฏเชียงรายมีความระบายอากาศขนาดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file: 4 น��วิทยาลัยราชภัฏเชี ไม7น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี7า 2 ต�วิทยาลัยราชภัฏเชี

เง��อนไขแลัยราชภัฏเชียงระข(อก#าหนดังต่อไปนี้�p������l�001��������B�แผงวงจร (Mainท��วิทยาลัยราไป
1. ส�นค3าท�กรายการท�'เสนอจะต3องร�บประก�น 1 ปd (ไม7รวิทยาลัยราชภัฏเชีมอ�ปกรณ�ส��นเปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อง)
2. บร�ษ�ทจะต3องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส7งของแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�ดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:ต��งระบบให3ใช3งานไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน 90 วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บจากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'ไดุที่สอบราคาซื้อ��r�%E0%B8%A�㌊��瑸㈥��;�file:3ร�บใบส�'งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ��อหร�อวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�'

ท!าส�ญญาก�บทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
3. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา�เนาถูกต้อง�ต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  ���Ǡ�����å�                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ  วันประกาศสอบร�กอบรมวิทยาลัยราชภัฏเชี�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การใช3งานให3อาจารย�

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


