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

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะสอบราคาจ�างปร�บปร�งหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งคาห�องน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��าแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาสวิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
สมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้#จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�' ๓๙/๒๕๕๖ราคากลัยราชภัฏเชียงรายมีควาางของงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลก.อสร�างใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการ
สอบราคาคร��งน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท��งส��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลบาทถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล) 
          ผู้มีสิทธิเ&�ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเอราคาจ้างปรับปรุงหลัะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���� ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย��������¨���랤ǫ����溈ଯ랈ǫ㓤㝸�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���*อไปน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเ�  
                   ๑. เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ม�อาช�พร�บจ�างงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�'สอบราคาจ�าง
                   ๒. ไม.เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ท�'ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini:กระบ�ช='อไวิทยาลัยราชภัฏเชี�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลบ�ญช�รายช='อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ท��งงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�แจ�งเวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลช='อแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชี
                   ๓. ไม.เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@หร=อควิทยาลัยราชภัฏเชีามค��มก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำB'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม.ยอมขB�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลแต.ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอ
ราคาได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ม�ค�าส�'งให�สลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@ควิทยาลัยราชภัฏเชีามค��มก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเช.น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชี.าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
                   ๔. ไม.เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ม�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ร.วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลก�บผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคารายอ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�'เข�าเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาให�แก.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลประกาศสอบราคา หร=อไม.เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�กระท�าการอ�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการข�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข.งข�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลราคาอย.างเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
การสอบราคาจ�างคร��งน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��
                   ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม.ร�บพ�จารณาซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคา หากผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาหร=อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บ          
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          ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�สน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลใจต�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ต.อขอร�บเอกสารสอบราคาจ�าง ช�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๒๐๐.- บาท (สองร�อยบาทถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล)  ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ท�' งาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง 
ส�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�กงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.iniBงวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๑๑ ม�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาคม ๒๕๕๖ 
ต��งแต.เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๐๘.๓๐ น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล. ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.iniBงเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๕.๐๐ น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล. ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้:รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ท�'เวิทยาลัยราชภัฏเชี#บไซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำต� www.cru.in.th แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ www.gprocurement.go.th 
หร=อสอบถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.iniามทางโทรศ�พท�หมายเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต.อ ๑๖๒๒ ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาราชการ
  

                                          ประกาศ ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ช.วิทยาลัยราชภัฏเชียศาสตราจารย� ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ร.ทศพลัยราชภัฏเชียงรายมีควา อาร�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�จ)  
   อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�  



 

เอกสาร สอบราคาจ้างปรับปรุงหลั�าง เลัยราชภัฏเชียงราขท�� ๓๙/๒๕๕๖
สอบราคาจ้างปรับปรุงหลั�างปร�บปร�งหลัยราชภัฏเชียงรา�งคาห�องน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเ !าแลัยราชภัฏเชียงราะศาลัยราชภัฏเชียงราาสวิทยาลัยราชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย��������¨���랤ǫ����溈ଯ랈ǫ㓤㝸$จ้างปรับปรุงหลัมหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��횼ဂ���`�呂�ฏเช�ยงราย

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ามประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��횼ဂ���`�呂�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรางวิทยาลัยราช�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเท�� ๒๘ ก�มภัฏเชียงราย��횼ဂ���`�呂าพันธ์ ๒๕๕๖�浴p�ଵH�浡�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเธิเสนอราคาจะต้องมีค5 ๒๕๕๖

......................................................
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำB'งต.อไปน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��เร�ยกวิทยาลัยราชภัฏเชี.า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�
จะสอบราคาจ�างปร�บปร�งหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งคาห�องน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��าแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาสวิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้#จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏ
เช�ยงราย โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยม�ข�อแน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากละน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�าแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะข�อก�าหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งต.อไปน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�� 

                 ๑. เอกสารแน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเบท�ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ แบบร:ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้
                       ๑.๒ แบบใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคา
                       ๑.๓ แบบส�ญญาจ�าง
                       ๑.๔ แบบหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อค��าประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
                                (๑) แบบร:ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้
                                (๒) หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการร�บเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลค.าจ�างลัยราชภัฏเชียงรายมีควา.วิทยาลัยราชภัฏเชีงหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�า
                                (๓) หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
                       ๑.๕ ส:ตรการปร�บราคา
                       ๑.๖ บทน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ร.วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
                                (๒) การข�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข.งข�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลราคาอย.างเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๗     แบบบ�ญช�เอกสาร
                                (๑) บ�ญช�เอกสารส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๑
                                (๒) บ�ญช�เอกสารส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๒
                       ๑.๘     รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้การค�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชีณราคากลัยราชภัฏเชียงรายมีควาางงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลก.อสร�างตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
 

                  ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����ของผู้มีสิทธิเ&�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาต�องเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ม�อาช�พร�บจ�างงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' สอบราคาจ�าง
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาต�องไม.เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ท�'ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini:กระบ�ช='อไวิทยาลัยราชภัฏเชี�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลบ�ญช�รายช='อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ท��งงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�แจ�ง
เวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลช='อแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชี หร=อไม.เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ท�'ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของการส�'งให�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร=อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ท��งงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลตามระเบ�ยบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาต�องไม.เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ม�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ร.วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลก�บผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคารายอ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลประกาศสอบ
ราคา หร=อไม.เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�กระท�าการอ�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการข�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข.งข�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลราคาอย.างเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข�อ ๑.๖
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาต�องไม.เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@หร=อควิทยาลัยราชภัฏเชีามค��มก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำB'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม.ยอมขB�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย 
เวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลแต.ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ของผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ม�ค�าส�'งให�สลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะควิทยาลัยราชภัฏเชีามค��มก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเช.น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชี.าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล 
                       ๒.๕ ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาต�องเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา



-๒-

                  ๓. หลัยราชภัฏเชียงรา�กฐาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเการเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเอราคา
                       ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาจะต�องเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอเอกสารหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลมาพร�อมก�บซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคา โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยแยกไวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอกซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำอง
ใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคา เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ๒ ส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ค=อ 
                       ๓.๑ ส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๑ อย.างน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�อยต�องม�เอกสารด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งต.อไปน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��
                                (๑) ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลกรณ�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา
                                         (ก) ห�างห��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลสาม�ญหร=อห�างห��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลจ�าก�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ ให�ย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อร�บรองการ
จด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ทะเบ�ยน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา บ�ญช�รายช='อห��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�จ�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้การ ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ม�อ�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาจควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม(ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�าม�) พร�อมร�บรองส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini:กต�อง
                                         (ข) บร�ษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือร�ทจ�าก�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้หร=อบร�ษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือร�ทมหาชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลจ�าก�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ ให�ย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อร�บรองการจด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้
ทะเบ�ยน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา หน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อบร�คณห�สน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ�ญช�รายช='อกรรมการผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�จ�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้การ ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ม�อ�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาจควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม(ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�าม�)แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะบ�ญช�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini=อห��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
รายใหญ. พร�อมร�บรองส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini:กต�อง
                                (๒) ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลกรณ�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้าหร=อคณะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�'ม�ใช.น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ให�ย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลา
บ�ตรประจ�าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลของผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาข�อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางท�'แสด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.iniBงการเข�าเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลห��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล (ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�าม�) ส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาบ�ตรประจ�าต�วิทยาลัยราชภัฏเชี
ประชาชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลของผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลห��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล พร�อมท��งร�บรองส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini:กต�อง
                                (๓) ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลกรณ�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาร.วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลฐาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากละเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ร.วิทยาลัยราชภัฏเชีมค�า ให�ย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาส�ญญา
ของการเข�าร.วิทยาลัยราชภัฏเชีมค�า ส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาบ�ตรประจ�าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลของผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ร.วิทยาลัยราชภัฏเชีมค�า แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เข�าร.วิทยาลัยราชภัฏเชีมค�าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา�เนาถูกต้อง�ต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  ���ǐ�����Û�                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาdายใด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้า
ท�'ม�ใช.ส�ญชาต�ไทย ก#ให�ย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลทาง หร=อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ร.วิทยาลัยราชภัฏเชีมค�าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา�เนาถูกต้อง�ต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  ���ǐ�����Û�                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาdายใด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาให�ย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเอกสารตามท�'ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล (๑)
                                (๔) หน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อแสด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลทางการเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาใบทะเบ�ยน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลพาณ�ชย� ส�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาใบทะเบ�ยน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือร�
ม:ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาค.าเพ�'ม
                                (๕) บ�ญช�เอกสารส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๑ ท��งหมด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ท�'ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลพร�อมก�บซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคา ตามแบบใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
ข�อ ๑.๗ (๑)
                       ๓.๒ ส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๒ อย.างน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�อยต�องม�เอกสารด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งต.อไปน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��
                                (๑) หน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อมอบอ�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาจซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำB'งปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้อากรแสตมปeตามกฎหมายใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคามอบอ�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาจ
ให�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลามใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาแทน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
                                (๒) บ�ญช�รายการก.อสร�าง(หร=อใบแจ�งปร�มาณงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล) ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำB'งจะต�องแสด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งรายการวิทยาลัยราชภัฏเชี�สด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้� อ�ปกรณ�
ค.าแรงงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือร�ประเภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอทต.าง ๆ รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งก�าไรไวิทยาลัยราชภัฏเชี�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�วิทยาลัยราชภัฏเชีย
                                (๓) บ�ญช�เอกสารส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๒ ท��งหมด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ท�'ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลพร�อมก�บซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคา ตามแบบใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
ข�อ ๑.๗ (๒)



-๓-

                  ๔. การเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาต�องย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาตามแบบท�'ก�าหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ไวิทยาลัยราชภัฏเชี�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเอกสารสอบราคาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�� โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยไม.ม�เง='อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลไข
ใด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ ๆ ท��งส��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะต�องกรอกข�อควิทยาลัยราชภัฏเชีามให�ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini:กต�องครบถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม=อช='อของผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาให�ช�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้เจน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล จ�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�'เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอ
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เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคา ให�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลบาท แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาเพ�ยงราคาเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ยวิทยาลัยราชภัฏเชี โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีม แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร=อราคา ต.อหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล.วิทยาลัยราชภัฏเชีย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
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โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี�ท�'หน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�าซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองวิทยาลัยราชภัฏเชี.า "ใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ามเอกสาร สอบราคา เลัยราชภัฏเชียงราขท�� ๓๙/๒๕๕๖" ย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลต.อเจ�าหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�าท�' ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' 
๒๘ ก�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖  ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.iniBงวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๑๕ ม�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาคม ๒๕๕๖ ต��งแต.เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๐๙.๐๐ น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล. ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.iniBงเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๖.๐๐ น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล. ณ งาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลพ�สด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้� 
กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง ส�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�กงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
                                เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้��อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รั�นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง ส��หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด����นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด��เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองสอบราคา จะด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบค�ณสมบ�ต�ของผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคา
แต.ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะรายวิทยาลัยราชภัฏเชี.า เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ร.วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลก�บผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคารายอ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ตามข�อ ๑.๖ (๑) ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลประกาศ
สอบราคาหร=อไม. แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกาศรายช='อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บการค�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา=อกก.อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคา
                                หากปรากฏต.อคณะกรรมการเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองสอบราคาก.อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลหร=อใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลขณะท�'ม�การเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอ
ราคาวิทยาลัยราชภัฏเชี.า ม�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคากระท�าการอ�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการข�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข.งข�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลราคาอย.างเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข�อ ๑.๖ (๒) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะคณะกร
รมการฯ เช='อวิทยาลัยราชภัฏเชี.าม�การกระท�าอ�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการข�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข.งข�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลราคาอย.างเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้รายช='อ
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                                คณะกรรมการเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองสอบราคา จะเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาของผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บ
การค�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา=อก ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา.าวิทยาลัยราชภัฏเชีข�างต�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ณ ห�องเอ=�องผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���B�ง ส�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�กงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๑๘ ม�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาคม 
๒๕๕๖ ต��งแต.เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๐.๐๐ น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล. เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลต�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลไป 
                                การย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยาลัยราชภัฏเชีรรคห�า ย.อมไม.เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเหต�ให�ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาการเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอ
ราคา เวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลแต.ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเห#น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชี.า การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา.าวิทยาลัยราชภัฏเชีจะเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลประโยชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�แก.ทางราชการอย.างย�'ง 
แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลกรณ�ท�'ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเห#น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�วิทยาลัยราชภัฏเชียก�บค�าค�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ค�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลของผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเห#น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชี.าการยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอ
ราคาท�'ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชีจะเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลประโยชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�แก.ทางราชการอย.างย�'งให�ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงม�อ�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำอง
ใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา.าวิทยาลัยราชภัฏเชีได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�

                  ๕. หลัยราชภัฏเชียงรา�กเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา���5แลัยราชภัฏเชียงราะส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเการพันธ์ ๒๕๕๖�浴p�ଵH�浡�จ้างปรับปรุงหลัารณาราคา
                       ๕.๑ ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการ สอบราคา คร��งน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ส�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�วิทยาลัยราชภัฏเชีย ราคารวิทยาลัยราชม
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคารายใด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ม�ค�ณสมบ�ต�ไม.ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini:กต�องตามข�อ ๒ หร=อย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคา
ไม.ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini:กต�องหร=อไม.ครบถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลตามข�อ ๓ หร=อย='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองสอบราคาไม.ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini:กต�องตามข�อ ๔ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชี คณะกรรมการฯจะไม.ร�บพ�จารณา
ราคาของผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคารายน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล เวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลแต.เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลข�อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง����ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้พลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้หร=อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง����ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้หลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเพ�ยงเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา#กน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�อย หร=อท�'ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง����ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้แผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���กไปจากเง='อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลไขของ
เอกสารสอบราคาใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�'ม�ใช.สาระส�าค�ญ ท��งน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�� เฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม��Șࠋּנࠋڀࠋڱࠋۀࠋ﮼ࠋڭࠋەئࠋحتࠋخضࠋحنࠋمهࠋِّـ/:����ࠋمش���մեࠋ㗈ଖ��莀ۅ��莀ۅ腰���鹈ۆ默ۆ鼈�0ۆ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О莀ۅ�%莀ۅ蚸莀�2ۅἐพาะใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลกรณ�ท�'พ�จารณาเห#น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชี.าจะเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลประโยชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ต.อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ย
ราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเท.าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@ไม.พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคา โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยไม.ม�การผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���.อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง����น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลกรณ�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งต.อไปน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��
                                (๑) ไม.ปรากฏช='อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคารายน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลบ�ญช�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ร�บเอกสาร สอบราคา หร=อใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการ
ร�บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม.กรอกช='อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้า หร=อลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม=อช='อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาอย.างหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลB'งอย.าง
ใด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ หร=อท��งหมด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคา
                                (๓) เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้แตกต.างไปจากเง='อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลไขท�'ก�าหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเอกสารสอบราคา ท�'เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลสาระ
ส�าค�ญ หร=อม�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�าให�เก�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ควิทยาลัยราชภัฏเชีามได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก.ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคารายอ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
                                (๔) ราคาท�'เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอม�การข:ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบ ตกเต�ม แก�ไขเปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�'ยน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาม�ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม=อช='อ
พร�อมประท�บตรา (ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�าม�) ก�าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชี�



-๕-

                       ๕.๔ ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการต�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ส�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการสอบราคา หร=อใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการท�าส�ญญา คณะกรรมการเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองสอบราคาหร=อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@ให�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาช��แจงข�อเท#จจร�ง สภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ ฐาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากละ หร=อข�อเท#จจร�งอ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลใด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ท�'เก�'ยวิทยาลัยราชภัฏเชีข�อง
ก�บผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไม.ร�บราคา หร=อไม.ท�าส�ญญา หากหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา.าวิทยาลัยราชภัฏเชีไม.ม�
ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเหมาะสมหร=อไม.ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini:กต�อง
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาลัยราชภัฏเชี�ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำB'งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไม.ร�บราคาต'�าส�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ หร=อราคาหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลB'งราคาใด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ 
หร=อราคาท�'เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอท��งหมด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ก#ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา=อกจ�างใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลจ�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล หร=อขน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ หร=อเฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม��Șࠋּנࠋڀࠋڱࠋۀࠋ﮼ࠋڭࠋەئࠋحتࠋخضࠋحنࠋمهࠋِّـ/:����ࠋمش���մեࠋ㗈ଖ��莀ۅ��莀ۅ腰���鹈ۆ默ۆ鼈�0ۆ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О莀ۅ�%莀ۅ蚸莀�2ۅἐพาะรายการหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลB'งรายการใด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ 
หร=ออาจจะยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการ สอบราคาโด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยไม.พ�จารณาจ�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้จ�างเลัยราชภัฏเชียงรายมีควายก#ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้� ส�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้แต.จะพ�จารณา ท��งน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�� เพ='อประโยชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ของทาง
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ฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด���9��Ơ���͚������͚��͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚గ�ଯ�ଯ᷀ԧἔҼ䟰͛難௮��㈼Iงได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไม.ร�บราคาของผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคารายน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล 
                       ๕.๖ ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลกรณ�ท�'ปรากฏข�อเท#จจร�งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งจากการเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองสอบราคาวิทยาลัยราชภัฏเชี.า ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บ
การค�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา=อกตามท�'ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ประกาศรายช='อไวิทยาลัยราชภัฏเชี� ตามข�อ ๔.๕ เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ร.วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลก�บผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคารายอ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล 
ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลประกาศสอบราคา หร=อเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาท�'กระท�าการอ�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการข�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข.งข�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลราคาอย.างเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตาม
ข�อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�อ�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาจท�'จะต�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้รายช='อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บการค�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา=อกด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา.าวิทยาลัยราชภัฏเชีออกจาก
ประกาศรายช='อตามข�อ ๔.๕ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคารายน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ท��งงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
                                ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลกรณ�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��หากปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเห#น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชี.า การยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาท�'ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�
ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�าเน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชีจะเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลประโยชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�แก.ทางราชการอย.างย�'งปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงม�อ�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเปKด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำองใบเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ง
กลัยราชภัฏเชียงรายมีควา.าวิทยาลัยราชภัฏเชีได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�



-๖-

                  ๖. การท!าส�ญญาจ้างปรับปรุงหลั�าง
                       ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากละการสอบราคาจะต�องท�าส�ญญาจ�างตามแบบส�ญญาด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งระบ�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลข�อ ๑.๓ ก�บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ย
ราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�บถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�'ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บแจ�ง แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะต�องวิทยาลัยราชภัฏเชีางหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส�ญญาเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลจ�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเท.าก�บ
ร�อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๕ ของราคาค.าจ�างท�' สอบราคา ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้� ให�มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายยBด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini=อไวิทยาลัยราชภัฏเชี�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลขณะท�าส�ญญา โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยใช�หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ก
ประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอย.างหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลB'งอย.างใด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งต.อไปน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��
                       ๖.๑ เง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลสด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้
                       ๖.๒ เช#คท�'ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาคารส�'งจ.ายให�แก.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเช#คลัยราชภัฏเชียงรายมีควางวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�'ท�'ท�าส�ญญาหร=อ
ก.อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลไม.เก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�าการ
                       ๖.๓ หน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อค��าประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาคารภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลประเทศตามแบบหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อค��าประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งระบ�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
ข�อ ๑.๔ (๑)
                       ๖.๔ หน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อค��าประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลของบรรษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือร�ทเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอ�ตสาหกรรมแห.งประเทศไทย หร=อบร�ษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือร�ทเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล หร=อ
บร�ษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือร�ทเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กทร�พย� ท�'ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บอน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ญาตให�ประกอบก�จการเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเพ='อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค��าประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลตาม
ประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาคารแห.งประเทศไทย ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำB'งได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�แจ�งช='อเวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลให�ส.วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลราชการต.าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชี โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยอน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�โลัยราชภัฏเชียงรายมีความให�ใช�ตามแบบ
หน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อค��าประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งระบ�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลข�อ ๑ .๔ (๑)
                       ๖.๕ พ�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ�ตรร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย
                 หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��จะค=น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลให�โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยไม.ม�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ๑๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�บถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�'ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากละการสอบราคา (ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ร�บจ�าง) 
พ�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลจากข�อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:กพ�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลตามส�ญญาจ�างแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชี

                  ๗. ค*าจ้างปรับปรุงหลั�างแลัยราชภัฏเชียงราะการจ้างปรับปรุงหลั*ายเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเ
                       กรมจะจ.ายเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลค.าจ�าง โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยแบ.งออกเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ๑ งวิทยาลัยราชภัฏเชีด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��
                                งวิทยาลัยราชภัฏเชีด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ส�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ท�าย เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลจ�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอ�ตราร�อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๑๐๐ ของค.าจ�าง เม='อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ร�บจ�างได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ปฏ�บ�ต�งาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล 
ท��งหมด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ให� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชีเสร#จเร�ยบร�อยตามส�ญญา รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งท�าสถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.iniาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�'ก.อสร�างให�สะอาด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้เร�ยบร�อย

                  ๘. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ราค*าปร�บ
                       ค.าปร�บตามแบบส�ญญาจ�างข�อ ๑๗ ให�ค�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอ�ตราร�อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๐.๑ ของค.าจ�างตามส�ญญาต.อวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล

                  ๙. การร�บประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเควิทยาลัยราชามช!าร�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย��������¨���랤ǫ����溈ଯ랈ǫ㓤㝸บกพันธ์ ๒๕๕๖�浴p�ଵH�浡ร*อง
                       ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากละการสอบราคา ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำB'งได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ท�าข�อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อ หร=อท�าส�ญญาจ�างตามแบบด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งระบ�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลข�อ ๑.๓ 
แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชีแต.กรณ� จะต�องร�บประก�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลควิทยาลัยราชภัฏเชีามช�าร�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้บกพร.องของงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลจ�างท�'เก�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ขB�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาไม.น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี.า ๒ ปi น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�บถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้จาก
วิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�'มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บมอบงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ร�บจ�างต�องร�บจ�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้การซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำ.อมแซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำมแก�ไขให�ใช�การได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล 
๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�บถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�'ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บแจ�งควิทยาลัยราชภัฏเชีามช�าร�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้บกพร.อง



-๗-

                  ๑๐. ข�อสงวิทยาลัยราชน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�Aใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเการเสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเอราคาแลัยราชภัฏเชียงราะอ��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเ ๆ
                       ๑๐.๑ เง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลค.าจ�างส�าหร�บงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลจ�างคร��งน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��ได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�มาจากเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลงบประมาณประจ�าปi พ.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏเชียงรายมีควางน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลามใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส�ญญาจะกระท�าได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ต.อเม='อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บอน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ม�ต�เง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
ค.าก.อสร�างจาก เง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลงบประมาณประจ�าปi พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชีเท.าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
                                ราคากลัยราชภัฏเชียงรายมีควาางของงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลก.อสร�างใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลการ สอบราคา คร��งน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเง�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท��งส��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สามแสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลบาทถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�วิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล)
                       ๑๐.๒ เม='อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ค�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา=อกผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคารายใด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ให�เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ร�บจ�างแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง
จ�างตาม สอบราคาจ�าง แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชี ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�าผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ร�บจ�างจะต�องส�'งหร=อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�าส�'งของมาเพ='องาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลจ�างด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา.าวิทยาลัยราชภัฏเชีเข�ามาจากต.างประเทศแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
ของน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลต�องน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�าเข�ามาโด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยทางเร=อใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเส�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลทางท�'ม�เร=อไทยเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอย:. แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.iniให�บร�การร�บขน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ตามท�'ร�ฐมน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี.าการ
กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาคมประกาศก�าหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำB'งเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ร�บจ�างจะต�องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชี.าด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�วิทยาลัยราชภัฏเชียการส.งเสร�มกา
รพาณ�ชยน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาวิทยาลัยราชภัฏเชี� ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�� 
                                (๑) แจ�งการส�'งหร=อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�าส�'งของด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา.าวิทยาลัยราชภัฏเชีเข�ามาจากต.างประเทศต.อกรมเจ�าท.าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล 
น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�บถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�'ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ร�บจ�างส�'งหร=อซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำ=�อของจากต.างประเทศ เวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลแต.เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลของท�'ร�ฐมน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี.าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาคมประกาศ
ยกเวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลให�บรรท�กโด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยเร=ออ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�
                                (๒) จ�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้การให�ส�'งของด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา.าวิทยาลัยราชภัฏเชีบรรท�กโด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยเร=อไทยหร=อเร=อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช.น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�บเร=อไทยจาก
ต.างประเทศมาย�งประเทศไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลแต.จะได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บอน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ญาตจากกรมเจ�าท.า ให�บรรท�กส�'งของน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลโด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยเร=ออ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�'ม�ใช.เร=อไทย 
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำB'งจะต�องได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ร�บอน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ญาตเช.น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลก.อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลบรรท�กของลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเร=ออ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล หร=อเป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลของท�'ร�ฐมน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี.าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาคมประกาศ
ยกเวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลให�บรรท�กโด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยเร=ออ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
                                (๓) ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลกรณ�ท�'ไม.ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร=อ (๒) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ร�บจ�างจะต�องร�บผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง����ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชี.าด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�วิทยาลัยราชภัฏเชียการส.ง
เสร�มการพาณ�ชยน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลาวิทยาลัยราชภัฏเชี�
                       ๑๐.๓ ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�เสน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลอราคาซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำB'งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ค�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา=อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชีไม.ไปท�าส�ญญาหร=อข�อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาท�'ทางราชการก�าหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี� ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลข�อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร�องให�ชด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ใช�
ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเส�ยหายอ='น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล (ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�าม�) รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งจะพ�จารณาให�เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ท��งงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๑๐.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชีน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@ท�'จะแก�ไขเพ�'มเต�มเง='อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลไขหร=อข�อก�าหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลแบบ
ส�ญญาให�เป0น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลไปตามควิทยาลัยราชภัฏเชีามเห#น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลของส�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�กงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล อ�ยการส:งส�ด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ (ถ้วน) ���������ŷŷ愲࠘ŷ貘Еŷᇉࠖॼ��쩼11يC25A~1.DOC��������搮捯x���������Ș���sv2hq2.tmp��쮸⎋퇾Ǎ��Ö���ŷsoffice.ini�Cŷ䦁က寈ଯą��翿�� �栀댗礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö���䚸ခsoffice.ini�礇Ǎ䑤ᙇǎ쮸⎋퇾Ǎ��Ö�����soffice.ini���䥱���浬ଵCŷ䦁က蚼ைą��翿�� �栀댗礇Ǎꚾᙇǎ栀댗礇Ǎ��Ô���䚸ခbootstrap.ini�าม�)



-๘-

                  ๑๑. การปร�บราคาค*างาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเก*อสร�าง
                       การปร�บราคาค.างาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลก.อสร�างตามส:ตรการปร�บราคาด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�งระบ�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลข�อ ๑.๕ จะน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ามาใช�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลกรณ�ท�'ค.างาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
ก.อสร�างลัยราชภัฏเชียงรายมีควาด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางหร=อ เพ�'มขB�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล โด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ยวิทยาลัยราชภัฏเชี�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การต.อไปน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล��
                       ตามเง='อน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลไข หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราค� ส:ตรแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะวิทยาลัยราชภัฏเชี�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ค�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชีณท�'ใช�ก�บส�ญญาแบบปร�บราคาได็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�ตามมต�คณะร�ฐมน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลตร�
เม='อวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๒๒ ส�งหาคม ๒๕๓๒ เร='อง การพ�จารณาช.วิทยาลัยราชภัฏเชียเหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา=อผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง���:�ประกอบอาช�พงาน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลก.อสร�าง ตามหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�งส=อส�าน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล�ก
เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การคณะร�ฐมน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลตร� ท�' น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลร ๐๒๐๓/วิทยาลัยราชภัฏเชี ๑๐๙ ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลท�' ๒๔ ส�งหาคม ๒๕๓๒
                       ส:ตรการปร�บราคา (ส:ตรค.า K) จะต�องคงท�'ท�'ระด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้�บท�'ก�าหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ไวิทยาลัยราชภัฏเชี�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลวิทยาลัยราชภัฏเชี�น้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�วิทยาลัยราชภัฏเชีเสร#จตามท�'ก�าหน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ไวิทยาลัยราชภัฏเชี�ใน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ราคากล
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