
ประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย������������ฏเช�ยงราย
เร��อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อคร�ภัฏเชียงราย������������ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ�扼े��h����! จำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			#านวิทยาลัยราชน ๒ รายการ

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๗/๒๕๕๖ ตามรา� จ!านวิทยาน ๒ รายการ      
ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเขท�' ๑๑๗/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งน��

                 ๑.  ช�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เคร�'องเส�ยง จ!านวิทยาน  ๕   ช�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
                 ๒.  เคร�'องฉายโปรเจคเตอร�แลัยราชภัฏเะจอร
บภัฏเชียงรายมีควาาพ จ!านวิทยาน ๑๐  ช�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้

           ผู้มีสิทธิเส'(ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�เสนอราคาจำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐(องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐� ดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐,อไปน��
           ๑. เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�ท�'สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
           ๒. ไม:เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กระบ�ช�'อไวิทยา8ในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8แจ8งเวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ8วิทยา
           ๓. ไม:เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�@หร�อควิทยาามค�8มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอไม:ยอมขA�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา8นแต:ร
ฐบาลัยราชภัฏเของ      

ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ม�ค!าส
'งให8สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�@ควิทยาามค�8มก
นเช:นวิทยา:าน
�น
           ๔. ไม:เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุทลัยราชภัฏเประโยชน�ร:วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคารายอ�'นท�'เข8าเสนอราคาให8แก:มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ

เช�ยงราย ณ  วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อไม:เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78กระท!าการอ
นเป5นการข
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ขวิทยาางการแข:งข
นราคาอย:างเป5นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรมใน
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร
�งน��

           ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ไม:ร
บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บ      
มอบอ!านาจไม:มาร
บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ารสอบราคาซื้อครั้งนี้������Ƙ�����Á� Gงค!าช��แจง แลัยราชภัฏเะไม:เข8าร
บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ารสอบราคาซื้อครั้งนี้������Ƙ�����Á� Gงการพ�จารณาราคาตามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้

          ก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้7สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อานท�' แลัยราชภัฏเะร
บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ารสอบราคาซื้อครั้งนี้������Ƙ�����Á� Gงค!าช��แจงรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เพ�'มเต�ม ในวิทยา
นท�' ๒๐ ส�งหาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๑๐.๐๐- ๑๑.๐๐ น . ณ งานพ
สดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�การบดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

          ก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ในวิทยา
นท�' ๗ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อAงวิทยา
นท�' ๒๑ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ต
�งแต:เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อAงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาราชการ ณ งานพ
สดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�การบดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย
ราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาในวิทยา
นท�' ๒๒ ส�งหาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. ณ ห8องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุทA�ง 
ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�การบดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78สนใจต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ต:อขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ ช�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองร8อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8วิทยาน) ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ท�' งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�การบดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๗ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อAงวิทยา
นท�' ๑๙ ส�งหาคม 
๒๕๕๖-ต
�งแต:เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อAงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น.-ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้7รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ท�'เวิทยาMบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเต� www.crru.ac.th-แลัยราชภัฏเะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อามทางโทรศ
พท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต:อ ๑๖๒๒ ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชการ

  
                                  ประกาศ ณ วิทยา
นท�' ๗ ส�งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ช:วิทยายศาสตราจารย� ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ร.ทศพลัยราชภัฏเ อาร�น�จ)
          อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�การบดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อ เลัยราชภัฏเชียงราขท�� ๑๑๗/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อคร�ภัฏเชียงราย������������ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ�扼े��h����! จำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			#านวิทยาลัยราชน ๒ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐ามประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย������������ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรางวิทยาลัยราช�นท�� ๗ ส�งหาคม ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งต:อไปน��เร�ยกวิทยา:า “มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย” ม�ควิทยาามประสงค�      
จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๗/๒๕๕๖ ตามรา� จ!านวิทยาน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งน��
                 ๑.  ช�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เคร�'องเส�ยง จ!านวิทยาน   ๕  ช�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
                 ๒.  เคร�'องฉายโปรเจคเตอร�แลัยราชภัฏเะจอร
บภัฏเชียงรายมีควาาพ จ!านวิทยาน ๑๐  ช�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งพ
สดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�ท�'จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อน��ต8องเป5นของแท8 ของใหม: ไม:เคยใช8งานมาก:อน ไม:เป5นของเก:าเกMบ อย7:ในสภัฏเชียงรายมีควาาพท�'จะใช8งานไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ท
นท�
แลัยราชภัฏเะม�ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะตรงตามก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ไวิทยา8ในเอกสารสอบราคาฉบ
บน�� โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยม�ข8อแนะน!า แลัยราชภัฏเะข8อก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งต:อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�!าประก
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
กประก
นการร
บเง�นค:าพ
สดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�ลัยราชภัฏเ:วิทยางหน8า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุทลัยราชภัฏเประโยชน�ร:วิทยามก
น
                                (๒) การข
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ขวิทยาางการแข:งข
นราคาอย:างเป5นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารส:วิทยานท�' ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารส:วิทยานท�' ๒
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐�ของผู้มีสิทธิเส'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาต8องเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�ท�' สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาต8องไม:เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กระบ�ช�'อไวิทยา8ในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8แจ8ง
เวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ8วิทยา หร�อไม:เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ท�'ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุทลัยราชภัฏเของการส
'งให8น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเหร�อบ�คคลัยราชภัฏเอ�'นเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาต8องไม:เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุทลัยราชภัฏเประโยชน�ร:วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศ    
สอบราคา หร�อไม:เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78กระท!าการอ
นเป5นการข
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ขวิทยาางการแข:งข
นราคาอย:างเป5นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรม ตามข8อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาต8องไม:เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�@หร�อควิทยาามค�8มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอไม:ยอมขA�นศาลัยราชภัฏเไทย 
เวิทยา8นแต:ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ม�ค!าส
'งให8สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�@แลัยราชภัฏเะควิทยาามค�8มก
นเช:นวิทยา:าน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงรา�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาจะต8องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย�'นมาพร8อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยแยกไวิทยา8นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง   
ใบเสนอราคาเป5น ๒ ส:วิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ ส:วิทยานท�' ๑ อย:างน8อยต8องม�เอกสารดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งต:อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาเป5นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) ห8างห�8นส:วิทยานสาม
ญหร�อห8างห�8นส:วิทยานจ!าก
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ให8ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ      
จดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�'อห�8นส:วิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุท78จ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ม�อ!านาจควิทยาบค�ม พร8อมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กต8อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ!าก
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้หร�อบร�ษ
ทมหาชนจ!าก
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ให8ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ          
จดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ� บ
ญช�รายช�'อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุท78จ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ม�อ!านาจควิทยาบค�ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ�อห�8นราย
ใหญ: พร8อมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กต8อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาเป5นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรมดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเท�'ม�ใช:น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ ให8ย�'นส!าเนา
บ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุท78น
�น ส!าเนาข8อตกลัยราชภัฏเงท�'แสดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อAงการเข8าเป5นห�8นส:วิทยาน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8าม�) ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยา
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เป5นห�8นส:วิทยาน พร8อมท
�งร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กต8อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาร:วิทยามก
นในฐานะเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ร:วิทยามค8า ให8ย�'นส!าเนาส
ญญา
ของการเข8าร:วิทยามค8า ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ร:วิทยามค8า แลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เข8าร:วิทยามค8าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)��������������������������������������������������������������_ายใดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เป5นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรมดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้าท�'
ม�ใช:ส
ญชาต�ไทย กMให8ย�'นส!าเนาหน
งส�อเดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ร:วิทยามค8าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)��������������������������������������������������������������_ายใดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เป5นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเให8ย�'นเอกสารตามท�'ระบ�ไวิทยา8ใน (๑)
                                (๔) หน
งส�อแสดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้งหลัยราชภัฏเ
กฐานทางการเง�น ส!าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส!าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษ�
ม7ลัยราชภัฏเค:าเพ�'ม
                                (๕) บ
ญช�เอกสารส:วิทยานท�' ๑ ท
�งหมดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ท�'ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ย�'นพร8อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ตามแบบในข8อ  
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส:วิทยานท�' ๒ อย:างน8อยต8องม�เอกสารดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งต:อไปน��
                                (๑) แคMตตาลัยราชภัฏเMอกแลัยราชภัฏเะหร�อแบบร7ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ ตามข8อ ๔.๔
                                (๒) หน
งส�อมอบอ!านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้อากรแสตมป̀ตามกฎหมายในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคามอบอ!านาจ
ให8บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นลัยราชภัฏเงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ
ญช�เอกสารส:วิทยานท�' ๒ ท
�งหมดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ท�'ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ย�'นพร8อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ตามแบบในข8อ  
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาต8องย�'นเสนอราคาตามแบบท�'ก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ไวิทยา8ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยไม:ม�เง�'อนไข 
ใดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ๆ ท
�งส��นแลัยราชภัฏเะจะต8องกรอกข8อควิทยาามให8ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กต8องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8วิทยาน ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อของผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาให8ช
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เจน จ!านวิทยานเง�นท�'เสนอ
ต8องระบ�ตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาอ
กษร โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยไม:ม�การข7ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ลัยราชภัฏเบหร�อแก8ไข หากม�การข7ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ลัยราชภัฏเบ ตกเต�ม แก8ไข เปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเงจะ
ต8องลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาพร8อมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8าม�) ก!าก
บไวิทยา8ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8วิทยายท�กแห:ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาจะต8องเสนอราคาเป5นเง�นบาท แลัยราชภัฏเะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�ยวิทยา โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยเสนอราคา
รวิทยาม แลัยราชภัฏเะหร�อราคาต:อหน:วิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อต:อรายการ ตามเง�'อนไขท�'ระบ�ไวิทยา8ท8ายใบเสนอราคาให8ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กต8อง ท
�งน�� ราคารวิทยามท�'
เสนอจะต8องตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8าต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อไม:ตรงก
นให8ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ�อต
วิทยาหน
งส�อเป5นส!าค
ญ โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยค�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
ราคารวิทยามท
�งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งรวิทยามค:าภัฏเชียงรายมีควาาษ�ม7ลัยราชภัฏเค:าเพ�'ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อากรอ�'น ค:าขนส:ง ค:าจดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเะค:าใช8จ:ายอ�'นๆ ท
�งปวิทยาง จนกระท
'ง
ส:งมอบพ
สดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�ให8 ณ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�'เสนอจะต8องเสนอก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ย�นราคาไม:น8อยกวิทยา:า ๖๐ วิทยา
น น
บแต:วิทยา
นเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง 
ใบเสนอราคา โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยภัฏเชียงรายมีควาายในก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาต8องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุท�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ชอบราคาท�'ตนไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8เสนอไวิทยา8 แลัยราชภัฏเะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ออนเสนอราคาม�ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8

                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาจะต8องเสนอก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เวิทยาลัยราชภัฏเาส:งมอบพ
สดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�ไม:เก�น ๓๐ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้จากวิทยา
นลัยราชภัฏเงนามใน
ส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาจะต8องส:งแคMตตาลัยราชภัฏเMอก แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร7ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๗/๒๕๕๖ ตามรา� ไปพร8อมใบเสนอราคาเพ�'อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งกลัยราชภัฏเ:าวิทยาน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะยAดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ไวิทยา8
เป5นเอกสารของทางราชการ
                                ส!าหร
บแคMตตาลัยราชภัฏเMอกท�'แนบให8พ�จารณา หากเป5นส!าเนาร7ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ:ายจะต8องร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กต8อง 
โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ม�อ!านาจท!าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หากคณะกรรมการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้7ต8นฉบ
บแคMต
ตาลัยราชภัฏเMอกผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาจะต8องน!าต8นฉบ
บมาให8คณะกรรมการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ตรวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น
                       ๔.๕ ก:อนย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาควิทยารตรวิทยาจดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้7ร:างส
ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเฯให8ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8วิทยานแลัยราชภัฏเะเข8าใจเอกสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เส�ยก:อนท�'จะตกลัยราชภัฏเงย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ตามเง�'อนไขในเอกสาร  
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาจะต8องย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�'ปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ผู้มีอาชีพขายพัสดุทนAกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองเร�ยบร8อยจ:าหน8าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อAงประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอานคณะ
กรรมการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๗/๒๕๕๖ ตามรา� จ!านวิทยาน ๒ รายการ โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยระบ�ไวิทยา8ท�'หน8าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองวิทยา:า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเขท�' ๑๑๗/๒๕๕๖ “ ย�'นต:อเจ8าหน8าท�' ในวิทยา
นท�' ๗ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อAงวิทยา
นท�' ๒๑ ส�งหาคม ๒๕๕๖     ต
�งแต:
เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อAงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ
สดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�การบดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา จะดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้!าเน�นการตรวิทยาจสอบค�ณสมบ
ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคา    
แต:ลัยราชภัฏเะรายวิทยา:า เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุทลัยราชภัฏเประโยชน�ร:วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคารายอ�'นตามข8อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา
นประกาศ      
สอบราคาหร�อไม: แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บการค
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เลัยราชภัฏเ�อกก:อนการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต:อคณะกรรมการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาก:อนหร�อในขณะท�'ม�การเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอ
ราคาวิทยา:า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคากระท!าการอ
นเป5นการข
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ขวิทยาางการแข:งข
นราคาอย:างเป5นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรม ตามข8อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะคณะกร
รมการฯ เช�'อวิทยา:าม�การกระท!าอ
นเป5นการข
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ขวิทยาางการแข:งข
นราคาอย:างเป5นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรม คณะกรรมการฯ จะต
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุท78
เสนอราคารายน
�นออกจากการเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคา แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บการค
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เลัยราชภัฏเ�อก แลัยราชภัฏเะ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งกลัยราชภัฏเ:าวิทยาเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ท��งงาน เวิทยา8นแต:คณะกรรมการฯ จะวิทยา�น�จฉ
ย
ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8วิทยา:า ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคารายน
�นเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ท�'ให8ควิทยาามร:วิทยามม�อเป5นประโยชน�ต:อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ร�เร�'มให8
ม�การกระท!าดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งกลัยราชภัฏเ:าวิทยา
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กต
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้รายช�'อออกจากการเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคา เพราะเหต�เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'ม�
ผู้มีอาชีพขายพัสดุทลัยราชภัฏเประโยชน�ร:วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเป5นการ
ข
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ขวิทยาางการแข:งข
นราคาอย:างเป5นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรณ�ค!าส
'งดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งกลัยราชภัฏเ:าวิทยาต:อปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้กระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น น
บแต:วิทยา
นท�'ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บ
แจ8งจากคณะกรรมการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา การวิทยา�น�จฉ
ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรณ�ของปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้กระทรวิทยางให8ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ�อเป5นท�'ส�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
                                คณะกรรมการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาจะเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บ
การค
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งกลัยราชภัฏเ:าวิทยาข8างต8น ณ ห8องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุทA�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�การบดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๒๒ ส�งหาคม 
๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. 



-๔-

                                การย�'นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรณ�ตามวิทยารรคห8า ย:อมไม:เป5นเหต�ให8ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง          
ใบเสนอราคา เวิทยา8นแต:ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้กระทรวิทยางพ�จารณาเหMนวิทยา:าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งกลัยราชภัฏเ:าวิทยาจะเป5นประโยชน�แก:ทางราชการ  
อย:างย�'งแลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้กระทรวิทยางพ�จารณาเหMนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8วิทยายก
บค!าค
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ค8านของผู้มีอาชีพขายพัสดุท78อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรณ� แลัยราชภัฏเะเหMนวิทยา:าการยกเลัยราชภัฏเ�กการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง
ใบเสนอราคาท�'ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ8วิทยา จะเป5นประโยชน�แก:ทางราชการอย:างย�'งให8ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้กระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการ  
เปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งกลัยราชภัฏเ:าวิทยาไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงรา�กเกณฑ์ จำนวน ๒ รายการ�扼े��h����!แลัยราชภัฏเชียงราะส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�ในการพิจารณาราคา���������5�                     �จำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร
�งน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ส�นดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8วิทยายราคาต:อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคารายใดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ม�ค�ณสมบ
ต�ไม:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กต8องตามข8อ ๒ หร�อย�'นหลัยราชภัฏเ
กฐานการเสนอราคา    
ไม:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กต8องหร�อไม:ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8วิทยานตามข8อ ๓ หร�อย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาไม:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กต8องตามข8อ ๔ แลัยราชภัฏเ8วิทยาคณะกรรมการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา 
จะไม:ร
บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคารายน
�น เวิทยา8นแต:เป5นข8อผู้มีอาชีพขายพัสดุท�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้พลัยราชภัฏเาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุท�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้หลัยราชภัฏเงเพ�ยงเลัยราชภัฏเMกน8อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุท�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้พลัยราชภัฏเาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ไปจาก
เง�'อนไขของเอกสารสอบราคาในส:วิทยานท�'ม�ใช:สาระส!าค
ญ ท
�งน��เฉพาะในกรณ�ท�'พ�จารณาเหMนวิทยา:าจะเป5นประโยชน�ต:อมหา
วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท:าน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�@ไม:พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคา โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยไม:ม�การ    
ผู้มีอาชีพขายพัสดุท:อนผู้มีอาชีพขายพัสดุท
นในกรณ�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งต:อไปน��
                                (๑) ไม:ปรากฏช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
กฐานการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม:กรอกช�'อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรมดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้า หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาอย:างหนA'ง 
อย:างใดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ หร�อท
�งหมดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้แตกต:างไปจากเง�'อนไขท�'ก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ในเอกสารสอบราคาท�'เป5นสาระ
ส!าค
ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุทลัยราชภัฏเท!าให8เก�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ควิทยาามไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก:ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคารายอ�'น
                                (๔) ราคาท�'เสนอม�การข7ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ลัยราชภัฏเบ ตก เต�ม แก8ไขเปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเง โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาม�ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อ
ช�'อพร8อมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8าม�) ก!าก
บไวิทยา8
                       ๕.๔ ในการต
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ส�นการสอบราคา หร�อในการท!าส
ญญา คณะกรรมการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�@ให8ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาช��แจงข8อเทMจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพ ฐานะ หร�อข8อเทMจจร�งอ�'นใดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ท�'เก�'ยวิทยาข8อง
ก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ท�'จะไม:ร
บราคาหร�อไม:ท!าส
ญญาหากหลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งกลัยราชภัฏเ:าวิทยาไม:ม�
ควิทยาามเหมาะสมหร�อไม:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ7กต8อง
                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยา8ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ท�'จะไม:ร
บราคาต'!าส�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ หร�อราคาหนA'งราคาใดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้หร�อ
ราคาท�'เสนอท
�งหมดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้กMไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8 แลัยราชภัฏเะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อในจ!านวิทยาน หร�อขนาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ หร�อเฉพาะรายการหนA'งรายการใดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเ�กการ สอบราคา โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยไม:พ�จารณาจ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อเลัยราชภัฏเยกMไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8 ส�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้แต:จะพ�จารณา ท
�งน��เพ�'อประโยชน�ของทางราชการเป5น
ส!าค
ญ แลัยราชภัฏเะให8ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ�อวิทยา:าการต
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ส�นของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเป5นเดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้Mดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ขาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาจะเร�ยกร8องค:าเส�ยหายใดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ๆ 
ม�ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8 รวิทยามท
�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏเ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ท��งงาน ไม:
วิทยา:าจะเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บการค
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เลัยราชภัฏเ�อกหร�อไม:กMตาม หากม�เหต�ท�'เช�'อไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8วิทยา:าการเสนอราคากระท!าการโดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยไม:ส�จร�ต 
เช:น การเสนอเอกสารอ
นเป5นเทMจ หร�อใช8ช�'อบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรมดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้า หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นมาเสนอราคาแทน เป5นต8น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�'ปรากฏข8อเทMจจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
งจากการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาวิทยา:า ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บ
การค
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เลัยราชภัฏเ�อกตามท�'ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ประกาศรายช�'อไวิทยา8 ตามข8อ ๔.๖ เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุทลัยราชภัฏเประโยชน�ร:วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคารายอ�'น 
ณ วิทยา
นประกาศ สอบราคา หร�อเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเป5นการข
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ขวิทยาางการแข:งข
นราคาอย:างเป5นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรม ตาม
ข8อ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�อ!านาจท�'จะต
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บการค
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งกลัยราชภัฏเ:าวิทยาออกจาก
ประกาศรายช�'อตามข8อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคารายน
�นเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ท��งงาน



-๕-

                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้กระทรวิทยางพ�จารณาเหMนวิทยา:า การยกเลัยราชภัฏเ�กการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�'ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ8วิทยาจะเป5นประโยชน�แก:ทางราชการอย:างย�'งปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้กระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
ง
กลัยราชภัฏเ:าวิทยาไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อส:งมอบส�'งของไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของ    
ทางราชการ น
บแต:วิทยา
นท�'ท!าข8อตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ท!าข8อตกลัยราชภัฏเงเป5นหน
งส�อแทนการ
ท!าส
ญญาตามแบบส
ญญาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งระบ�ในข8อ ๑.๓ กMไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ชนะการสอบราคา ไม:สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อส:งมอบส�'งของไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของ
ทางราชการ หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเหMนวิทยา:าไม:สมควิทยารจ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ท!าข8อตกลัยราชภัฏเงเป5นหน
งส�อ ตามข8อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ชนะการ 
สอบราคา จะต8องท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายตามแบบส
ญญาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งระบ�ในข8อ ๑.๓ ก
บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น 
น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้จากวิทยา
นท�'ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บแจ8งแลัยราชภัฏเะจะต8องวิทยาางหลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญาเป5นจ!านวิทยานเง�นเท:าก
บร8อยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคาส�'งของท�'    
สอบราคาไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ให8มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายยAดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ�อไวิทยา8ในขณะท!าส
ญญา โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยใช8หลัยราชภัฏเ
กประก
นอย:างหนA'งอย:างใดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งต:อไป
น��
                                (๑) เง�นสดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
                                (๒) เชMคท�'ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอนาคารส
'งจ:ายให8แก:มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยเป5นเชMคลัยราชภัฏเงวิทยา
นท�'ท�'ท!า
ส
ญญาหร�อก:อนหน8าน
�นไม:เก�น ๓ วิทยา
น ท!าการ
                                (๓) หน
งส�อค�!าประก
นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอนาคารภัฏเชียงรายมีควาายในประเทศตามแบบหน
งส�อค�!าประก
นดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งระบ�ในข8อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน
งส�อค�!าประก
นของบรรษ
ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห:งประเทศไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ
ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเ
กทร
พย� ท�'ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บอน�ญาตให8ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�'อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�รก�จค�!าประก
น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอนาคารแห:งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8แจ8งช�'อเวิทยา�ยนให8ส:วิทยานราชการต:าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเ8วิทยา โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยอน�โลัยราชภัฏเมให8ใช8ตาม
แบบหน
งส�อค�!าประก
น ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งระบ�ในข8อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ
นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอบ
ตรร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
กประก
นน��จะค�นให8โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยไม:ม�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๑๕ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้จากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ขาย) 
พ8นจากข8อผู้มีอาชีพขายพัสดุท7กพ
นตามส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายแลัยราชภัฏเ8วิทยา

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐ราค,าปร�บ
                       ค:าปร
บตามแบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายข8อ ๑๐ ให8ค�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ในอ
ตราร8อยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ต:อวิทยา
น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราชามช#าร�ดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               บกพิจารณาราคา���������5�                     ร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ท!าข8อตกลัยราชภัฏเงเป5นหน
งส�อ หร�อท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายตามแบบดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งระบ�ในข8อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเ8วิทยาแต:กรณ� จะต8องร
บประก
นควิทยาามช!าร�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้บกพร:องของส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายท�'เก�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ขA�นภัฏเชียงรายมีควาายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไม:น8อยกวิทยา:า ๑ 
ปc  น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้จากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อร
บมอบ โดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ขายต8องร�บจ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ:อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเมแก8ไขให8ใช8การไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งเดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�มภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้จาก
วิทยา
นท�'ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บแจ8งควิทยาามช!าร�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้บกพร:อง
                 



-๖-

                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยราชนส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�?ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงราะอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค:าพ
สดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�ส!าหร
บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อเง�นงบประมาณประจ!าปc พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏเะเง�นร
บฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)��������������������������������������������������������������ากอ�'น/   
บร�หารงานกลัยราชภัฏเาง
                                การลัยราชภัฏเงนามในส
ญญาจะกระท!าไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ต:อเม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บอน�ม
ต�เง�นค:า
พ
สดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�จาก เง�นงบประมาณประจ!าปc พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏเะเง�นร
บฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)��������������������������������������������������������������ากอ�'น/บร�หารงานกลัยราชภัฏเาง แลัยราชภัฏเ8วิทยาเท:าน
�น
                       ๙.๒ เม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ค
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เลัยราชภัฏเ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคารายใดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ให8เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
ส�'งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ แลัยราชภัฏเ8วิทยาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8าผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ขายจะต8องส
'งหร�อน!าส�'งของดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งกลัยราชภัฏเ:าวิทยาเข8ามาจากต:างประเทศ แลัยราชภัฏเะของน
�นต8องน!าเข8า
มาโดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยทางเร�อในเส8นทางท�'ม�เร�อไทยเดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�นอย7: แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อให8บร�การร
บขนไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ตามท�'ร
ฐมนตร�วิทยา:าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งเป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ขายจะต8องปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายวิทยา:าดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8วิทยายการส:งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทยา� ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งน�� 
                                (๑) แจ8งการส
'งหร�อน!าส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งกลัยราชภัฏเ:าวิทยาเข8ามาจากต:างประเทศต:อกรมเจ8าท:า
ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บต
�งแต:วิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ขายส
'งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อของจากต:างประเทศ เวิทยา8นแต:เป5นของท�'ร
ฐมนตร�วิทยา:าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา8นให8บรรท�กโดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยเร�ออ�'นไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8
                                (๒) จ
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้การให8ส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งกลัยราชภัฏเ:าวิทยาบรรท�กโดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยเร�อไทยหร�อเร�อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�เช:นเดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�ยวิทยาก
บเร�อ
ไทยจากต:างประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยา8นแต:จะไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บอน�ญาตจากกรมเจ8าท:าให8บรรท�กส�'งของน
�นโดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยเร�ออ�'นท�'ม�ใช:
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งจะต8องไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ร
บอน�ญาตเช:นน
�นก:อนบรรท�กของลัยราชภัฏเงเร�ออ�'น หร�อเป5นของท�'ร
ฐมนตร�วิทยา:าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา8นให8บรรท�กโดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยเร�ออ�'น
                                (๓) ในกรณ�ท�'ไม:ปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ขายจะต8องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุท�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ตามกฎหมายวิทยา:าดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8วิทยายการส:ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุท78เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ค
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเ8วิทยาไม:ไปท!าส
ญญาหร�อข8อตกลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'ทางราชการก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
งระบ�ไวิทยา8ในข8อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร8องให8ชดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ใช8
ควิทยาามเส�ยหายอ�'น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8าม�) รวิทยามท
�งจะพ�จารณาให8เป5นผู้มีอาชีพขายพัสดุท78ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�@ท�'จะแก8ไขเพ�'มเต�มเง�'อนไขหร�อข8อก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ในแบบ
ส
ญญาให8เป5นไปตามควิทยาามเหMนของส!าน
กงานอ
ยการส7งส�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ8าม�)

  
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

๗ ส�งหาคม ๒๕๕๖
 
           



รายลัยราชภัฏเชียงราะเอ�ยดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               แนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงราขท�� 117/2556

1. เคร��องโปรเจำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐อร!ขนาดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�                2,600 ANSILUMENS + จำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			อร�บภัฏเชียงราย�����������าพิจารณาราคา���������5�                      ขนาดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�                100 น��วิทยาลัยราช แบบม�อดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               Rงพิจารณาราคา���������5�                     ร(อมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐�ดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐��ง   
   จำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			#านวิทยาลัยราชน 10 ช�ดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ
    1.1 เคร�'องโปรเจคเตอร�ขนาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ 2,600 ANSILUMENS

1.1.1.เป5นเคร�'องฉายภัฏเชียงรายมีควาาพชน�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ RGB liquid crystal shutter projection system
1.1.2.ควิทยาามสวิทยา:างในการฉายภัฏเชียงรายมีควาาพ ไม:น8อยกวิทยา:า 2,600  ANSI Lumens
1.1.3.ให8ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ท�' XGA (1024 X 768)
1.1.4.อ
ตราส:วิทยานควิทยาามคมช
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ของภัฏเชียงรายมีควาาพ 3000: 1
1.1.5.สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อแสดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้งภัฏเชียงรายมีควาาพไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ขนาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้  30-300 น��วิทยา
1.1.6.ม�ช:องต:อส
ญญาณเข8า
   1.1.6.1 RGB D-sub 15 pin ไม:น8อยกวิทยา:า 1 ช:อง
   1.1.6.2 S-Video ไม:น8อยกวิทยา:า 1 ช:อง
   1.1.6.3 Video ไม:น8อยกวิทยา:า 1 ช:อง 
1.1.7.ม�ช:องต:อส
ญญาณออก RGB D-sub 15 pin ไม:น8อยกวิทยา:า 1 ช:อง
1.1.8.อาย�การใช8งานหลัยราชภัฏเอดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ภัฏเชียงรายมีควาาพ 4,000 ช
'วิทยาโมง (โหมดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ปรกต�) แลัยราชภัฏเะ 5,000 ช
'วิทยาโมง (โหมดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประหย
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้)
1.1.9.สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อปร
บแก8ร7ปส�'เหลัยราชภัฏเ�'ยมคางหม7ในแนวิทยาต
�งไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8 +/- 30 องศา (Vertical Keystone
1.1.10.ม�อ�ปกรณ�ต:างๆ เช:น สายไฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ารสอบราคาซื้อครั้งนี้������Ƙ�����Á�  / สายส
ญญาณภัฏเชียงรายมีควาาพต:อเช�'อม / ร�โมท / ค7:ม�อ / กระเป�า
1.1.11.ร
บประก
นต
วิทยาเคร�'องไม:น8อยกวิทยา:า 1 ปc
1.1.12.ท!าการต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ต
�งในต!าแหน:งท�'มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
1.1.13.งานต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ต
�งระบบเคร�'องม
ลัยราชภัฏเต�ม�เดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�ยโปรเจคเตอร�
  1.1.13.1 สาย VGA D-sub 15 pin male- D-sub 15 pin male แลัยราชภัฏเะสาย Coxial Cable 

  ต:อจากต
วิทยาเคร�'องถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อAงโต�ะอาจารย� ยาวิทยา 15 – 20  เมตร อย:างลัยราชภัฏเะ 1 เส8น
  1.1.13.2 ขาแขวิทยานเพดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้านพร8อมช�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ก
นขโมยต
วิทยาเคร�'อง
  1.1.13.3 เดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�นสายไฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ารสอบราคาซื้อครั้งนี้������Ƙ�����Á� ขนาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ 2 X 2.5 ต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ปลัยราชภัฏเ
�กพร8อมเบรกเกอร� ขนาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ 20 A ต:อไปย
งต
วิทยาเคร�'องฉาย
  1.1.13.4 Wireway & อ�ปกรณ�งานต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ต
�ง

    1.2.จำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			อร�บภัฏเชียงราย�����������าพิจารณาราคา���������5�                     ขนาดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�                100 น��วิทยาลัยราช แบบม�อดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               Rง 
1.2.1.ม�ขนาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้จอภัฏเชียงรายมีควาาพ 100 น��วิทยา (200*152 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเม.)
1.2.2.กระบอกจอท!าดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8วิทยายเหลัยราชภัฏเMกหนาแลัยราชภัฏเะเคลัยราชภัฏเ�อบส�พ�เศษ เพ�'อควิทยาามทนทาน
1.2.3.เน��อจอแบบ Matt White (gain 1.0)
1.2.4.เน��อจอท!าจาก Fiber glass ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8านหลัยราชภัฏเ
งเคลัยราชภัฏเ�อบส�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้!า สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อท!าควิทยาามสะอาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8
1.2.5.เน��อจอต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ก
บแกนเหลัยราชภัฏเMกแลัยราชภัฏเะใช8ระบบลัยราชภัฏเ7กป�นกลัยราชภัฏเม (Roller lock) ลัยราชภัฏเMอคแกนหม�นเพ�'อป�องก
นการ  
       ต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ข
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ในการดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้Aงเน��อจอลัยราชภัฏเง หร�อม8วิทยานเกMบในกระบอก
1.2.6.สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ต
�งก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุทน
งหร�อเพดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้านไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ง:าย
1.2.7.ร
บประก
น 1 ปc
1.2.8.การต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ต
�ง

1.2.8.1 ม�ขายAดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ท�'ท!าดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8วิทยายเหลัยราชภัฏเMก สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อร
บน�!าหน
กของจอไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้�จ!านวิทยาน 2 ขา
1.2.8.2 ท!าการยAดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้จอร
บภัฏเชียงรายมีควาาพตามจ�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ท�'ทางมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯก!าหนดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ให8
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2. เคร��องขยายเส�ยง ขนาดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�                120 วิทยาลัยราช�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐! + ลัยราชภัฏเชียงรา#าโพิจารณาราคา���������5�                     ง 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐'( + ไมค! 1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐�วิทยาลัยราช พิจารณาราคา���������5�                     ร(อมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐�ดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐��ง จำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			#านวิทยาลัยราชน 5 ช�ดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

2.1 เคร�'องเส�ยง ขนาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ 120 วิทยา
ตต�  จ!านวิทยาน 1 เคร�'อง
2.1.1 เป5นเคร�'องขยายเส�ยงแลัยราชภัฏเะเคร�'องผู้มีอาชีพขายพัสดุทสมส
ญญาณเส�ยง ก!าลัยราชภัฏเ
งข
บเอาท�พ�ท 120 วิทยา
ตต�
2.1.2 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อต:อส
ญญาณ MIC ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8 อย:างน8อย 3 ช:อง พร8อมโวิทยาลัยราชภัฏเ�:มควิทยาบค�มส
ญญาณ
2.1.3 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อต:อช:องส
ญญาณ AUX อย:างน8อย 2 ช:อง พร8อมโวิทยาลัยราชภัฏเ�:มควิทยาบค�มส
ญญาณ
2.1.4 ม�ช�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ควิทยาบค�มเส�ยงของ Input แยกแต:ลัยราชภัฏเะต
วิทยา พร8อมต
วิทยาแม: (Master) อ�ก 1 ต
วิทยา
2.1.5 ม�ระบบต
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ส
ญญาณเส�ยงท�' Mic 1 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเA'งจะต
ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ส
ญญาณ Input ต
วิทยาอ�'นๆ ท
นท� 0-30 dB         
เม�'อระบบท!างาน
2.1.6 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อปร
บท�8มแหลัยราชภัฏเมไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8 +/- 10 dB
2.1.7 ควิทยาามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ�'ตอบสนอง 50-20,000Hz (+/3dB)
2.1.8 Speaker Output 4 โอห�ม (22V), 100V, 70V
2.1.9 ค:าควิทยาามเพ��ยนน8อยกวิทยา:า 1% at 1 kHz, 1/3 rate power
2.1.10 ร
บประก
นค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพไม:น8อยกวิทยา:า 1 ปc แลัยราชภัฏเะม�การส!ารองอะไหลัยราชภัฏเ:ไม:น8อยกวิทยา:า 5 ปc

2.2 ลัยราชภัฏเ!าโพงต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ผู้มีอาชีพขายพัสดุทน
งชน�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ 2 ทาง ขนาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ 30 วิทยา
ตต� จ!านวิทยาน 4 ต78
2.2.1 เป5นลัยราชภัฏเ!าโพงท�'ออกแบบมาส!าหร
บยAดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุทน
งหร�อเพดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้านไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8
2.2.2 เป5นลัยราชภัฏเ!าโพงชน�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ 2 ทาง
2.2.3 ม�ก!าลัยราชภัฏเ
งข
บ Maximum Input 30 วิทยา
ตต� แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเลัยราชภัฏเ�อกปร
บขนาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้วิทยา
ตต�ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8หลัยราชภัฏเายระดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
บ
2.2.4 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อตอบสนองควิทยาามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ�'ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8ไม:น8อยกวิทยา:า 80 Hz-20,000 Hz
2.2.5 ม�ค:า SPL ไม:น8อยกวิทยา:า 90 dB ท�' (1W/1 M)
2.2.6 ม�ควิทยาามต8านทานท�' 8 โอห�มแลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเลัยราชภัฏเ�อกปร
บใช8งานเป5นแบบ Line 100 V แลัยราชภัฏเะ 70 V ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้8
2.2.7 ม�ขนาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ของดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้อกลัยราชภัฏเ!าโพงไม:น8อยกวิทยา:า 12 เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเนต�เมตร แลัยราชภัฏเะม� Tweeter 
2.2.8 ม�ขาแขวิทยานลัยราชภัฏเ!าโพงส!าเรMจร7ปต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้มาก
บลัยราชภัฏเ!าโพง
2.2.9 ร
บประก
นค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพไม:น8อยกวิทยา:า 1 ปc แลัยราชภัฏเะม�การส!ารองอะไหลัยราชภัฏเ:ไม:น8อยกวิทยา:า 5 ปc

2.3 ไมโครโฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ารสอบราคาซื้อครั้งนี้������Ƙ�����Á� น พร8อมสาย 10 เมตร จ!านวิทยาน 1 ต
วิทยา
2.3.1 เป5นไมโครโฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ารสอบราคาซื้อครั้งนี้������Ƙ�����Á� นสาย แบบ ไดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้นาม�ค (Dynamic)
2.3.2 ท�ศทางการร
บเส�ยงเป5นแบบ Unidirectional (cardioid)
2.3.3 ค:าควิทยาามต8านทาน 600 โอห�ม
2.3.4 ค:าควิทยาามไวิทยาในการตอบสนอง -52 dBv
2.3.5 การตอบสนองควิทยาามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ�'ในช:วิทยาง 80 Hz – 15 KHz
2.3.6 ม�สวิทยา�ทช� เปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้-ปIดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ท�'ต
วิทยาไมค� 
2.3.7 ร
บประก
นส�นค8าเป5นเวิทยาลัยราชภัฏเา 1 ปc

2.4 งานต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ต
�ง
2.4.1 ปcกเหลัยราชภัฏเMกยAดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เคร�'องขยายเส�ยงต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ผู้มีอาชีพขายพัสดุทน
ง
2.4.2 2 X Mono Phone Socket Panel พร8อมกลัยราชภัฏเ:องลัยราชภัฏเอยหน8าห8องเร�ยน
2.4.3 2 X Mono Phone Plug พร8อมกลัยราชภัฏเ:องลัยราชภัฏเอยหน8าห8องเร�ยน
2.4.5 สายไมค�จากกลัยราชภัฏเ:อง Inlet Mic ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อAง Amp 2 input
2.4.6 สายลัยราชภัฏเ!าโพงใช8ขนาดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ 16 AWG
2.4.7 Wireway & อ�ปกรณ�งานต�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ต
�ง 
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ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐#าแหน,งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐�ดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐��ง

1. เคร��องโปรเจำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐อร!ขนาดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�                2,600 ANSILUMENS + จำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			อร�บภัฏเชียงราย�����������าพิจารณาราคา���������5�                      ขนาดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�                100 น��วิทยาลัยราช แบบม�อดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               Rงพิจารณาราคา���������5�                     ร(อมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐�ดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐��ง 
   จำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			#านวิทยาลัยราชน 10 ช�ดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�                

1.1. ห8องเร�ยนหอประช�มกาสะลัยราชภัฏเองค!า จ!านวิทยาน 1 ห8อง
1.2. ห8องเร�ยนหอประช�มนานาชาต� จ!านวิทยาน 4 ห8อง
1.3. ช
�นลัยราชภัฏเ:างหอประช�มนานาชาต� จ!านวิทยาน 2 ช�ดังนี้	���������������������Ĩ�������                                (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้
1.4. ห8องเร�ยนตAกย7เน�'ยน (ใหม:) จ!านวิทยาน 3 ห8อง (ก!าลัยราชภัฏเ
งปร
บปร�งอย7:)

2. เคร��องขยายเส�ยง ขนาดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�                120 วิทยาลัยราช�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐! + ลัยราชภัฏเชียงรา#าโพิจารณาราคา���������5�                     ง 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐'( + ไมค! 1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐�วิทยาลัยราช พิจารณาราคา���������5�                     ร(อมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐�ดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�               ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�น	๑๐��ง   จำนวน ๒ รายการ�扼े��h�����)�			#านวิทยาลัยราชน 5 ช�ดังต่อไปนี้�น	๑๐  ชุด����������8�                
2.1. ห8องเร�ยนหอประช�มกาสะลัยราชภัฏเองค!า จ!านวิทยาน 1 ห8อง
2.2. ห8องเร�ยนหอประช�มนานาชาต� จ!านวิทยาน 2 ห8อง
2.3. ห8องเร�ยนตAกย7เน�'ยน (ใหม:) จ!านวิทยาน 2 ห8อง (ก!าลัยราชภัฏเ
งปร
บปร�งอย7:)

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


	1. เครื่องโปรเจคเตอร์ขนาด 2,600 ANSILUMENS + จอรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว แบบมือดึงพร้อมติดตั้ง
	จำนวน 10 ชุด
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