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เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย ��怀䂘��㸀䂪`�ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ�doc#�లh! จำนวน ๑ รายการ�doc#�లh�����)#านวิทยาลัยราน ๑ รายการ

-------------------------------------------  
 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายม�ควิทยาลัยราชภัฏเชามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	�������� จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชน ๑ รายการ  

เอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเชียงรายมีควขท�' ๘๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งน��
- เคร�'องปร�บอากาศแบบต23ต��งพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h������น จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชน  ๕   ช�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2

          ผู้มีสิทธิเ'(ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
เสนอราคาจำนวน ๑ รายการ�doc#�లh�����)ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p� (องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p� 
 ดังต่อไปนี้�p� Slots ����� �����E�             �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p� ,อไปน��
                   ๑. เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อาช�พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ขายพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����สดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�ท�'สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อ
                   ๒. ไม9เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กระบ�ช�'อไวิทยาลัยราชภัฏเช3ในบ�ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23แจ3งเวิทยาลัยราชภัฏเช�ยนช�'อแลัยราชภัฏเชียงรายมีคว3วิทยาลัยราชภัฏเช
                   ๓. ไม9เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�?หร�อควิทยาลัยราชภัฏเชามค�3มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร@'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม9ยอมข@�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควไทย เวิทยาลัยราชภัฏเช3นแต9ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว

ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ม�ค"าส�'งให3สลัยราชภัฏเชียงรายมีควะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�?ควิทยาลัยราชภัฏเชามค�3มก�นเช9นวิทยาลัยราชภัฏเช9าน��น
                   ๔. ไม9เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควประโยชน�ร9วิทยาลัยราชภัฏเชมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ�'นท�'เข3าเสนอราคาให3แก9มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ย

ราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย ณ  วิทยาลัยราชภัฏเช�นประกาศสอบราคา หร�อไม9เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23กระท"าการอ�นเป6นการข�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ขวิทยาลัยราชภัฏเชางการแข9งข�นราคาอย9างเป6น
ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อคร��งน��

                   ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม9ร�บพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บ
มอบอ"านาจไม9มาดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess22สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานท�'/ร�บฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ราชการ�����������������������ǘFงค"าช��แจงรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเอ�ยดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����'มเต�มแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะไม9เข3าร�บฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ราชการ�����������������������ǘFงการพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาราคาตามวิทยาลัยราชภัฏเช�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�'
มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยฯ ก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2

          ก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess22สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานท�'ต�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ต��งคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ร�บฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ราชการ�����������������������ǘFงค"าช��แจงรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเอ�ยดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����'มเต�มในวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�' ๒๘ 
พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าคม  ๒๕๕๖ ต��งแต9เวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ๑๐.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@งเวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����สดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย

          ก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคา ในวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�' ๑๕ พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@งวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�' ๒๙ พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าคม ๒๕๕๖ ต��งแต9
เวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@งเวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����สดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2� มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะ
ก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคาในวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�' ๓๐ พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าคม ๒๕๕๖  เวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ๑๐.๐๐ น.

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สนใจต�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ต9อขอร�บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อ ช�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ลัยราชภัฏเชียงรายมีควะ ๒๐๐.- บาท (สองร3อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยาลัยราชภัฏเชน)  ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ท�' งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2� มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�' ๑๕ พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@งวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�' ๒๗ พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าคม 
๒๕๕๖ ต��งแต9เวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@งเวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess22รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเอ�ยดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ท�'เวิทยาลัยราชภัฏเชNบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรต� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ�พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ท�หมายเลัยราชภัฏเชียงรายมีควข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต9อ ๑๖๒๒ ในวิทยาลัยราชภัฏเช�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควา
ราชการ

    
                           ประกาศ ณ วิทยาลัยราชภัฏเช�นท�' ๑๕ พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าคม พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����.ศ. ๒๕๕๖ 

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ช9วิทยาลัยราชภัฏเชยศาสตราจารย�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ร.ทศพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ลัยราชภัฏเชียงรายมีคว อาร�น�จ)  
     อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�  



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๘๐/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย ��怀䂘��㸀䂪`�ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ�doc#�లh! จำนวน ๑ รายการ�doc#�లh�����)#านวิทยาลัยราน ๑ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p� ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��怀䂘��㸀䂪`�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๑๕ พฤษภัฏเชียงราย ��怀䂘��㸀䂪`าคม ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร@'งต9อไปน��เร�ยกวิทยาลัยราชภัฏเช9า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชามประสงค�    
จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	�������� จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งน��

- เคร�'องปร�บอากาศแบบต23ต��งพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h������น จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชน ๕  ช�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร@'งพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����สดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�ท�'จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อน��ต3องเป6นของแท3 ของใหม9 ไม9เคยใช3งานมาก9อน ไม9เป6นของเก9าเกNบ อย29ในสภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ท�'จะใช3งานไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ท�นท�
แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะม�ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กษณะเฉพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����าะตรงตามก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ไวิทยาลัยราชภัฏเช3ในเอกสารสอบราคาฉบ�บน�� โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยม�ข3อแนะน"า แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะข3อก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งต9อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเอ�ยดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กษณะเฉพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����าะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน�งส�อค�"าประก�น
                                (๑) หลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กประก�นส�ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กประก�นการร�บเง�นค9าพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����สดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�ลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9วิทยาลัยราชภัฏเชงหน3า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควประโยชน�ร9วิทยาลัยราชภัฏเชมก�น
                                (๒) การข�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ขวิทยาลัยราชภัฏเชางการแข9งข�นราคาอย9างเป6นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ�ญช�เอกสาร
                                (๑) บ�ญช�เอกสารส9วิทยาลัยราชภัฏเชนท�' ๑
                                (๒) บ�ญช�เอกสารส9วิทยาลัยราชภัฏเชนท�' ๒
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p� 
ของผู้มีสิทธิเ'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อาช�พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ขายพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����สดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�ท�' สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องไม9เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กระบ�ช�'อไวิทยาลัยราชภัฏเช3ในบ�ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23แจ3ง
เวิทยาลัยราชภัฏเช�ยนช�'อแลัยราชภัฏเชียงรายมีคว3วิทยาลัยราชภัฏเช หร�อไม9เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท�'ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควของการส�'งให3น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควหร�อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควอ�'นเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องไม9เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควประโยชน�ร9วิทยาลัยราชภัฏเชมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยาลัยราชภัฏเช�นประกาศ     
สอบราคา หร�อไม9เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23กระท"าการอ�นเป6นการข�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ขวิทยาลัยราชภัฏเชางการแข9งข�นราคาอย9างเป6นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข3อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องไม9เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�?หร�อควิทยาลัยราชภัฏเชามค�3มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร@'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม9ยอมข@�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควไทย 
เวิทยาลัยราชภัฏเช3นแต9ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ม�ค"าส�'งให3สลัยราชภัฏเชียงรายมีควะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�?แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะควิทยาลัยราชภัฏเชามค�3มก�นเช9นวิทยาลัยราชภัฏเช9าน��น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กฐานย�'นมาพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร3อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคา โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยแยกไวิทยาลัยราชภัฏเช3นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรอง  
ใบเสนอราคาเป6น ๒ ส9วิทยาลัยราชภัฏเชน ค�อ
                       ๓.๑ ส9วิทยาลัยราชภัฏเชนท�' ๑ อย9างน3อยต3องม�เอกสารดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งต9อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาเป6นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีคว
                                        (ก) ห3างห�3นส9วิทยาลัยราชภัฏเชนสาม�ญหร�อห3างห�3นส9วิทยาลัยราชภัฏเชนจ"าก�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 ให3ย�'นส"าเนาหน�งส�อร�บรองการ      
จดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีคว บ�ญช�รายช�'อห�3นส9วิทยาลัยราชภัฏเชนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23จ�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อ"านาจควิทยาลัยราชภัฏเชบค�ม พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร3อมร�บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3อง
                                        (ข) บร�ษ�ทจ"าก�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2หร�อบร�ษ�ทมหาชนจ"าก�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 ให3ย�'นส"าเนาหน�งส�อร�บรองการ          
จดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีคว หน�งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ�ญช�รายช�'อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23จ�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อ"านาจควิทยาลัยราชภัฏเชบค�ม แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�3นราย
ใหญ9 พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร3อมร�บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาเป6นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควท�'ม�ใช9น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีคว ให3ย�'นส"าเนา
บ�ตรประจ"าต�วิทยาลัยราชภัฏเชประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23น��น ส"าเนาข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควงท�'แสดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@งการเข3าเป6นห�3นส9วิทยาลัยราชภัฏเชน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�) ส"าเนาบ�ตรประจ"าต�วิทยาลัยราชภัฏเช
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เป6นห�3นส9วิทยาลัยราชภัฏเชน พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร3อมท��งร�บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาร9วิทยาลัยราชภัฏเชมก�นในฐานะเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร9วิทยาลัยราชภัฏเชมค3า ให3ย�'นส"าเนาส�ญญา
ของการเข3าร9วิทยาลัยราชภัฏเชมค3า ส"าเนาบ�ตรประจ"าต�วิทยาลัยราชภัฏเชประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร9วิทยาลัยราชภัฏเชมค3า แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เข3าร9วิทยาลัยราชภัฏเชมค3าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�%B2%E0%B8%A3�㕂䔥┰㡂䄥┲ぅ䈥┸㤹䔥┰㡂䄥┳ぅ䈥┸㝁䔥┰㡂䄥┱〲⸳潤c潤c���ʰ�����ŋ�       _ายใดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เป6นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2าท�'
ม�ใช9ส�ญชาต�ไทย กNให3ย�'นส"าเนาหน�งส�อเดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร9วิทยาลัยราชภัฏเชมค3าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�%B2%E0%B8%A3�㕂䔥┰㡂䄥┲ぅ䈥┸㤹䔥┰㡂䄥┳ぅ䈥┸㝁䔥┰㡂䄥┱〲⸳潤c潤c���ʰ�����ŋ�       _ายใดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เป6นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควให3ย�'นเอกสารตามท�'ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเช3ใน (๑)
                                (๔) หน�งส�อแสดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2งหลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กฐานทางการเง�น ส"าเนาใบทะเบ�ยนพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����าณ�ชย� ส"าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าษ�
ม2ลัยราชภัฏเชียงรายมีควค9าเพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����'ม
                                (๕) บ�ญช�เอกสารส9วิทยาลัยราชภัฏเชนท�' ๑ ท��งหมดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ท�'ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ย�'นพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร3อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคา ตามแบบในข3อ   
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส9วิทยาลัยราชภัฏเชนท�' ๒ อย9างน3อยต3องม�เอกสารดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งต9อไปน��
                                (๑) แคNตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควNอกแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะหร�อแบบร2ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเอ�ยดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กษณะเฉพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����าะ ตามข3อ ๔.๔
                                (๒) หน�งส�อมอบอ"านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร@'งปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2อากรแสตมป̀ตามกฎหมายในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคามอบอ"านาจ
ให3บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควอ�'นลัยราชภัฏเชียงรายมีควงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ�ญช�เอกสารส9วิทยาลัยราชภัฏเชนท�' ๒ ท��งหมดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ท�'ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ย�'นพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร3อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคา ตามแบบในข3อ   
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องย�'นเสนอราคาตามแบบท�'ก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ไวิทยาลัยราชภัฏเช3ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยไม9ม�เง�'อนไขใดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 
ๆ ท��งส��นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะจะต3องกรอกข3อควิทยาลัยราชภัฏเชามให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยาลัยราชภัฏเชน ลัยราชภัฏเชียงรายมีควงลัยราชภัฏเชียงรายมีควายม�อช�'อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาให3ช�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เจน จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชนเง�นท�'เสนอต3อง
ระบ�ตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชเลัยราชภัฏเชียงรายมีควขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะต�วิทยาลัยราชภัฏเชอ�กษร โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยไม9ม�การข2ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ลัยราชภัฏเชียงรายมีควบหร�อแก3ไข หากม�การข2ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ลัยราชภัฏเชียงรายมีควบ ตกเต�ม แก3ไข เปลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�'ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควงจะต3อง
ลัยราชภัฏเชียงรายมีควงลัยราชภัฏเชียงรายมีควายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร3อมประท�บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�) ก"าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเช3ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23วิทยาลัยราชภัฏเชยท�กแห9ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องเสนอราคาเป6นเง�นบาท แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเสนอราคาเพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����ยงราคาเดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�ยวิทยาลัยราชภัฏเช โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยเสนอราคา
รวิทยาลัยราชภัฏเชม แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะหร�อราคาต9อหน9วิทยาลัยราชภัฏเชย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะหร�อต9อรายการ ตามเง�'อนไขท�'ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเช3ท3ายใบเสนอราคาให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3อง ท��งน�� ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชมท�'
เสนอจะต3องตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชเลัยราชภัฏเชียงรายมีควขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะต�วิทยาลัยราชภัฏเชหน�งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าต�วิทยาลัยราชภัฏเชเลัยราชภัฏเชียงรายมีควขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะต�วิทยาลัยราชภัฏเชหน�งส�อไม9ตรงก�นให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต�วิทยาลัยราชภัฏเชหน�งส�อเป6นส"าค�ญ โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2
ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชมท��งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร@'งรวิทยาลัยราชภัฏเชมค9าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าษ�ม2ลัยราชภัฏเชียงรายมีควค9าเพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����'ม ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าษ�อากรอ�'น ค9าขนส9ง ค9าจดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะค9าใช3จ9ายอ�'นๆ ท��งปวิทยาลัยราชภัฏเชง จนกระท�'ง
ส9งมอบพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����สดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�ให3 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�'เสนอจะต3องเสนอก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ย�นราคาไม9น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเช9า ๖๐ วิทยาลัยราชภัฏเช�น น�บแต9วิทยาลัยราชภัฏเช�นเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรอง   
ใบเสนอราคา โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายในก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ชอบราคาท�'ตนไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23เสนอไวิทยาลัยราชภัฏเช3 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนเสนอราคาม�ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องเสนอก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควาส9งมอบพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����สดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�ไม9เก�น ๓๐ วิทยาลัยราชภัฏเช�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2จากวิทยาลัยราชภัฏเช�นลัยราชภัฏเชียงรายมีควงนามใน
ส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องส9งแคNตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควNอก แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะหร�อแบบร2ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเอ�ยดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กษณะเฉพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����าะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	�������� ไปพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร3อมใบเสนอราคาเพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����'อประกอบการพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณา หลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กฐานดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเชน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายจะย@ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ไวิทยาลัยราชภัฏเช3
เป6นเอกสารของทางราชการ
                                ส"าหร�บแคNตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควNอกท�'แนบให3พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณา หากเป6นส"าเนาร2ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง9ายจะต3องร�บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3อง 
โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อ"านาจท"าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีคว หากคณะกรรมการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคา ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชามประสงค�จะขอดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess22ต3นฉบ�บแคNต
ตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควNอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องน"าต3นฉบ�บมาให3คณะกรรมการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคา ตรวิทยาลัยราชภัฏเชจสอบภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเช�น
                       ๔.๕ ก9อนย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาควิทยาลัยราชภัฏเชรตรวิทยาลัยราชภัฏเชจดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess22ร9างส�ญญา รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเอ�ยดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กษณะเฉพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����าะ 
ฯลัยราชภัฏเชียงรายมีควฯให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยาลัยราชภัฏเชนแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเข3าใจเอกสาร สอบราคา ท��งหมดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เส�ยก9อนท�'จะตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควงย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรอง สอบราคา ตามเง�'อนไขในเอกสาร   
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะต3องย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคาท�'ปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคน@กซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองเร�ยบร3อยจ9าหน3าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@งประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
กรรมการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	�������� จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชน ๑ รายการ โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเช3ท�'หน3าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองวิทยาลัยราชภัฏเช9า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเชียงรายมีควขท�' ๘๐/๒๕๕๖" ย�'นต9อเจ3าหน3าท�' ในวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�' ๑๕ พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@งวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�' ๒๙ พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าคม ๒๕๕๖ ต��งแต9
เวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@งเวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����สดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2� มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรอง สอบราคา จะดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2"าเน�นการตรวิทยาลัยราชภัฏเชจสอบค�ณสมบ�ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคา
แต9ลัยราชภัฏเชียงรายมีควะรายวิทยาลัยราชภัฏเช9า เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควประโยชน�ร9วิทยาลัยราชภัฏเชมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ�'นตามข3อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยาลัยราชภัฏเช�นประกาศสอบ
ราคาหร�อไม9 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บการค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�อกก9อนการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต9อคณะกรรมการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคาก9อนหร�อในขณะท�'ม�การเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรอง         
ใบเสนอราคาวิทยาลัยราชภัฏเช9า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคากระท"าการอ�นเป6นการข�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ขวิทยาลัยราชภัฏเชางการแข9งข�นราคาอย9างเป6นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข3อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะ
คณะกรรมการฯ เช�'อวิทยาลัยราชภัฏเช9าม�การกระท"าอ�นเป6นการข�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ขวิทยาลัยราชภัฏเชางการแข9งข�นราคาอย9างเป6นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ราย
ช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��นออกจากการเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บการค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�อก แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายจะพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเชเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงาน เวิทยาลัยราชภัฏเช3นแต9คณะกรรมการฯ จะวิทยาลัยราชภัฏเช�น�จฉ�ย
ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23วิทยาลัยราชภัฏเช9า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��นเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท�'ให3ควิทยาลัยราชภัฏเชามร9วิทยาลัยราชภัฏเชมม�อเป6นประโยชน�ต9อการพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะม�ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร�เร�'มให3
ม�การกระท"าดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเช
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2รายช�'อออกจากการเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคา เพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ราะเหต�เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควประโยชน�ร9วิทยาลัยราชภัฏเชมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยาลัยราชภัฏเช�นประกาศสอบราคา หร�อเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'กระท"าการอ�นเป6นการ
ข�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ขวิทยาลัยราชภัฏเชางการแข9งข�นราคาอย9างเป6นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค"าส�'งดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเชต9อปลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชงภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเช�น น�บแต9วิทยาลัยราชภัฏเช�นท�'ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บ
แจ3งจากคณะกรรมการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคา การวิทยาลัยราชภัฏเช�น�จฉ�ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชงให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเป6นท�'ส�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2
                                คณะกรรมการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรอง สอบราคาจะเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บ
การค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�อกดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเชข3างต3น ณ ห3องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค@�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2� มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�' ๓๐ 
พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ๑๐.๐๐ น. 



-๔-

                                การย�'นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยาลัยราชภัฏเชรรคห3า ย9อมไม9เป6นเหต�ให3ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควาการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรอง         
ใบเสนอราคา เวิทยาลัยราชภัฏเช3นแต9ปลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชงพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาเหNนวิทยาลัยราชภัฏเช9าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควาดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเชจะเป6นประโยชน�แก9ทางราชการอย9าง
ย�'งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะในกรณ�ท�'ปลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชงพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาเหNนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23วิทยาลัยราชภัฏเชยก�บค"าค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ค3านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเหNนวิทยาลัยราชภัฏเช9าการยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองใบ
เสนอราคาท�'ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2"าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีคว3วิทยาลัยราชภัฏเช จะเป6นประโยชน�แก9ทางราชการอย9างย�'งให3ปลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชงม�อ"านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคาดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเชไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๑ รายการ�doc#�లh!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
ในการพ
จำนวน ๑ รายการ�doc#�లh�����)ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร��งน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายจะพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาต�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ส�นดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23วิทยาลัยราชภัฏเชย ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชม
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายใดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ม�ค�ณสมบ�ต�ไม9ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3องตามข3อ ๒ หร�อย�'นหลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กฐานการเสนอราคาไม9ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก
ต3องหร�อไม9ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยาลัยราชภัฏเชนตามข3อ ๓ หร�อย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคาไม9ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3องตามข3อ ๔ แลัยราชภัฏเชียงรายมีคว3วิทยาลัยราชภัฏเชคณะกรรมการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคา จะไม9
ร�บพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��น เวิทยาลัยราชภัฏเช3นแต9เป6นข3อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2หลัยราชภัฏเชียงรายมีควงเพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����ยงเลัยราชภัฏเชียงรายมีควNกน3อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ไปจาก
เง�'อนไขของเอกสารสอบราคาในส9วิทยาลัยราชภัฏเชนท�'ม�ใช9สาระส"าค�ญ ท��งน��เฉพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����าะในกรณ�ท�'พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาเหNนวิทยาลัยราชภัฏเช9าจะเป6นประโยชน�ต9อมหา
วิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายเท9าน��น
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�?ไม9พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคา โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยไม9ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค9อน
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�นในกรณ�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งต9อไปน��
                                (๑) ไม9ปรากฏช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��น ในบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร�บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กฐานการ
ร�บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม9กรอกช�'อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2า หร�อลัยราชภัฏเชียงรายมีควงลัยราชภัฏเชียงรายมีควายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาอย9างหน@'ง 
อย9างใดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 หร�อท��งหมดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควะเอ�ยดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2แตกต9างไปจากเง�'อนไขท�'ก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ในเอกสารสอบราคาท�'เป6นสาระ
ส"าค�ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควท"าให3เก�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ควิทยาลัยราชภัฏเชามไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก9ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ�'น
                                (๔) ราคาท�'เสนอม�การข2ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ลัยราชภัฏเชียงรายมีควบ ตก เต�ม แก3ไขเปลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�'ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควง โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาม�ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ลัยราชภัฏเชียงรายมีควงลัยราชภัฏเชียงรายมีควายม�อ
ช�'อพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร3อมประท�บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�) ก"าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเช3
                       ๕.๔ ในการต�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ส�นการสอบราคา หร�อในการท"าส�ญญา คณะกรรมการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�?ให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาช��แจงข3อเทNจจร�ง สภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h���� ฐานะ หร�อข3อเทNจจร�งอ�'นใดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ท�'เก�'ยวิทยาลัยราชภัฏเชข3อง
ก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไม9ร�บราคาหร�อไม9ท"าส�ญญาหากหลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กฐานดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเชไม9ม�
ควิทยาลัยราชภัฏเชามเหมาะสมหร�อไม9ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2กต3อง
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาลัยราชภัฏเช3ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร@'งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไม9ร�บราคาต'"าส�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 หร�อราคาหน@'งราคาใดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2หร�อ
ราคาท�'เสนอท��งหมดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2กNไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะอาจพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาเลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อในจ"านวิทยาลัยราชภัฏเชน หร�อขนาดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 หร�อเฉพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����าะรายการหน@'งรายการใดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กการ สอบราคา โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยไม9พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาจ�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อเลัยราชภัฏเชียงรายมีควยกNไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23 ส�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2แต9จะพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณา ท��งน��เพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����'อประโยชน�ของทางราชการเป6น
ส"าค�ญ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทยาลัยราชภัฏเช9าการต�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ส�นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายเป6นเดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2Nดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ขาดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจะเร�ยกร3องค9าเส�ยหายใดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 ๆ 
ม�ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23 รวิทยาลัยราชภัฏเชมท��งมหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายจะพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณายกเลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะลัยราชภัฏเชียงรายมีควงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงาน ไม9
วิทยาลัยราชภัฏเช9าจะเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บการค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�อกหร�อไม9กNตาม หากม�เหต�ท�'เช�'อไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23วิทยาลัยราชภัฏเช9าการเสนอราคากระท"าการโดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยไม9ส�จร�ต 
เช9น การเสนอเอกสารอ�นเป6นเทNจ หร�อใช3ช�'อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2า หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควอ�'นมาเสนอราคาแทน เป6นต3น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�'ปรากฏข3อเทNจจร�งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายหลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�งจากการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรอง สอบราคาวิทยาลัยราชภัฏเช9า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บ
การค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�อกตามท�'ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ประกาศรายช�'อไวิทยาลัยราชภัฏเช3 ตามข3อ ๔.๖ เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควประโยชน�ร9วิทยาลัยราชภัฏเชมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ�'น 
ณ วิทยาลัยราชภัฏเช�นประกาศ สอบราคา หร�อเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'กระท"าการอ�นเป6นการข�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ขวิทยาลัยราชภัฏเชางการแข9งข�นราคาอย9างเป6นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตาม
ข3อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายม�อ"านาจท�'จะต�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บการค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�อกดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเชออกจาก
ประกาศรายช�'อตามข3อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะมหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายจะพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��นเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงาน



-๕-

                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชงพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาเหNนวิทยาลัยราชภัฏเช9า การยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคาท�'ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23
ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2"าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีคว3วิทยาลัยราชภัฏเชจะเป6นประโยชน�แก9ทางราชการอย9างย�'งปลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2กระทรวิทยาลัยราชภัฏเชงม�อ"านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กการเปJดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรองใบเสนอราคาดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�ง
กลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเชไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส9งมอบส�'งของไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยาลัยราชภัฏเชนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเช�นท"าการของทาง
ราชการ น�บแต9วิทยาลัยราชภัฏเช�นท�'ท"าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายจะพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาจ�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ท"าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควงเป6นหน�งส�อแทนการท"า
ส�ญญาตามแบบส�ญญาดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งระบ�ในข3อ ๑.๓ กNไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการสอบราคา ไม9สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส9งมอบส�'งของไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยาลัยราชภัฏเชนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเช�นท"าการของ
ทางราชการ หร�อมหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายเหNนวิทยาลัยราชภัฏเช9าไม9สมควิทยาลัยราชภัฏเชรจ�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ท"าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควงเป6นหน�งส�อ ตามข3อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการ 
สอบราคา จะต3องท"าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อขายตามแบบส�ญญาดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งระบ�ในข3อ ๑.๓ ก�บมหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเช�น 
น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2จากวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�'ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บแจ3งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะจะต3องวิทยาลัยราชภัฏเชางหลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กประก�นส�ญญาเป6นจ"านวิทยาลัยราชภัฏเชนเง�นเท9าก�บร3อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควะ ๕ ของราคาส�'งของท�' สอบ
ราคาไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ให3มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายย@ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทยาลัยราชภัฏเช3ในขณะท"าส�ญญา โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยใช3หลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กประก�นอย9างหน@'งอย9างใดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งต9อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2
                                (๒) เชNคท�'ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส�'งจ9ายให3แก9มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยเป6นเชNคลัยราชภัฏเชียงรายมีควงวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�'ท�'ท"า
ส�ญญาหร�อก9อนหน3าน��นไม9เก�น ๓ วิทยาลัยราชภัฏเช�น ท"าการ
                                (๓) หน�งส�อค�"าประก�นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายในประเทศตามแบบหน�งส�อค�"าประก�นดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งระบ�ในข3อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน�งส�อค�"าประก�นของบรรษ�ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห9งประเทศไทย หร�อบร�ษ�ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กทร�พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ย� ท�'ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บอน�ญาตให3ประกอบก�จการเง�นท�นเพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����'อการพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����าณ�ชย�แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค�"าประก�น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแห9งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร@'งไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23แจ3งช�'อเวิทยาลัยราชภัฏเช�ยนให3ส9วิทยาลัยราชภัฏเชนราชการต9าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเชียงรายมีคว3วิทยาลัยราชภัฏเช โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยอน�โลัยราชภัฏเชียงรายมีควมให3ใช3ตาม
แบบหน�งส�อค�"าประก�น ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งระบ�ในข3อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ�ตรร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควไทย
                 หลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�กประก�นน��จะค�นให3โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยไม9ม�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายใน ๑๕ วิทยาลัยราชภัฏเช�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2จากวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขาย) 
พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����3นจากข3อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2กพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����นตามส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีคว3วิทยาลัยราชภัฏเช

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p� ราค,าปร�บ
                       ค9าปร�บตามแบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อขายข3อ ๑๐ ให3ค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ในอ�ตราร3อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควะ ๐.๒ ต9อวิทยาลัยราชภัฏเช�น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้�p� Slots ����� �����E�             บกพร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร@'งไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ท"าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควงเป6นหน�งส�อ หร�อท"าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อขายตามแบบดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งระบ�ในข3อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเชียงรายมีคว3วิทยาลัยราชภัฏเชแต9กรณ� จะต3องร�บประก�นควิทยาลัยราชภัฏเชามช"าร�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2บกพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร9องของส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อขายท�'เก�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ข@�นภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไม9น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเช9า ๑ 
ปc  น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2จากวิทยาลัยราชภัฏเช�นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อร�บมอบ โดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายต3องร�บจ�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร9อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรมแก3ไขให3ใช3การไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งเดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเช�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2จาก
วิทยาลัยราชภัฏเช�นท�'ไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บแจ3งควิทยาลัยราชภัฏเชามช"าร�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2บกพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร9อง
                 



-๖-

                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
Bในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค9าพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����สดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�ส"าหร�บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อเง�นรายไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ย
                                การลัยราชภัฏเชียงรายมีควงนามในส�ญญาจะกระท"าไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ต9อเม�'อมหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บอน�ม�ต�เง�น    
ค9าพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����สดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�จาก เง�นรายไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ย แลัยราชภัฏเชียงรายมีคว3วิทยาลัยราชภัฏเชเท9าน��น
                       ๙.๒ เม�'อมหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายใดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ให3เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควะไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อ
ส�'งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อ แลัยราชภัฏเชียงรายมีคว3วิทยาลัยราชภัฏเชถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายจะต3องส�'งหร�อน"าส�'งของดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเชเข3ามาจากต9างประเทศ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะของน��นต3องน"าเข3า
มาโดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยทางเร�อในเส3นทางท�'ม�เร�อไทยเดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�นอย29 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให3บร�การร�บขนไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ตามท�'ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเช9าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชงคมนาคม
ประกาศก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร@'งเป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายจะต3องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเช9าดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23วิทยาลัยราชภัฏเชยการส9งเสร�มการพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����าณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเช� ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งน�� 
                                (๑) แจ3งการส�'งหร�อน"าส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อขายดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเชเข3ามาจากต9างประเทศต9อกรมเจ3าท9า
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเช�น น�บต��งแต9วิทยาลัยราชภัฏเช�นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายส�'งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อของจากต9างประเทศ เวิทยาลัยราชภัฏเช3นแต9เป6นของท�'ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเช9าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชงคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยราชภัฏเช3นให3บรรท�กโดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยเร�ออ�'นไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23
                                (๒) จ�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2การให3ส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร��อขายดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีคว9าวิทยาลัยราชภัฏเชบรรท�กโดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยเร�อไทยหร�อเร�อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช9นเดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�ยวิทยาลัยราชภัฏเชก�บเร�อ
ไทยจากต9างประเทศมาย�งประเทศไทย เวิทยาลัยราชภัฏเช3นแต9จะไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บอน�ญาตจากกรมเจ3าท9าให3บรรท�กส�'งของน��นโดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยเร�ออ�'นท�'ม�ใช9
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร@'งจะต3องไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ร�บอน�ญาตเช9นน��นก9อนบรรท�กของลัยราชภัฏเชียงรายมีควงเร�ออ�'น หร�อเป6นของท�'ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเช9าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชงคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยราชภัฏเช3นให3บรรท�กโดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ยเร�ออ�'น
                                (๓) ในกรณ�ท�'ไม9ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายจะต3องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเช9าดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23วิทยาลัยราชภัฏเชยการส9ง
เสร�มการพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����าณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเช� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร@'งมหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23ค�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2เลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีคว3วิทยาลัยราชภัฏเชไม9ไปท"าส�ญญาหร�อข3อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควง
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ายในเวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�'ทางราชการก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2�งระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเช3ในข3อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายอาจพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาเร�ยกร3องให3ชดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ใช3
ควิทยาลัยราชภัฏเชามเส�ยหายอ�'น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�) รวิทยาลัยราชภัฏเชมท��งจะพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����จารณาให3เป6นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�?ท�'จะแก3ไขเพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h�����'มเต�มเง�'อนไขหร�อข3อก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ในแบบ
ส�ญญาให3เป6นไปตามควิทยาลัยราชภัฏเชามเหNนของส"าน�กงานอ�ยการส2งส�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2 (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�)
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ �ฏเช�ยงราย  
    ๑๕ พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ าคม ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้�p� Slots ����� �����E�             แนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 80/2556

1. เคร��องปร�บอากาศแบบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p� '(ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�p� ��งพ��น 36000 BTU จำนวน ๑ รายการ�doc#�లh�����)#านวิทยาลัยราน 5 ช�ดังต่อไปนี้�p� Slots ����� �����E�             
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. เคร�'องปร�บอากาศแบบต23ต��งพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h������น ขนาดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ไม9น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเช9า 36000BTU, 9.000Kcal/hr, 10.5Kw.
2. Sound Level ไม9เก�น 55 Db.(A)
3. Power Supply 220 V
4. Fan แบบ Sirocco Fan
5. Evaporator Type ไม9ต'"ากวิทยาลัยราชภัฏเช9า แบบ Aluminum Fins/copper Tube Dia 3/8
6. Connection ไม3น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเช9า Liquid ½ lnch. ,Suction ¾ lnch. , Drain ¾ 
7. Unit Dimension ไม9น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเช9า 604(W) X340(D) X1895(H) Net Weight 65Kgs.
8. Push button LCD control panel
9. ควิทยาลัยราชภัฏเชบค�มการท"างานดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23วิทยาลัยราชภัฏเชยร�โมทไร3สาย
10. ระบบจ9ายควิทยาลัยราชภัฏเชามเยNนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23านหน3าปร�บสวิทยาลัยราชภัฏเช�งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามร3าย-ขวิทยาลัยราชภัฏเชาไดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess23
11. Automatic Timer on/off Function หน9วิทยาลัยราชภัฏเชงเวิทยาลัยราชภัฏเชลัยราชภัฏเชียงรายมีควา 3 นาท�
12. ต�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ต��งมาตรฐานไม9น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเช9า สายไฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ราชการ�����������������������ǘ 15 ม.ท9อน�"ายา 5 ม.พื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร3อมน�"ายาเคร�'องปร�บอากาศ
13. ร�บประก�นคอมเพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����รสเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  เอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๕๖ ตามรอร�เคร�'องไม9น3อยกวิทยาลัยราชภัฏเช9า 2 ปc
14. ต�ดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2ต��งพื้น	จำนวน	 ๕   ชุด	��h����ร3อม Breaker ควิทยาลัยราชภัฏเชบค�มในต"าแหน9งท�'มหาวิทยาลัยราชภัฏเช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคว�ยก"าหนดังนี้	���������ร.doc#���Ĉ�����_�com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess::getFolderContents:@0,13:com.sun.star.ucb.XSimpleFileAccess2
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