
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���r�����`�ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ�cess��p! จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน ๔ รายการ

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

             มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายม�ควิทยาลัยราามประสงค!จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���r�����`�ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ�cess��p! จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน ๔ รายการ           
ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๔๗/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งน�� 
                 ๑.  ต23แช5อาหาร จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน ๑   ต23 
                 ๒.  รถเข7นของสแตนเลัยราชภัฏเชียงรส จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน ๓   ค�น 
                 ๓.  ต23แช5เย7น จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน ๑   ต23 
                 ๔.  ต23แช5เย7น จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน ๑   ต23 
 
          ผู้มีสิทธิเสน��มีสิทธิเสนอราคาจ�สิทธิเสนอราคาจะต้อ�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณ�เสิทธิเสนอราคาจะต้อนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ������องมีสิทธิเสนอราคาจ�ค�ณสิทธิเสนอราคาจะต้อมีสิทธิเสนอราคาจบัติ ดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ������ ดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀ఊ햠ڵ烠ఌⵘు뻐ీ뀠�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ������อไปน�� 
                   ๑. เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อาช�พขายพ�สดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�ท��สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ
                   ๒. ไม5เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��ถ2กระบ�ช��อไวิทยาลัยรา3ในบ�ญช�รายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท
�งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงระไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3แจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-3งเวิทยาลัยรา�ยนช��อแลัยราชภัฏเชียงร3วิทยาลัยรา
                   ๓. ไม5เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บเอกส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
@หร�อควิทยาลัยราามค�3มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำA�งอาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ปฏ
เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม5ยอมขA�นศาลัยราชภัฏเชียงรไทย เวิทยาลัยรา3นแต5ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอ
ราคาไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ม�ค#าส��งให3สลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
@ควิทยาลัยราามค�3มก�นเช5นวิทยาลัยรา5าน��น
                   ๔. ไม5เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรประโยชน!ร5วิทยาลัยรามก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ��นท��เข3าเสนอราคาให3แก5มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยาลัยรา�นประกาศสอบราคา หร�อไม5เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23กระท#าการอ�นเป9นการข�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄขวิทยาลัยราางการแข5งข�นราคาอย5างเป9นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม      
ในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร��งน��
                   ๕. มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยฯ ขอสงวิทยาลัยรานส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไม5ร�บพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาซื้อครุภัณฑ์ จำองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บมอบ
อ#านาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ไม5เข3าร�บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �����������������������������������������������������������������Fงการพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาราคาตามวิทยาลัยรา�นแลัยราชภัฏเชียงระเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราท��มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยฯ ก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ 
          ก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄย��นซื้อครุภัณฑ์ จำองสอบราคา ในวิทยาลัยรา�นท�� ๑๕ ม�นาคม ๒๕๕๖ ถAงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๖ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแต5เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๐๙.๐๐ น. 
ถAงเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ� กองคลัยราชภัฏเชียงร�ง ส#าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
การบดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเชียงระก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำอง    
ใบเสนอราคาในวิทยาลัยรา�นท�� ๒๗ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแต5เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๐.๐๐ น.  
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23สนใจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ต
ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄต5อขอร�บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ ช�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄลัยราชภัฏเชียงระ ๒๐๐.- บาท (สองร3อยบาทถ3วิทยาลัยราน)ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ท�� งานการเง
น กองคลัยราชภัฏเชียงร�ง 
ส#าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
การบดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยรา�นท�� ๑๕ ม�นาคม ๒๕๕๖ ถAงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๕ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแต5
เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๐๘.๓๐ น. ถAงเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ2รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ท��เวิทยาลัยรา7บไซื้อครุภัณฑ์ จำต! www.cru.in.th,www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเชียงระ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถามทางโทรศ�พท!หมายเลัยราชภัฏเชียงรข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต5อ ๑๖๒๒ ในวิทยาลัยรา�นแลัยราชภัฏเชียงระเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา
ราชการ
  
                         ประกาศ ณ วิทยาลัยรา�นท�� ๑๕ ม�นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ช5วิทยาลัยรายศาสตราจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารย!ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄร.ทศพลัยราชภัฏเชียงร อาร�น
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-)  
    อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
การบดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�  

 
 



เอกสิทธิเสนอราคาจะต้อาร สิทธิเสนอราคาจะต้ออบัติ ดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀ราคาซื้อ เลขที่ ๔๗/ �อ เลขท�# ๔๗/๒๕๕๖
สิทธิเสนอราคาจะต้ออบัติ ดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀ราคาซื้อ เลขที่ ๔๗/ �อคร�ภัณฑ์ จำนวน ๔ ร�ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ�, จ-านวน ๔ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �����ามีสิทธิเสนอราคาจประกาศ มีสิทธิเสนอราคาจหาว�ทยาล�ยราชภัณฑ์ จำนวน ๔ ร�ฏเช�ยงราย
ลงว�นท�# ๑๕ มีสิทธิเสนอราคาจ�นาคมีสิทธิเสนอราคาจ ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำA�งต5อไปน��เร�ยกวิทยาลัยรา5า "มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาลัยราามประสงค!จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���r�����`�ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ�cess��p! จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน ๔ รายการ ตามรายการ ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งน�� 
              ๑.  ต23แช5อาหาร จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน ๑   ต23 
                   ๒.  รถเข7นของสแตนเลัยราชภัฏเชียงรส จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน ๓   ค�น 
                 ๓.  ต23แช5เย7น จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน ๑   ต23 
                 ๔.  ต23แช5เย7น จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน ๑   ต23 
ซื้อครุภัณฑ์ จำA�งพ�สดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�ท��จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะซื้อครุภัณฑ์ จำ��อน��ต3องเป9นของแท3 ของใหม5 ไม5เคยใช3งานมาก5อน ไม5เป9นของเก5าเก7บ อย25ในสภัฏเชียงราย���r�����`าพท��จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะใช3งานไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ท�นท�
แลัยราชภัฏเชียงระม�ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะเฉพาะตรงตามก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄไวิทยาลัยรา3ในเอกสารสอบราคาฉบ�บน�� โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยม�ข3อแนะน#า แลัยราชภัฏเชียงระข3อก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งต5อไปน��

                 ๑. เอกสิทธิเสนอราคาจะต้อารแนบัติ ดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀ท�ายเอกสิทธิเสนอราคาจะต้อาร สิทธิเสนอราคาจะต้ออบัติ ดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀ราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน�งส�อค�#าประก�น
                                (๑) หลัยราชภัฏเชียงร�กประก�นส�ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเชียงร�กประก�นการร�บเง
นค5าพ�สดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�ลัยราชภัฏเชียงร5วิทยาลัยรางหน3า
                       ๑.๕ บทน
ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรประโยชน!ร5วิทยาลัยรามก�น
                                (๒) การข�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄขวิทยาลัยราางการแข5งข�นราคาอย5างเป9นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ�ญช�เอกสาร
                                (๑) บ�ญช�เอกสารส5วิทยาลัยรานท�� ๑
                                (๒) บ�ญช�เอกสารส5วิทยาลัยรานท�� ๒ 
 
                 ๒. ค�ณสิทธิเสนอราคาจะต้อมีสิทธิเสนอราคาจบัติ ดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ������ของผู้มีสิทธิเสน��เสิทธิเสนอราคาจะต้อนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อาช�พขายพ�สดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�ท�� สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องไม5เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��ถ2กระบ�ช��อไวิทยาลัยรา3ในบ�ญช�รายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท
�งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงระไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3แจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-3ง
เวิทยาลัยรา�ยนช��อแลัยราชภัฏเชียงร3วิทยาลัยรา หร�อไม5เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรของการส��งให3น
ต
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรหร�อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรอ��นเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท
�งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องไม5เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรประโยชน!ร5วิทยาลัยรามก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ��น ณ วิทยาลัยรา�นประกาศ สอบ
ราคา หร�อไม5เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23กระท#าการอ�นเป9นการข�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄขวิทยาลัยราางการแข5งข�นราคาอย5างเป9นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข3อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องไม5เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บเอกส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
@หร�อควิทยาลัยราามค�3มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำA�งอาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ปฏ
เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม5ยอมขA�นศาลัยราชภัฏเชียงรไทย 
เวิทยาลัยรา3นแต5ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ม�ค#าส��งให3สลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
@แลัยราชภัฏเชียงระควิทยาลัยราามค�3มก�นเช5นวิทยาลัยรา5าน��น



-๒-

                 ๓. หล�กฐานการเสิทธิเสนอราคาจะต้อนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเชียงร�กฐานย��นมาพร3อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอราคา โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยแยกไวิทยาลัยรา3นอกซื้อครุภัณฑ์ จำอง  
ใบเสนอราคาเป9น ๒ ส5วิทยาลัยราน ค�อ
                       ๓.๑ ส5วิทยาลัยรานท�� ๑ อย5างน3อยต3องม�เอกสารดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งต5อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาเป9นน
ต
บ�คคลัยราชภัฏเชียงร
                                        (ก) ห3างห�3นส5วิทยาลัยรานสาม�ญหร�อห3างห�3นส5วิทยาลัยรานจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#าก�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ ให3ย��นส#าเนาหน�งส�อร�บรองการ      
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄทะเบ�ยนน
ต
บ�คคลัยราชภัฏเชียงร บ�ญช�รายช��อห�3นส5วิทยาลัยรานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อ#านาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ควิทยาลัยราบค�ม พร3อมร�บรองส#าเนาถ2กต3อง
                                        (ข) บร
ษ�ทจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#าก�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄหร�อบร
ษ�ทมหาชนจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#าก�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ ให3ย��นส#าเนาหน�งส�อร�บรองการ          
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄทะเบ�ยนน
ต
บ�คคลัยราชภัฏเชียงร หน�งส�อบร
คณห!สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
 บ�ญช�รายช��อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อ#านาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ควิทยาลัยราบค�ม แลัยราชภัฏเชียงระบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ถ�อห�3นราย
ใหญ5 พร3อมร�บรองส#าเนาถ2กต3อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาเป9นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรท��ม
ใช5น
ต
บ�คคลัยราชภัฏเชียงร ให3ย��นส#าเนา
บ�ตรประจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#าต�วิทยาลัยราประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23น��น ส#าเนาข3อตกลัยราชภัฏเชียงรงท��แสดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄงถAงการเข3าเป9นห�3นส5วิทยาลัยราน (ถ3าม�) ส#าเนาบ�ตรประจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#าต�วิทยาลัยรา
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เป9นห�3นส5วิทยาลัยราน พร3อมท��งร�บรองส#าเนาถ2กต3อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาร5วิทยาลัยรามก�นในฐานะเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร5วิทยาลัยรามค3า ให3ย��นส#าเนาส�ญญา
ของการเข3าร5วิทยาลัยรามค3า ส#าเนาบ�ตรประจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#าต�วิทยาลัยราประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร5วิทยาลัยรามค3า แลัยราชภัฏเชียงระในกรณ�ท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เข3าร5วิทยาลัยรามค3าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 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潄畣ʈ�䈠来��Ó�com.sun`ายใดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเป9นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄาท��
ม
ใช5ส�ญชาต
ไทย ก7ให3ย��นส#าเนาหน�งส�อเดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ
นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร5วิทยาลัยรามค3าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 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潄畣ʈ�䈠来��Ó�com.sunา̀ยใดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเป9นน
ต
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรให3ย��นเอกสารตามท��ระบ�ไวิทยาลัยรา3ใน (๑)
                                (๔) หน�งส�อแสดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄงหลัยราชภัฏเชียงร�กฐานทางการเง
น ส#าเนาใบทะเบ�ยนพาณ
ชย! ส#าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงราย���r�����`าษ�
ม2ลัยราชภัฏเชียงรค5าเพ
�ม
                                (๕) บ�ญช�เอกสารส5วิทยาลัยรานท�� ๑ ท��งหมดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄท��ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ย��นพร3อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอราคา ตามแบบในข3อ     
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส5วิทยาลัยรานท�� ๒ อย5างน3อยต3องม�เอกสารดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งต5อไปน��
                                (๑) แค7ตตาลัยราชภัฏเชียงร7อกแลัยราชภัฏเชียงระหร�อแบบร2ปรายการลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะเฉพาะ ตามข3อ ๔.๔
                                (๒) หน�งส�อมอบอ#านาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ซื้อครุภัณฑ์ จำA�งปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄอากรแสตมปaตามกฎหมายในกรณ�ท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคามอบอ#านาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-
ให3บ�คคลัยราชภัฏเชียงรอ��นลัยราชภัฏเชียงรงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ�ญช�เอกสารส5วิทยาลัยรานท�� ๒ ท��งหมดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄท��ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ย��นพร3อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอราคา ตามแบบในข3อ   
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสิทธิเสนอราคาจะต้อนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องย��นเสนอราคาตามแบบท��ก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄไวิทยาลัยรา3ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยไม5ม�เง��อนไขใดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ 
ๆ ท��งส
�นแลัยราชภัฏเชียงระจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องกรอกข3อควิทยาลัยราามให3ถ2กต3องครบถ3วิทยาลัยราน ลัยราชภัฏเชียงรงลัยราชภัฏเชียงรายม�อช��อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาให3ช�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-น จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยรานเง
นท��เสนอต3อง
ระบ�ตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราเลัยราชภัฏเชียงรขแลัยราชภัฏเชียงระต�วิทยาลัยราอ�กษร โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยไม5ม�การข2ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄลัยราชภัฏเชียงรบหร�อแก3ไข หากม�การข2ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄลัยราชภัฏเชียงรบ ตกเต
ม แก3ไข เปลัยราชภัฏเชียงร��ยนแปลัยราชภัฏเชียงรงจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3อง
ลัยราชภัฏเชียงรงลัยราชภัฏเชียงรายม�อช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาพร3อมประท�บตรา (ถ3าม�) ก#าก�บไวิทยาลัยรา3ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3วิทยาลัยรายท�กแห5ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องเสนอราคาเป9นเง
นบาท แลัยราชภัฏเชียงระเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�ยวิทยาลัยรา โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยเสนอราคา
รวิทยาลัยราม แลัยราชภัฏเชียงระหร�อราคาต5อหน5วิทยาลัยราย แลัยราชภัฏเชียงระหร�อต5อรายการ ตามเง��อนไขท��ระบ�ไวิทยาลัยรา3ท3ายใบเสนอราคาให3ถ2กต3อง ท��งน�� ราคารวิทยาลัยรามท��
เสนอจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราเลัยราชภัฏเชียงรขแลัยราชภัฏเชียงระต�วิทยาลัยราหน�งส�อ ถ3าต�วิทยาลัยราเลัยราชภัฏเชียงรขแลัยราชภัฏเชียงระต�วิทยาลัยราหน�งส�อไม5ตรงก�นให3ถ�อต�วิทยาลัยราหน�งส�อเป9นส#าค�ญ โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยค
ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ
ราคารวิทยาลัยรามท��งส
�นซื้อครุภัณฑ์ จำA�งรวิทยาลัยรามค5าภัฏเชียงราย���r�����`าษ�ม2ลัยราชภัฏเชียงรค5าเพ
�ม ภัฏเชียงราย���r�����`าษ�อากรอ��น ค5าขนส5ง ค5าจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเชียงระค5าใช3จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-5ายอ��นๆ ท��งปวิทยาลัยราง จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-นกระท��ง
ส5งมอบพ�สดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�ให3 ณ  งานพ�สดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ� กองคลัยราชภัฏเชียงร�ง ส#าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
การบดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท��เสนอจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องเสนอก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄย�นราคาไม5น3อยกวิทยาลัยรา5า ๑๕๐ วิทยาลัยรา�น น�บแต5วิทยาลัยรา�นเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำอง
ใบเสนอราคา โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยภัฏเชียงราย���r�����`ายในก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาต3องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄชอบราคาท��ตนไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3เสนอไวิทยาลัยรา3 แลัยราชภัฏเชียงระจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะถอนเสนอราคาม
ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องเสนอก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราส5งมอบพ�สดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�ไม5เก
น ๑๒๐ วิทยาลัยรา�น น�บถ�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากวิทยาลัยรา�นลัยราชภัฏเชียงรงนาม    
ในส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องส5งแค7ตตาลัยราชภัฏเชียงร7อก แลัยราชภัฏเชียงระหร�อแบบร2ปรายการลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงราย���r�����`�ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ�cess��p! ไปพร3อมใบเสนอราคาเพ��อประกอบการพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณา หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งกลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยราน�� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะยAดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄไวิทยาลัยรา3
เป9นเอกสารของทางราชการ
                                ส#าหร�บแค7ตตาลัยราชภัฏเชียงร7อกท��แนบให3พ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณา หากเป9นส#าเนาร2ปถ5ายจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องร�บรองส#าเนาถ2กต3อง 
โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ม�อ#านาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ท#าน
ต
กรรมแทนน
ต
บ�คคลัยราชภัฏเชียงร หากคณะกรรมการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองสอบราคา ม�ควิทยาลัยราามประสงค!จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะขอดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ2ต3นฉบ�บแค7ต
ตาลัยราชภัฏเชียงร7อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องน#าต3นฉบ�บมาให3คณะกรรมการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองสอบราคา ตรวิทยาลัยราจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-สอบภัฏเชียงราย���r�����`ายใน ๓ วิทยาลัยรา�น
                       ๔.๕ ก5อนย��นซื้อครุภัณฑ์ จำอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาควิทยาลัยรารตรวิทยาลัยราจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ2ร5างส�ญญา รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเชียงรฯให3ถ��ถ3วิทยาลัยรานแลัยราชภัฏเชียงระเข3าใจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-เอกสาร สอบราคา ท��งหมดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเส�ยก5อนท��จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะตกลัยราชภัฏเชียงรงย��นซื้อครุภัณฑ์ จำอง สอบราคา ตามเง��อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องย��นซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอราคาท��ปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนAกซื้อครุภัณฑ์ จำองเร�ยบร3อยจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-5าหน3าซื้อครุภัณฑ์ จำองถAง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
กรรมการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���r�����`�ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ�cess��p! จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน ๔ รายการ โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยระบ�ไวิทยาลัยรา3ท��หน3าซื้อครุภัณฑ์ จำองวิทยาลัยรา5า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๔๗/๒๕๕๖" ย��นต5อเจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-3าหน3าท�� ในวิทยาลัยรา�นท�� ๑๕ ม�นาคม ๒๕๕๖ ถAงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๖ ม�นาคม ๒๕๕๖ ต��งแต5เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา 
๐๙.๐๐ น. ถAงเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ� กองคลัยราชภัฏเชียงร�ง ส#าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
การบดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำอง สอบราคา จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ#าเน
นการตรวิทยาลัยราจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-สอบค�ณสมบ�ต
ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคา
แต5ลัยราชภัฏเชียงระรายวิทยาลัยรา5า เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรประโยชน!ร5วิทยาลัยรามก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ��นตามข3อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยาลัยรา�นประกาศสอบ
ราคาหร�อไม5 แลัยราชภัฏเชียงระประกาศรายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บการค�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเลัยราชภัฏเชียงร�อกก5อนการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต5อคณะกรรมการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองสอบราคาก5อนหร�อในขณะท��ม�การเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอ
ราคาวิทยาลัยรา5า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคากระท#าการอ�นเป9นการข�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄขวิทยาลัยราางการแข5งข�นราคาอย5างเป9นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข3อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเชียงระคณะกร
รมการฯ เช��อวิทยาลัยรา5าม�การกระท#าอ�นเป9นการข�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄขวิทยาลัยราางการแข5งข�นราคาอย5างเป9นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄรายช��อ    ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23
เสนอราคารายน��นออกจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากการเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคา แลัยราชภัฏเชียงระประกาศรายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บการค�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเลัยราชภัฏเชียงร�อก แลัยราชภัฏเชียงระ
มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาลัยราชภัฏเชียงรงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งกลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยราเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท
�งงาน เวิทยาลัยรา3นแต5คณะกรรมการฯ จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะวิทยาลัยรา
น
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ฉ�ย
ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3วิทยาลัยรา5า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��นเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท��ให3ควิทยาลัยราามร5วิทยาลัยรามม�อเป9นประโยชน!ต5อการพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงระม
ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร
เร
�มให3
ม�การกระท#าดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งกลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยรา
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��ถ2กต�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄรายช��อออกจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากการเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคา เพราะเหต�เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��ม�
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรประโยชน!ร5วิทยาลัยรามก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ��น ณ วิทยาลัยรา�นประกาศสอบราคา หร�อเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��กระท#าการอ�นเป9นการ
ข�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄขวิทยาลัยราางการแข5งข�นราคาอย5างเป9นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ!ค#าส��งดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งกลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยราต5อปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄกระทรวิทยาลัยรางภัฏเชียงราย���r�����`ายใน ๓ วิทยาลัยรา�น น�บแต5วิทยาลัยรา�นท��ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บ
แจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-3งจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากคณะกรรมการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองสอบราคา การวิทยาลัยรา
น
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ฉ�ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ!ของปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄกระทรวิทยาลัยรางให3ถ�อเป9นท��ส�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ
                                คณะกรรมการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำอง สอบราคาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บ
การค�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเลัยราชภัฏเชียงร�อกดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งกลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยราข3างต3น ณ ห3องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคA�ง ส#าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
การบดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยรา�นท�� ๒๗ ม�นาคม 
๒๕๕๖ ต��งแต5เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๐.๐๐ น. เป9นต3นไป



-๔-

                                การย��นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ!ตามวิทยาลัยรารรคห3า ย5อมไม5เป9นเหต�ให3ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอ
ราคา เวิทยาลัยรา3นแต5ปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄกระทรวิทยาลัยรางพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาเห7นวิทยาลัยรา5าการขยายระยะเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งกลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยราจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะเป9นประโยชน!แก5ทางราชการอย5างย
�งแลัยราชภัฏเชียงระ
ในกรณ�ท��ปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄกระทรวิทยาลัยรางพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาเห7นดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3วิทยาลัยรายก�บค#าค�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄค3านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ! แลัยราชภัฏเชียงระเห7นวิทยาลัยรา5าการยกเลัยราชภัฏเชียงร
กการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอราคา
ท��ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ#าเน
นการไปแลัยราชภัฏเชียงร3วิทยาลัยรา จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะเป9นประโยชน!แก5ทางราชการอย5างย
�งให3ปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄกระทรวิทยาลัยรางม�อ#านาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ยกเลัยราชภัฏเชียงร
กการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอ
ราคาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งกลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยราไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๔ รายการ�cess��p!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ในการพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร��งน�� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาต�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄส
นดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3วิทยาลัยรายราคาต5อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายใดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄม�ค�ณสมบ�ต
ไม5ถ2กต3องตามข3อ ๒ หร�อย��นหลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา      
ไม5ถ2กต3องหร�อไม5ครบถ3วิทยาลัยรานตามข3อ ๓ หร�อย��นซื้อครุภัณฑ์ จำองสอบราคาไม5ถ2กต3องตามข3อ ๔ แลัยราชภัฏเชียงร3วิทยาลัยราคณะกรรมการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองสอบราคา 
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะไม5ร�บพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��น เวิทยาลัยรา3นแต5เป9นข3อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄพลัยราชภัฏเชียงราดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄหลัยราชภัฏเชียงรงเพ�ยงเลัยราชภัฏเชียงร7กน3อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄพลัยราชภัฏเชียงราดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄไปจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-าก
เง��อนไขของเอกสารสอบราคาในส5วิทยาลัยรานท��ม
ใช5สาระส#าค�ญ ท��งน��เฉพาะในกรณ�ท��พ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาเห7นวิทยาลัยรา5าจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะเป9นประโยชน!ต5อมหา
วิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายเท5าน��น
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยรานส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
@ไม5พ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคา โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยไม5ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค5อน
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�นในกรณ�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งต5อไปน��
                                (๑) ไม5ปรากฏช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��น ในบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ร�บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการ
ร�บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม5กรอกช��อน
ต
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรแลัยราชภัฏเชียงระบ�คคลัยราชภัฏเชียงรธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄา หร�อลัยราชภัฏเชียงรงลัยราชภัฏเชียงรายม�อช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาอย5างหนA�งอย5าง
ใดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ หร�อท��งหมดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄแตกต5างไปจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากเง��อนไขท��ก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄในเอกสารสอบราคา ท��เป9นสาระ
ส#าค�ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรท#าให3เก
ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄควิทยาลัยราามไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก5ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ��น
                                (๔) ราคาท��เสนอม�การข2ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄลัยราชภัฏเชียงรบ ตก เต
ม แก3ไขเปลัยราชภัฏเชียงร��ยนแปลัยราชภัฏเชียงรง โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาม
ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ลัยราชภัฏเชียงรงลัยราชภัฏเชียงรายม�อ
ช��อพร3อมประท�บตรา (ถ3าม�) ก#าก�บไวิทยาลัยรา3
                       ๕.๔ ในการต�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄส
นการสอบราคา หร�อในการท#าส�ญญา คณะกรรมการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
@ให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาช��แจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-งข3อเท7จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ร
ง สภัฏเชียงราย���r�����`าพ ฐานะ หร�อข3อเท7จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ร
งอ��นใดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄท��เก��ยวิทยาลัยราข3อง
ก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3 มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ท��จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะไม5ร�บราคาหร�อไม5ท#าส�ญญาหากหลัยราชภัฏเชียงร�กฐานดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งกลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยราไม5ม�
ควิทยาลัยราามเหมาะสมหร�อไม5ถ2กต3อง
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาลัยรา3ซื้อครุภัณฑ์ จำA�งส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ท��จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะไม5ร�บราคาต�#าส�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ หร�อราคาหนA�งราคาใดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄหร�อ
ราคาท��เสนอท��งหมดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄก7ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3 แลัยราชภัฏเชียงระอาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-พ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาเลัยราชภัฏเชียงร�อกซื้อครุภัณฑ์ จำ��อในจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน หร�อขนาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ หร�อเฉพาะรายการหนA�งรายการใดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ หร�ออาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะยกเลัยราชภัฏเชียงร
กการ สอบราคา โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยไม5พ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำ��อเลัยราชภัฏเชียงรยก7ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3 ส�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄแต5จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณา ท��งน��เพ��อประโยชน!ของทางราชการเป9น
ส#าค�ญ แลัยราชภัฏเชียงระให3ถ�อวิทยาลัยรา5าการต�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄส
นของมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายเป9นเดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ7ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄขาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะเร�ยกร3องค5าเส�ยหายใดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ ๆ 
ม
ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3 รวิทยาลัยรามท��งมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณายกเลัยราชภัฏเชียงร
กการสอบราคา แลัยราชภัฏเชียงระลัยราชภัฏเชียงรงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท
�งงาน ไม5
วิทยาลัยรา5าจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บการค�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเลัยราชภัฏเชียงร�อกหร�อไม5ก7ตาม หากม�เหต�ท��เช��อไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3วิทยาลัยรา5าการเสนอราคากระท#าการโดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยไม5ส�จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ร
ต 
เช5น การเสนอเอกสารอ�นเป9นเท7จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����- หร�อใช3ช��อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄา หร�อน
ต
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรอ��นมาเสนอราคาแทน เป9นต3น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท��ปรากฏข3อเท7จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ร
งภัฏเชียงราย���r�����`ายหลัยราชภัฏเชียงร�งจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำอง สอบราคาวิทยาลัยรา5า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บ
การค�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเลัยราชภัฏเชียงร�อกตามท��ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ประกาศรายช��อไวิทยาลัยรา3 ตามข3อ ๔.๖ เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรประโยชน!ร5วิทยาลัยรามก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายอ��น 
ณ วิทยาลัยรา�นประกาศ สอบราคา หร�อเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��กระท#าการอ�นเป9นการข�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄขวิทยาลัยราางการแข5งข�นราคาอย5างเป9นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตาม
ข3อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายม�อ#านาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ท��จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄรายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาท��ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บการค�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเลัยราชภัฏเชียงร�อกดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งกลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยราออกจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-าก
ประกาศรายช��อตามข3อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเชียงระมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาลัยราชภัฏเชียงรงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายน��นเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท
�งงาน



-๕-

                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄกระทรวิทยาลัยรางพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาเห7นวิทยาลัยรา5า การยกเลัยราชภัฏเชียงร
กการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอราคาท��ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3
ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ#าเน
นการไปแลัยราชภัฏเชียงร3วิทยาลัยราจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะเป9นประโยชน!แก5ทางราชการอย5างย
�งปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄกระทรวิทยาลัยรางม�อ#านาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ยกเลัยราชภัฏเชียงร
กการเปIดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄซื้อครุภัณฑ์ จำองใบเสนอราคาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�ง
กลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยราไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3

                 ๖. การท-าสิทธิเสนอราคาจะต้อ�ญญาซื้อ เลขที่ ๔๗/ �อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการสอบราคาสามารถส5งมอบส
�งของไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ครบถ3วิทยาลัยรานภัฏเชียงราย���r�����`ายใน ๕ วิทยาลัยรา�นท#าการของทาง
ราชการ น�บแต5วิทยาลัยรา�นท��ท#าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรงซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄท#าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรงเป9นหน�งส�อแทนการท#า
ส�ญญาตามแบบส�ญญาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งระบ�ในข3อ ๑.๓ ก7ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการสอบราคา ไม5สามารถส5งมอบส
�งของไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ครบถ3วิทยาลัยรานภัฏเชียงราย���r�����`ายใน ๕ วิทยาลัยรา�นท#าการของ
ทางราชการ หร�อมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายเห7นวิทยาลัยรา5าไม5สมควิทยาลัยรารจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄท#าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรงเป9นหน�งส�อ ตามข3อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการ 
สอบราคา จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขายตามแบบส�ญญาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งระบ�ในข3อ ๑.๓ ก�บมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายภัฏเชียงราย���r�����`ายใน ๗ วิทยาลัยรา�น 
น�บถ�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากวิทยาลัยรา�นท��ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บแจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-3งแลัยราชภัฏเชียงระจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องวิทยาลัยราางหลัยราชภัฏเชียงร�กประก�นส�ญญาเป9นจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยรานเง
นเท5าก�บร3อยลัยราชภัฏเชียงระ ๕ ของราคาส
�งของท�� สอบ
ราคาไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ให3มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายยAดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄถ�อไวิทยาลัยรา3ในขณะท#าส�ญญา โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยใช3หลัยราชภัฏเชียงร�กประก�นอย5างหนA�งอย5างใดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งต5อไปน��
                                (๑) เง
นสดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ
                                (๒) เช7คท��ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส��งจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-5ายให3แก5มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยเป9นเช7คลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท��ท��ท#า
ส�ญญาหร�อก5อนหน3าน��นไม5เก
น ๓ วิทยาลัยรา�น ท#าการ
                                (๓) หน�งส�อค�#าประก�นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงราย���r�����`ายในประเทศตามแบบหน�งส�อค�#าประก�นดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งระบ�ในข3อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน�งส�อค�#าประก�นของบรรษ�ทเง
นท�นอ�ตสาหกรรมแห5งประเทศไทย หร�อบร
ษ�ทเง
นท�น 
หร�อบร
ษ�ทเง
นท�นหลัยราชภัฏเชียงร�กทร�พย! ท��ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บอน�ญาตให3ประกอบก
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-การเง
นท�นเพ��อการพาณ
ชย!แลัยราชภัฏเชียงระประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ค�#าประก�น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแห5งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำA�งไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3แจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-3งช��อเวิทยาลัยรา�ยนให3ส5วิทยาลัยรานราชการต5าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเชียงร3วิทยาลัยรา โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยอน�โลัยราชภัฏเชียงรมให3ใช3ตาม
แบบหน�งส�อค�#าประก�น ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งระบ�ในข3อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ�ตรร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรไทย
                 หลัยราชภัฏเชียงร�กประก�นน��จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะค�นให3โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยไม5ม�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄอกเบ��ย ภัฏเชียงราย���r�����`ายใน ๑๕ วิทยาลัยรา�น น�บถ�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากวิทยาลัยรา�นท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขาย) 
พ3นจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากข3อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2กพ�นตามส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขายแลัยราชภัฏเชียงร3วิทยาลัยรา

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �����ราค�าปร�บัติ ดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀
                       ค5าปร�บตามแบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขายข3อ ๑๐ ให3ค
ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄในอ�ตราร3อยลัยราชภัฏเชียงระ ๐.๒ ต5อวิทยาลัยรา�น

                 ๘. การร�บัติ ดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀ประก�นความีสิทธิเสนอราคาจช-าร�ดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀ఊ햠ڵ烠ఌⵘు뻐ీ뀠บัติ ดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀กพร�อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำA�งไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ท#าข3อตกลัยราชภัฏเชียงรงเป9นหน�งส�อ หร�อท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขายตามแบบดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งระบ�ในข3อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเชียงร3วิทยาลัยราแต5กรณ� จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄบกพร5องของส
�งของท��ซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขายท��เก
ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄขA�นภัฏเชียงราย���r�����`ายในระยะเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราไม5น3อยกวิทยาลัยรา5า ๑ 
ปd  น�บถ�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากวิทยาลัยรา�นท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ซื้อครุภัณฑ์ จำ��อร�บมอบ โดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายต3องร�บจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄการซื้อครุภัณฑ์ จำ5อมแซื้อครุภัณฑ์ จำมแก3ไขให3ใช3การไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งเดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ
มภัฏเชียงราย���r�����`ายใน ๗ วิทยาลัยรา�น น�บถ�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-าก
วิทยาลัยรา�นท��ไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บแจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-3งควิทยาลัยราามช#าร�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄบกพร5อง
                 



-๖-

                  ๙. ข�อสิทธิเสนอราคาจะต้องวนสิทธิเสนอราคาจะต้อ�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณ�>ในการเสิทธิเสนอราคาจะต้อนอราคาและอ #น ๆ
                       ๙.๑ เง
นค5าพ�สดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�ส#าหร�บการซื้อครุภัณฑ์ จำ��อเง
นงบประมาณประจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#าปd พ.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏเชียงรงนามในส�ญญาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะกระท#าไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ต5อเม��อมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บอน�ม�ต
เง
น    
ค5าพ�สดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-าก เง
นงบประมาณประจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#าปd พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏเชียงร3วิทยาลัยราเท5าน��น
                       ๙.๒ เม��อมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ค�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเลัยราชภัฏเชียงร�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคารายใดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄให3เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายแลัยราชภัฏเชียงระไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ตกลัยราชภัฏเชียงรงซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ
ส
�งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ แลัยราชภัฏเชียงร3วิทยาลัยราถ3าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องส��งหร�อน#าส
�งของดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งกลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยราเข3ามาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากต5างประเทศ แลัยราชภัฏเชียงระของน��นต3องน#าเข3า
มาโดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยทางเร�อในเส3นทางท��ม�เร�อไทยเดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ
นอย25 แลัยราชภัฏเชียงระสามารถให3บร
การร�บขนไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ตามท��ร�ฐมนตร�วิทยาลัยรา5าการกระทรวิทยาลัยรางคมนาคม
ประกาศก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำA�งเป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องปฏ
บ�ต
ตามกฎหมายวิทยาลัยรา5าดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3วิทยาลัยรายการส5งเสร
มการพาณ
ชยนาวิทยาลัยรา� ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งน�� 
                                (๑) แจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-3งการส��งหร�อน#าส
�งของท��ซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขายดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งกลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยราเข3ามาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากต5างประเทศต5อกรมเจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-3าท5า
ภัฏเชียงราย���r�����`ายใน ๗ วิทยาลัยรา�น น�บต��งแต5วิทยาลัยรา�นท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายส��งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำ��อของจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากต5างประเทศ เวิทยาลัยรา3นแต5เป9นของท��ร�ฐมนตร�วิทยาลัยรา5าการกระทรวิทยาลัยรางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยรา3นให3บรรท�กโดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยเร�ออ��นไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3
                                (๒) จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄการให3ส
�งของท��ซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขายดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งกลัยราชภัฏเชียงร5าวิทยาลัยราบรรท�กโดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยเร�อไทยหร�อเร�อท��ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
เช5นเดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�ยวิทยาลัยราก�บเร�อ
ไทยจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากต5างประเทศมาย�งประเทศไทย เวิทยาลัยรา3นแต5จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บอน�ญาตจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ากกรมเจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-3าท5าให3บรรท�กส
�งของน��นโดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยเร�ออ��นท��ม
ใช5
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำA�งจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ร�บอน�ญาตเช5นน��นก5อนบรรท�กของลัยราชภัฏเชียงรงเร�ออ��น หร�อเป9นของท��ร�ฐมนตร�วิทยาลัยรา5าการกระทรวิทยาลัยรางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยรา3นให3บรรท�กโดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄยเร�ออ��น
                                (๓) ในกรณ�ท��ไม5ปฏ
บ�ต
ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ขายจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะต3องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄตามกฎหมายวิทยาลัยรา5าดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3วิทยาลัยรายการส5ง
เสร
มการพาณ
ชยนาวิทยาลัยรา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำA�งมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ค�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄเลัยราชภัฏเชียงร�อกแลัยราชภัฏเชียงร3วิทยาลัยราไม5ไปท#าส�ญญาหร�อข3อตกลัยราชภัฏเชียงรง
ภัฏเชียงราย���r�����`ายในเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราท��ทางราชการก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�งระบ�ไวิทยาลัยรา3ในข3อ ๖ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายอาจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-พ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาเร�ยกร3องให3ชดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄใช3
ควิทยาลัยราามเส�ยหายอ��น (ถ3าม�) รวิทยาลัยรามท��งจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะพ
จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ารณาให3เป9นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค23ท
�งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยรานส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
@ท��จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-ะแก3ไขเพ
�มเต
มเง��อนไขหร�อข3อก#าหนดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄในแบบ
ส�ญญาให3เป9นไปตามควิทยาลัยราามเห7นของส#าน�กงานอ�ยการส2งส�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ (ถ3าม�)  
 
  

มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r�����`�ฏเช�ยงราย
๑๕ ม�นาคม ๒๕๕๖



รายละเอ�ยดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀ఊ햠ڵ烠ఌⵘు뻐ీ뀠แนบัติ ดังต่อไปนี้ �����ffice������ۂ蹨ۂۂ�ہǈఊ䬀ท�ายประกาศเลขท�# 47/2556
1. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �������แช�อาหาร จ-านวน 1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �������
ค�ณล�กษณะ

1.1 ขนาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ 150 x 75 x 85 เซื้อครุภัณฑ์ จำนต
เมตร
1.2 ท#าดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3วิทยาลัยรายสแตนเลัยราชภัฏเชียงรสเน��อดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ� เกรดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ 304 ท#าควิทยาลัยราามสะอาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄง5าย
1.3 เป9นต23แนวิทยาลัยรานอน 2 ประต2 ระบบฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �����������������������������������������������������������������ร�สเซื้อครุภัณฑ์ จำอร!
1.4 ควิทยาลัยราบค�มควิทยาลัยราามเย7นดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3วิทยาลัยรายเทอร!โมสตาร!ท สามารถปร�บอ�ณหภัฏเชียงราย���r�����`2ม
เองไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3
1.5 ใช3ฉนวิทยาลัยรานปnองก�นควิทยาลัยราามเย7นท��ม�ควิทยาลัยราามหนาแน5นส2ง ท#าให3เก7บควิทยาลัยราามเย7นไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ� ประหย�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �����������������������������������������������������������������
1.6 ใช3น�#ายาท#าควิทยาลัยราามเย7น R-404a ปลัยราชภัฏเชียงรอดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄสาร CFC ช5วิทยาลัยราย อน�ร�กษ!ส
�งแวิทยาลัยราดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄลัยราชภัฏเชียงร3อม
1.7 คอมเพรสเซื้อครุภัณฑ์ จำอร! ¾ แรงม3า จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยราน 1 ต�วิทยาลัยรา
1.8 จำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-#านวิทยาลัยรานช��นวิทยาลัยราาง 2 ช��นวิทยาลัยราาง สามารถปร�บระดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ�บไดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ3
1.9 อ�ณหภัฏเชียงราย���r�����`2ม
 -12 ถAง -18 องศาเซื้อครุภัณฑ์ จำลัยราชภัฏเชียงรเซื้อครุภัณฑ์ จำ�ยส

2. รถเขIนของสิทธิเสนอราคาจะต้อแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �����นเลสิทธิเสนอราคาจะต้อ จ-านวน 3 ค�น
ค�ณล�กษณะ

2.1 ขนาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ 50 x 70 x 90 เซื้อครุภัณฑ์ จำนต
เมตร
2.2 ม�ช��นวิทยาลัยราางของสแตนเลัยราชภัฏเชียงรส 3 ช��น
2.3 ม�ลัยราชภัฏเชียงร3อเลัยราชภัฏเชียงร��อน เกรดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄ A แลัยราชภัฏเชียงระม�อจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-�บส#าหร�บเข7น

3. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �������แช�เยIน จ-านวน 1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �������
ค�ณล�กษณะ

3.1 ขนาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄภัฏเชียงราย���r�����`ายนอกต23แช5เย7น 1200 x 710 x 2050 ม
ลัยราชภัฏเชียงรลัยราชภัฏเชียงร
เมตร
3.2 ขนาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄภัฏเชียงราย���r�����`ายในช��นบน 1120 x 530 x 1090 ม
ลัยราชภัฏเชียงรลัยราชภัฏเชียงร
เมตร ช��นลัยราชภัฏเชียงร5าง 1070 x 510 x 370 ม
ลัยราชภัฏเชียงรลัยราชภัฏเชียงร
เมตร
3.3 ประต2บานกระจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-กส�ญญากาศ 2 ช��น แลัยราชภัฏเชียงระประต2บานทAบช��นลัยราชภัฏเชียงร5าง
3.4 ช��นวิทยาลัยราาง 3 ช��น
3.5 คอมเพรสเซื้อครุภัณฑ์ จำอร! 5/8 ใช3กระแสไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �����������������������������������������������������������������ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �����������������������������������������������������������������nา 3.2A.
3.6 อ�ณหภัฏเชียงราย���r�����`2ม
ช��นบน +2 องศาเซื้อครุภัณฑ์ จำลัยราชภัฏเชียงรเซื้อครุภัณฑ์ จำ�ยส ถAง +7 องศาเซื้อครุภัณฑ์ จำลัยราชภัฏเชียงรเซื้อครุภัณฑ์ จำ�ยส อ�ณหภัฏเชียงราย���r�����`2ม
ช��นลัยราชภัฏเชียงร5าง -5 องศาเซื้อครุภัณฑ์ จำลัยราชภัฏเชียงรเซื้อครุภัณฑ์ จำ�ยส                

ถAง -8 องศาเซื้อครุภัณฑ์ จำลัยราชภัฏเชียงรเซื้อครุภัณฑ์ จำ�ยส
3.7 แสงสวิทยาลัยรา5าง 30 x 1 วิทยาลัยรา�ตต! น�#ายาท#าควิทยาลัยราามเย7น R-134a
3.8 พ�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄลัยราชภัฏเชียงรมระบายควิทยาลัยราามเย7น 5 x 2 วิทยาลัยรา�ตต!
3.9 ระบบท#าควิทยาลัยราามเย7น ไม5ม�น�#าแข7งเกาะ/Copper Line

4. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �������แช�เยIน จ-านวน 1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �������
ค�ณล�กษะ

4.1 ขนาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄภัฏเชียงราย���r�����`ายนอกต23แช5เย7น 1200 x 685 x 2050 ม
ลัยราชภัฏเชียงรลัยราชภัฏเชียงร
เมตร
4.2 ขนาดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄภัฏเชียงราย���r�����`ายในต23แช5เย7น 1120 x 556 x 1530 ม
ลัยราชภัฏเชียงรลัยราชภัฏเชียงร
เมตร
4.3 ประต2บานกระจำนวน ๔ รายการ�cess��p�����-กส�ญญากาศ 2 ช��น
4.4 ช��นวิทยาลัยราางของ 5 ช��น
4.5 คอมเพรสเซื้อครุภัณฑ์ จำอร! ½ แรงม3า ใช3กระแสไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �����������������������������������������������������������������ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด �����������������������������������������������������������������nา 2.5A.
4.6 ควิทยาลัยราามเย7น +2 องศาเซื้อครุภัณฑ์ จำลัยราชภัฏเชียงรเซื้อครุภัณฑ์ จำ�ยส ถAง +7 องศาเซื้อครุภัณฑ์ จำลัยราชภัฏเชียงรเซื้อครุภัณฑ์ จำ�ยส
4.7 แสงสวิทยาลัยรา5าง 36 x 1 วิทยาลัยรา�ตต!
4.8 น�#ายาท#าควิทยาลัยราามเย7น R-134a
4.9 พ�ดังนี้ �าร%20เลขที่%2047.doc#�����������Ũ���롐ࠋ렸ࠋ����꫰Е렠ࠋ렄ࠋ럄ࠋ랬ࠋ랔ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О��欀ଷἐҼ싄ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������瑬О����ἐҼ��蚘ธ횼ဂ晠௩쌜ࠋ䭔Ȇ䬼Ȇ������괠ํ��欁ଷἐҼ㎌ฺ議ดꚀۅꦄۅꦄۅ��ꩄ๏ꩄลัยราชภัฏเชียงรมระบายควิทยาลัยราามเย7น 5 x 2 วิทยาลัยรา�ตต!
4.10 ระบบท#าควิทยาลัยราามเย7น ไม5ม�น�#าแข7งเกาะ

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


