
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���Ⰰ䂖��븀䂩`�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อเก้าอี้พลาส��อเก�าอ��พลัยราชภัฏเชียงราสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห���
ก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห������3�/IM#านวิทยาลัยราน ๑,๐๐๐ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห����วิทยาลัยรา

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะสอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�าอ��พลัยราชภัฏเาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ จ"านวิทยาน ๑,๐๐๐ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยา 
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารสอบราคาเลัยราชภัฏเขท�( ๑๐๐/๒๕๕๖ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามรายก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งน��

- เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�าอ��พลัยราชภัฏเาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ จ"านวิทยาน ๑,๐๐๐  ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยา

          ผู้มีสิทธิเส)�ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
เสนอราคาจำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห������3�/IMะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห����องม�ค+ณสมบ�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห���
 ดังต่อไปนี้�������l����������张౮����  弈౮廰౮廘౮廄౮庘౮幼�งติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห���.อไปน��
                   ๑. เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀3ท�(สอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อ
                   ๒. ไม5เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ท�(ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระบ3ช�(อไวิทยา�ในบ
ญช�รายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ท��งงานของทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารแลัยราชภัฏเะไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�แจ�งเวิทยา�ยนช�(อแลัยราชภัฏเ�วิทยา
                   ๓. ไม5เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<หร�อควิทยาามค3�มก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
น ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา=(งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม5ยอมข=�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา�นแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอ
ราคาไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ม�ค"าส
(งให�สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ควิทยาามค3�มก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นเช5นวิทยา5าน
�น
                   ๔. ไม5เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร5วิทยามก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายอ�(นท�(เข�าเสนอราคาให�แก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยา
นประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศสอบราคา หร�อไม5เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระท"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารอ
นเป0นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารข
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ขวิทยาางก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารแข5งข
นราคาอย5างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมใน
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารสอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อคร
�งน��
                   ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม5ร
บพ�จารณาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองเสนอราคา หาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บมอบ
อ"านาจไม5เข�าร
บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ด้��������������ň������뼈ศ��鷨Е뚨ଞ⨨ۍ��騠ษ��鷨Е뛀ଞ覘ؼ��뫨ศ��꫰Е뛘ଞഁق��枔��析Eงก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารพ�จารณาราคาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�(มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
          ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ย�(นซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองสอบราคา ในวิทยา
นท�( ๑๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3นายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งวิทยา
นท�( ๒๘ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3นายน ๒๕๕๖ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
�งแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5เวิทยาลัยราชภัฏเา   
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ
สดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀3 ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑องคลัยราชภัฏเ
ง ส"าน
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑งานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารบดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
เปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองใบเสนอราคาในวิทยา
นท�( ๑ ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฎาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. ห�องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=�ง ส"าน
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑งานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารบดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�    
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�สนใจติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อขอร
บเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารสอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อ ช3ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองร�อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�วิทยาน) ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ท�( งานก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเง�น 
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑องคลัยราชภัฏเ
ง ส"าน
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑งานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารบดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�( ๑๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3นายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งวิทยา
นท�( ๒๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3นายน 
๒๕๕๖ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
�งแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀2รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ท�(เวิทยาMบไซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ
พท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อ ๑๖๒๒ ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร
  
                                       ประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศ ณ วิทยา
นท�( ๑๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3นายน พ.ศ. ๒๕๕๖                           

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ช5วิทยายศาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัราจารย�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ร.ทศพลัยราชภัฏเ อาร�น�จ)  
     อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารบดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�  



เอกสาร สอบราคาซื้อเก้าอี้พลาส��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๑๐๐/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อเก้าอี้พลาส��อเก�าอ��พลัยราชภัฏเชียงราสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห���
ก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห������3�/IM#านวิทยาลัยราน ๑,๐๐๐ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห����วิทยาลัยรา

ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห���ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���Ⰰ䂖��븀䂩`�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๑๗ ม
ถุนายน ๒๕๕๖�๐๐ +นายน ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา=(งติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อไปน��เร�ยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา5า "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�จะ
สอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�าอ��พลัยราชภัฏเาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ จ"านวิทยาน ๑,๐๐๐ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยา ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามรายก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งน��

- เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�าอ��พลัยราชภัฏเาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ จ"านวิทยาน ๑,๐๐๐  ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยา

ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา=(งพ
สดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀3ท�(จะซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อน��ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องเป0นของแท� ของใหม5 ไม5เคยใช�งานมาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5อน ไม5เป0นของเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5าเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑Mบ อย25ในสภัฏเชียงรายมีควาาพท�(จะใช�งานไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ท
นท�
แลัยราชภัฏเะม�ค3ณลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ษณะเฉพาะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรงติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ไวิทยา�ในเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารสอบราคาฉบ
บน�� โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยม�ข�อแนะน"า แลัยราชภัฏเะข�อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท�ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ค3ณลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�"าประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารร
บเง�นค5าพ
สดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀3ลัยราชภัฏเ5วิทยางหน�า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร5วิทยามก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
น
                                (๒) ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารข
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ขวิทยาางก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารแข5งข
นราคาอย5างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สาร
                                (๑) บ
ญช�เอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารส5วิทยานท�( ๑
                                (๒) บ
ญช�เอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารส5วิทยานท�( ๒
 
                 ๒. ค+ณสมบ�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห���
ของผู้มีสิทธิเส)�เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀3ท�( สอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องไม5เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ท�(ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระบ3ช�(อไวิทยา�ในบ
ญช�รายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ท��งงานของทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารแลัยราชภัฏเะไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�แจ�ง
เวิทยา�ยนช�(อแลัยราชภัฏเ�วิทยา หร�อไม5เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ท�(ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเของก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารส
(งให�น�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�บ3คคลัยราชภัฏเหร�อบ3คคลัยราชภัฏเอ�(นเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ท��งงานติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามระเบ�ยบของทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องไม5เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร5วิทยามก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายอ�(น ณ วิทยา
นประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศ    
สอบราคา หร�อไม5เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระท"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารอ
นเป0นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารข
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ขวิทยาางก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารแข5งข
นราคาอย5างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามข�อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องไม5เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<หร�อควิทยาามค3�มก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
น ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา=(งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม5ยอมข=�นศาลัยราชภัฏเไทย 
เวิทยา�นแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ม�ค"าส
(งให�สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<แลัยราชภัฏเะควิทยาามค3�มก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นเช5นวิทยา5าน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องเสนอเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารหลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฐานย�(นมาพร�อมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองใบเสนอราคา โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยแยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ไวิทยา�นอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราอง  
ใบเสนอราคาเป0น ๒ ส5วิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ ส5วิทยานท�( ๑ อย5างน�อยติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องม�เอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อไปน��
                                (๑) ในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาเป0นน�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�บ3คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑) ห�างห3�นส5วิทยานสาม
ญหร�อห�างห3�นส5วิทยานจ"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 ให�ย�(นส"าเนาหน
งส�อร
บรองก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร      
จดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ทะเบ�ยนน�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�บ3คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�(อห3�นส5วิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�จ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ม�อ"านาจควิทยาบค3ม พร�อมร
บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀หร�อบร�ษ
ทมหาชนจ"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 ให�ย�(นส"าเนาหน
งส�อร
บรองก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร          
จดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ทะเบ�ยนน�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�บ3คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ
ญช�รายช�(อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�จ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ม�อ"านาจควิทยาบค3ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห3�นราย
ใหญ5 พร�อมร
บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�อง
                                (๒) ในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาเป0นบ3คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀าหร�อคณะบ3คคลัยราชภัฏเท�(ม�ใช5น�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�บ3คคลัยราชภัฏเ ให�ย�(นส"าเนา
บ
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรประจ"าติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�น
�น ส"าเนาข�อติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเงท�(แสดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเข�าเป0นห3�นส5วิทยาน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�าม�) ส"าเนาบ
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรประจ"าติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยา
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เป0นห3�นส5วิทยาน พร�อมท
�งร
บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�อง
                                (๓) ในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาร5วิทยามก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นในฐานะเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ร5วิทยามค�า ให�ย�(นส"าเนาส
ญญา
ของก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเข�าร5วิทยามค�า ส"าเนาบ
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรประจ"าติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ร5วิทยามค�า แลัยราชภัฏเะในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�ท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เข�าร5วิทยามค�าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�ปนี้�เสนอราคา และประก�㤹䔥┰㡂䄥┳ぅ䈥┸㝁䔥┰㡂䄥┱〲⸳潤c潤c���ʈ�����Ĺ�       _ายใดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เป0นบ3คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀าท�(
ม�ใช5ส
ญชาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ไทย ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑Mให�ย�(นส"าเนาหน
งส�อเดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ร5วิทยามค�าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�ปนี้�เสนอราคา และประก�㤹䔥┰㡂䄥┳ぅ䈥┸㝁䔥┰㡂䄥┱〲⸳潤c潤c���ʈ�����Ĺ�       _ายใดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เป0นน�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�บ3คคลัยราชภัฏเให�ย�(นเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามท�(ระบ3ไวิทยา�ใน (๑)
                                (๔) หน
งส�อแสดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀งหลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฐานทางก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเง�น ส"าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส"าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษ�
ม2ลัยราชภัฏเค5าเพ�(ม
                                (๕) บ
ญช�เอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารส5วิทยานท�( ๑ ท
�งหมดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ท�(ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ย�(นพร�อมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองใบเสนอราคา ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามแบบในข�อ  
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส5วิทยานท�( ๒ อย5างน�อยติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องม�เอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อไปน��
                                (๑) แคMติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัาลัยราชภัฏเMอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร2ปรายก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ค3ณลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ษณะเฉพาะ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามข�อ ๔.๔
                                (๒) หน
งส�อมอบอ"านาจซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา=(งปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀อาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รแสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัมป̀ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฎหมายในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�ท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคามอบอ"านาจ
ให�บ3คคลัยราชภัฏเอ�(นลัยราชภัฏเงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ
ญช�เอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารส5วิทยานท�( ๒ ท
�งหมดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ท�(ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ย�(นพร�อมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองใบเสนอราคา ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามแบบในข�อ  
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องย�(นเสนอราคาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามแบบท�(ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ไวิทยา�ในเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารสอบราคาน�� โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยไม5ม�เง�(อนไข 
ใดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 ๆ ท
�งส��นแลัยราชภัฏเะจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ข�อควิทยาามให�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�วิทยาน ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�(อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาให�ช
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เจน จ"านวิทยานเง�นท�(เสนอ
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องระบ3ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรงก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นท
�งติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยาอ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ษร โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยไม5ม�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารข2ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ลัยราชภัฏเบหร�อแก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�ไข หาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ม�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารข2ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ลัยราชภัฏเบ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ม แก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�ไข เปลัยราชภัฏเ�(ยนแปลัยราชภัฏเงจะ
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาพร�อมประท
บติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�าม�) ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บไวิทยา�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�วิทยายท3ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑แห5ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องเสนอราคาเป0นเง�นบาท แลัยราชภัฏเะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ยวิทยา โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยเสนอราคา
รวิทยาม แลัยราชภัฏเะหร�อราคาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อหน5วิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อรายก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามเง�(อนไขท�(ระบ3ไวิทยา�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�อง ท
�งน�� ราคารวิทยามท�(
เสนอจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรงก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นท
�งติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยาหน
งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�าติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยาหน
งส�อไม5ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรงก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นให�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยาหน
งส�อเป0นส"าค
ญ โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยค�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
ราคารวิทยามท
�งส��นซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา=(งรวิทยามค5าภัฏเชียงรายมีควาาษ�ม2ลัยราชภัฏเค5าเพ�(ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รอ�(น ค5าขนส5ง ค5าจดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเะค5าใช�จ5ายอ�(นๆ ท
�งปวิทยาง จนก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระท
(ง
ส5งมอบพ
สดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀3ให� ณ  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�(เสนอจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องเสนอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ย�นราคาไม5น�อยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา5า ๔๕ วิทยา
น น
บแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5วิทยา
นเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราอง  
ใบเสนอราคา โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยภัฏเชียงรายมีควาายในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ชอบราคาท�(ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดันไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�เสนอไวิทยา� แลัยราชภัฏเะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนเสนอราคาม�ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องเสนอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เวิทยาลัยราชภัฏเาส5งมอบพ
สดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀3ไม5เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�น ๑๕ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀จาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา
นลัยราชภัฏเงนามใน
ส
ญญาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องส5งแคMติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัาลัยราชภัฏเMอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร2ปรายก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ค3ณลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ษณะเฉพาะของ 
คร3ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทา� ไปพร�อมใบเสนอราคาเพ�(อประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑อบก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารพ�จารณา หลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฐานดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยาน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะย=ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ไวิทยา�
เป0นเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารของทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร
                                ส"าหร
บแคMติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัาลัยราชภัฏเMอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ท�(แนบให�พ�จารณา หาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เป0นส"าเนาร2ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5ายจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องร
บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�อง 
โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ม�อ"านาจท"าน�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมแทนน�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�บ3คคลัยราชภัฏเ หาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑คณะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀2ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�นฉบ
บแคMติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัาลัยราชภัฏเMอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องน"าติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�นฉบ
บมาให�คณะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองสอบราคา ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น
                       ๔.๕ ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5อนย�(นซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาควิทยารติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรวิทยาจดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀2ร5างส
ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ค3ณลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเฯให�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�(ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�วิทยานแลัยราชภัฏเะเข�าใจเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เส�ยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5อนท�(จะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเงย�(นซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราอง สอบราคา ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามเง�(อนไขในเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สาร   
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องย�(นซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองใบเสนอราคาท�(ปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคน=ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองเร�ยบร�อยจ5าหน�าซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองสอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�าอ��พลัยราชภัฏเาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ จ"านวิทยาน ๑,๐๐๐ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
วิทยา โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยระบ3ไวิทยา�ท�(หน�าซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองวิทยา5า "ใบเสนอราคาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัาม
เอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สาร สอบราคา เลัยราชภัฏเขท�( ๑๐๐/๒๕๕๖" ย�(นติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อเจ�าหน�าท�( ในวิทยา
นท�( ๑๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3นายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งวิทยา
นท�( ๒๘ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3นายน 
๒๕๕๖ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
�งแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ
สดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀3 ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑องคลัยราชภัฏเ
ง ส"าน
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑งานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารบดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ
เช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราอง สอบราคา จะดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀"าเน�นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรวิทยาจสอบค3ณสมบ
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคา
แติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5ลัยราชภัฏเะรายวิทยา5า เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร5วิทยามก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายอ�(นติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามข�อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา
นประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศสอบ
ราคาหร�อไม5 แลัยราชภัฏเะประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศรายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารค
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เลัยราชภัฏเ�อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5อนก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองใบเสนอราคา
                                หาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ปราก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฏติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อคณะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองสอบราคาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5อนหร�อในขณะท�(ม�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราอง         
ใบเสนอราคาวิทยา5า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระท"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารอ
นเป0นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารข
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ขวิทยาางก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารแข5งข
นราคาอย5างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามข�อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะ
คณะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารฯ เช�(อวิทยา5าม�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระท"าอ
นเป0นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารข
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ขวิทยาางก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารแข5งข
นราคาอย5างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารฯ จะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ราย
ช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายน
�นออก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑จาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคา แลัยราชภัฏเะประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศรายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารค
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เลัยราชภัฏเ�อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ แลัยราชภัฏเะ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยาเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ท��งงาน เวิทยา�นแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5คณะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารฯ      จะ
วิทยา�น�จฉ
ยไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�วิทยา5า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายน
�นเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ท�(ให�ควิทยาามร5วิทยามม�อเป0นประโยชน�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารพ�จารณาของทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�
ร�เร�(มให�ม�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระท"าดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยา
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀รายช�(อออก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑จาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคา เพราะเหติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั3เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ม�
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร5วิทยามก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายอ�(น ณ วิทยา
นประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศสอบราคา หร�อเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระท"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารอ
นเป0นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร
ข
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ขวิทยาางก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารแข5งข
นราคาอย5างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ3ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค"าส
(งดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น น
บแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5วิทยา
นท�(ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บ
แจ�งจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑คณะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองสอบราคา ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารวิทยา�น�จฉ
ยอ3ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระทรวิทยางให�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเป0นท�(ส3ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
                                คณะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราอง สอบราคาจะเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารค
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เลัยราชภัฏเ�อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยาข�างติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�น ณ ห�องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=�ง ส"าน
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑งานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารบดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�( ๑ ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฎาคม 
๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. 



-๔-

                                ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารย�(นอ3ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามวิทยารรคห�า ย5อมไม5เป0นเหติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั3ให�ม�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราอง         
ใบเสนอราคา เวิทยา�นแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระทรวิทยางพ�จารณาเหMนวิทยา5าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยาจะเป0นประโยชน�แก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5ทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารอย5าง
ย�(งแลัยราชภัฏเะในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�ท�(ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระทรวิทยางพ�จารณาเหMนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�วิทยายก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บค"าค
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ค�านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�อ3ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏเะเหMนวิทยา5าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เลัยราชภัฏเ�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราอง      
ใบเสนอราคาท�(ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀"าเน�นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารไปแลัยราชภัฏเ�วิทยา จะเป0นประโยชน�แก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5ทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารอย5างย�(งให�ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระทรวิทยางม�อ"านาจยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เลัยราชภัฏเ�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองใบเสนอราคาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยาไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา��=แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
ในการพ
จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห������3�/IMารณาราคา
                       ๕.๑ ในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารสอบราคา คร
�งน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ส�นดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�วิทยาย ราคารวิทยาม
                       ๕.๒ หาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายใดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ม�ค3ณสมบ
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามข�อ ๒ หร�อย�(นหลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฐานก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเสนอราคาไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องหร�อไม5ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�วิทยานติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามข�อ ๓ หร�อย�(นซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองสอบราคาไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามข�อ ๔ แลัยราชภัฏเ�วิทยาคณะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองสอบราคา จะไม5
ร
บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายน
�น เวิทยา�นแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5เป0นข�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀พลัยราชภัฏเาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀หลัยราชภัฏเงเพ�ยงเลัยราชภัฏเMก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑น�อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀พลัยราชภัฏเาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ไปจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
เง�(อนไขของเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารสอบราคาในส5วิทยานท�(ม�ใช5สาระส"าค
ญ ท
�งน��เฉพาะในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�ท�(พ�จารณาเหMนวิทยา5าจะเป0นประโยชน�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อมหา
วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท5าน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ไม5พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคา โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยไม5ม�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร    
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค5อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
นในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อไปน��
                                (๑) ไม5ปราก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฏช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ร
บเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฐานก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร
ร
บเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม5ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ช�(อน�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�บ3คคลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะบ3คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀า หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาอย5างหน=(ง  
อย5างใดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 หร�อท
�งหมดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀แติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5างไปจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เง�(อนไขท�(ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ในเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารสอบราคาท�(เป0นสาระ
ส"าค
ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเท"าให�เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ควิทยาามไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายอ�(น
                                (๔) ราคาท�(เสนอม�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารข2ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ลัยราชภัฏเบ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ เติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ม แก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�ไขเปลัยราชภัฏเ�(ยนแปลัยราชภัฏเง โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาม�ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อ
ช�(อพร�อมประท
บติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�าม�) ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บไวิทยา�
                       ๕.๔ ในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ส�นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารสอบราคา หร�อในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารท"าส
ญญา คณะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ให�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาช��แจงข�อเทMจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพ ฐานะ หร�อข�อเทMจจร�งอ�(นใดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ท�(เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�(ยวิทยาข�อง
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�(จะไม5ร
บราคาหร�อไม5ท"าส
ญญาหาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑หลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฐานดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยาไม5ม�
ควิทยาามเหมาะสมหร�อไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�อง
                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยา�ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา=(งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�(จะไม5ร
บราคาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั("าส3ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 หร�อราคาหน=(งราคาใดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀หร�อ
ราคาท�(เสนอท
�งหมดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑Mไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀� แลัยราชภัฏเะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเ�อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อในจ"านวิทยาน หร�อขนาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 หร�อเฉพาะรายก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารหน=(งรายก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารใดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 หร�ออาจ
จะยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เลัยราชภัฏเ�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร สอบราคา โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยไม5พ�จารณาจ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อเลัยราชภัฏเยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑Mไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀� ส3ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀แติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5จะพ�จารณา ท
�งน��เพ�(อประโยชน�ของทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเป0น
ส"าค
ญ แลัยราชภัฏเะให�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทยา5าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ส�นของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเป0นเดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀Mดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ขาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาจะเร�ยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ร�องค5าเส�ยหายใดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 ๆ 
ม�ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀� รวิทยามท
�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เลัยราชภัฏเ�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ท��งงาน ไม5
วิทยา5าจะเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารค
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เลัยราชภัฏเ�อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑หร�อไม5ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑Mติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัาม หาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ม�เหติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั3ท�(เช�(อไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�วิทยา5าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเสนอราคาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระท"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารโดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยไม5ส3จร�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั 
เช5น ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเสนอเอก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑สารอ
นเป0นเทMจ หร�อใช�ช�(อบ3คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀า หร�อน�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�บ3คคลัยราชภัฏเอ�(นมาเสนอราคาแทน เป0นติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�น
                       ๕.๖ ในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�ท�(ปราก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฏข�อเทMจจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
งจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราอง สอบราคาวิทยา5า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารค
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เลัยราชภัฏเ�อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามท�(ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศรายช�(อไวิทยา� ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามข�อ ๔.๖ เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร5วิทยามก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายอ�(น 
ณ วิทยา
นประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศ สอบราคา หร�อเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระท"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารอ
นเป0นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารข
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ขวิทยาางก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารแข5งข
นราคาอย5างเป0นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัาม
ข�อ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�อ"านาจท�(จะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀รายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารค
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เลัยราชภัฏเ�อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยาออก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑จาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
ประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศรายช�(อติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามข�อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายน
�นเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ท��งงาน



-๕-

                                ในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�น��หาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระทรวิทยางพ�จารณาเหMนวิทยา5า ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เลัยราชภัฏเ�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองใบเสนอราคาท�(ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀"าเน�นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารไปแลัยราชภัฏเ�วิทยาจะเป0นประโยชน�แก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5ทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารอย5างย�(งปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระทรวิทยางม�อ"านาจยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เลัยราชภัฏเ�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเปIดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราองใบเสนอราคาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
ง
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยาไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อเก้าอี้พลาส��อขาย
                       ๖.๑ ในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�ท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ชนะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส5งมอบส�(งของไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารของ  
ทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร น
บแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5วิทยา
นท�(ท"าข�อติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเงซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ท"าข�อติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเงเป0นหน
งส�อแทนก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร
ท"าส
ญญาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามแบบส
ญญาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งระบ3ในข�อ ๑.๓ ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑Mไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�
                       ๖.๒ ในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ชนะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารสอบราคา ไม5สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส5งมอบส�(งของไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารของ
ทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเหMนวิทยา5าไม5สมควิทยารจ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ท"าข�อติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเงเป0นหน
งส�อ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามข�อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ชนะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร 
สอบราคา จะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องท"าส
ญญาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อขายติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามแบบส
ญญาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งระบ3ในข�อ ๑.๓ ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น 
น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀จาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา
นท�(ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บแจ�งแลัยราชภัฏเะจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องวิทยาางหลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นส
ญญาเป0นจ"านวิทยานเง�นเท5าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บร�อยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคาส�(งของท�( สอบ
ราคาไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ให�มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายย=ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทยา�ในขณะท"าส
ญญา โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยใช�หลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นอย5างหน=(งอย5างใดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
                                (๒) เชMคท�(ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส
(งจ5ายให�แก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยเป0นเชMคลัยราชภัฏเงวิทยา
นท�(ท�(ท"า
ส
ญญาหร�อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5อนหน�าน
�นไม5เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�น ๓ วิทยา
น ท"าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร
                                (๓) หน
งส�อค�"าประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีควาายในประเทศติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามแบบหน
งส�อค�"าประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งระบ3ในข�อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน
งส�อค�"าประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นของบรรษ
ทเง�นท3นอ3ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัสาหก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รรมแห5งประเทศไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นท3น 
หร�อบร�ษ
ทเง�นท3นหลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ทร
พย� ท�(ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บอน3ญาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัให�ประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑อบก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�จก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารเง�นท3นเพ�(อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑อบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล3รก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�จค�"าประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
น
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแห5งประเทศไทย ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา=(งไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�แจ�งช�(อเวิทยา�ยนให�ส5วิทยานราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเ�วิทยา โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยอน3โลัยราชภัฏเมให�ใช�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัาม
แบบหน
งส�อค�"าประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
น ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งระบ3ในข�อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ
นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัรร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นน��จะค�นให�โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยไม5ม�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๑๕ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀จาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา
นท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ชนะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ขาย) 
พ�นจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ข�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑พ
นติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามส
ญญาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อขายแลัยราชภัฏเ�วิทยา

                 ๗. อ�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห���ราค.าปร�บ
                       ค5าปร
บติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามแบบส
ญญาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อขายข�อ ๑๐ ให�ค�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ในอ
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัราร�อยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อวิทยา
น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร+ดังต่อไปนี้�������l����������张౮����  弈౮廰౮廘౮廄౮庘౮幼บกพร.อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ชนะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร สอบราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา=(งไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ท"าข�อติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเงเป0นหน
งส�อ หร�อท"าส
ญญาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อขายติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามแบบดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งระบ3ในข�อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเ�วิทยาแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ� จะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องร
บประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นควิทยาามช"าร3ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀บก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑พร5องของส�(งของท�(ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อขายท�(เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ข=�นภัฏเชียงรายมีควาายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไม5น�อยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา5า   
๑ ปc  น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀จาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา
นท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อร
บมอบ โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ขายติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องร�บจ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา5อมแซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรามแก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�ไขให�ใช�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งเดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�มภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
จาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา
นท�(ไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บแจ�งควิทยาามช"าร3ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀บก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑พร5อง



-๖-

                  ๙. ข�อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
Bในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค5าพ
สดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀3ส"าหร
บก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อเง�นรายไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย
                                ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารลัยราชภัฏเงนามในส
ญญาจะก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระท"าไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อเม�(อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บอน3ม
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�เง�นค5า
พ
สดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀3จาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ เง�นรายไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย แลัยราชภัฏเ�วิทยาเท5าน
�น
                       ๙.๒ เม�(อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ค
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เลัยราชภัฏเ�อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคารายใดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ให�เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเงซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อ
ส�(งของติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัาม สอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อ แลัยราชภัฏเ�วิทยาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ขายจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องส
(งหร�อน"าส�(งของดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยาเข�ามาจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5างประเทศ แลัยราชภัฏเะของน
�นติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องน"าเข�า
มาโดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยทางเร�อในเส�นทางท�(ม�เร�อไทยเดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�นอย25 แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให�บร�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารร
บขนไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามท�(ร
ฐมนติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัร�วิทยา5าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระทรวิทยางคมนาคม
ประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา=(งเป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ขายจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องปฏ�บ
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฎหมายวิทยา5าดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�วิทยายก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารส5งเสร�มก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารพาณ�ชยนาวิทยา� ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งน�� 
                                (๑) แจ�งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารส
(งหร�อน"าส�(งของท�(ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อขายดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยาเข�ามาจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5างประเทศติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รมเจ�าท5า
ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั
�งแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5วิทยา
นท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ขายส
(งหร�อซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อของจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5างประเทศ เวิทยา�นแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5เป0นของท�(ร
ฐมนติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัร�วิทยา5าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระทรวิทยางคมนาคม
ประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เวิทยา�นให�บรรท3ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยเร�ออ�(นไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�
                                (๒) จ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารให�ส�(งของท�(ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา��อขายดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเ5าวิทยาบรรท3ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยเร�อไทยหร�อเร�อท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช5นเดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ยวิทยาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
บเร�อ
ไทยจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5างประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยา�นแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5จะไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บอน3ญาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รมเจ�าท5าให�บรรท3ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ส�(งของน
�นโดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยเร�ออ�(นท�(ม�ใช5
เร�อไทย ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา=(งจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ร
บอน3ญาติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัเช5นน
�นก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑5อนบรรท3ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ของลัยราชภัฏเงเร�ออ�(น หร�อเป0นของท�(ร
ฐมนติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัร�วิทยา5าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ระทรวิทยางคมนาคม
ประก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าศยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เวิทยา�นให�บรรท3ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑โดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ยเร�ออ�(น
                                (๓) ในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รณ�ท�(ไม5ปฏ�บ
ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ขายจะติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ฎหมายวิทยา5าดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�วิทยายก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารส5ง
เสร�มก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารพาณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�เสนอราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา=(งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ค
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เลัยราชภัฏเ�อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑แลัยราชภัฏเ�วิทยาไม5ไปท"าส
ญญาหร�อข�อติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�(ทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀
งระบ3ไวิทยา�ในข�อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ร�องให�ชดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ใช�
ควิทยาามเส�ยหายอ�(น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�าม�) รวิทยามท
�งจะพ�จารณาให�เป0นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค2�ท��งงานติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามระเบ�ยบของทางราชก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑าร
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ท�(จะแก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�ไขเพ�(มเติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�มเง�(อนไขหร�อข�อก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ในแบบ
ส
ญญาให�เป0นไปติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัามควิทยาามเหMนของส"าน
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑งานอ
ยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารส2งส3ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�าม�)
 
 

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
๑๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3นายน ๒๕๕๖
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เก�าอ��พลัยราชภัฏเชียงราสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห���
ก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห������3�/IM#านวิทยาลัยราน 1,000 ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว�mp�ll�ห����วิทยาลัยรา
ค+ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. เป0นเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�าอ��พลัยราชภัฏเาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ ม�พน
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑พ�งไม5ม�ท�(ท�าวิทยาแขน
2. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงวิทยาางซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบรา�อนก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑
นไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀� เพ�(อควิทยาามสะดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀วิทยาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ในก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ารจ
ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑Mบเม�(อเลัยราชภัฏเ�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ใช�งาน
3. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ�ติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑โพลัยราชภัฏเ�พรอบพ�ลัยราชภัฏเ�น (Polypropylene) (เมMดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀พลัยราชภัฏเาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑) เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 A
4. ทนติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั5อสารประเภัฏเชียงรายมีควาทก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀5างอ5อนไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀� เน��อพลัยราชภัฏเาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑เม�(อโดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀นแสงแดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀 ไม5ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑รอบแติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑แลัยราชภัฏเะบ�ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀งอเส�ยร2ปทรง
5. ขนาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�าอ��พลัยราชภัฏเาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ขาหน�าก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา�างไม5น�อยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา5า 450 มม. 
6. ควิทยาามส2งจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑พ��นถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งพน
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑พ�ง ส2งไม5น�อยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา5า 790 มม.
7. ควิทยาามส2งจาก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑พ��นถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งท�(น
(ง ส2งไม5น�อยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา5า 420 มม.
8. ขนาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ขาหน�าถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งขาหลัยราชภัฏเ
ง ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา�างไม5น�อยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา5า 455 มม. 
9. ขนาดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀พ��นท�(น
(งก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา�าง 375 มม. ลัยราชภัฏเ=ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ 360 มม.
10. น�"าหน
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ส3ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ของเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�าอ��พลัยราชภัฏเาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ 1900 ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ร
ม
11. ม�ควิทยาามแขMงแรง คงทน สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงร
บน�"าหน
ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑บนพ��นท�(น
(งไดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�ไม5น�อยก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑วิทยา5า 80 ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑.
12. ส�ของเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑�าอ��พลัยราชภัฏเาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑ (ก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑"าหนดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀ภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
ง) ส�เป0นเงาไม5ดังนี้	�%E0%B8%99��ถ้วน)���������������������������������������������������迨ౘ১��耀ଙ辈ଙ��������妄Ӱ㠀ボӰ㠀0灐ே妌ӰꨀӶゴӰꨀ�逴ଙ妐Ӱ먀ӲゴӰ먀�怨Ӱ妘Ӱ怀�าน
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