
ประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย������������ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย������������ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ�er�n��p! จำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�#านวิทยาลัยราชน ๘ รายการ

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๘ รายการ     
ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเขท�' ๑๑๒/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งน��

                 ๑.  เคร�'องคอมพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�วิทยาเตอร�แบบ All in one จ!านวิทยาน ๒๐ เคร�'อง
                 ๒.  เคร�'องคอมพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�วิทยาเตอร�แบบพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒กพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒า จ!านวิทยาน ๔   เคร�'อง
                 ๓.  คอมพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�วิทยาเตอร�แบบ Tablet PC จ!านวิทยาน ๓   เคร�'อง
                 ๔.  ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�จ�ตอลัยราชภัฏเ ออสซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล�ลัยราชภัฏเโลัยราชภัฏเสโคป (Digital Oscilloscope)  จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง
                 ๕.  เคร�'องคอมพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�วิทยาเตอร�แบบพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒กพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒า  จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง
                 ๖.  เคร�'องม�อวิทยา
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดระบบเคร�อขJาย  จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง
                 ๗.  เคร�'องฉายภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ม
ลัยราชภัฏเต�ม�เดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ยโปรเจคเตอร�  จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง
                 ๘.  เคร�'องปร
บอากาศแบบแยกสJวิทยานชน�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดแขวิทยาน  จ!านวิทยาน ๒   เคร�'อง

          ผู้มีสิทธิเ'(ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�เสนอราคาจำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำ(องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำ� ดังต่อไปนี้�	จำนวน	๒  ���� �����D�             �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำ,อไปน��
          ๑. เปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQม�อาช�พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ขายพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
สดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ท�'สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อ
          ๒. ไมJเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Pกระบ�ช�'อไวิทยาQในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุPQท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQแจQงเวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเQวิทยา
          ๓. ไมJเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Wหร�อควิทยาามค�Qมก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยไมJยอมขX�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยาQนแตJร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุPQ

เสนอราคาไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQม�ค!าส
'งใหQสลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Wควิทยาามค�Qมก
นเชJนวิทยาJาน
�น
          ๔. ไมJเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�รJวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายอ�'นท�'เขQาเสนอราคาใหQแกJมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ

เช�ยงราย ณ  วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อไมJเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQกระท!าการอ
นเปNนการข
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดขวิทยาางการแขJงข
นราคาอยJางเปNนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมใน
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อคร
�งน��

          ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไมJร
บพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุPQไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บมอบ
อ!านาจไมJมาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดPสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่านท�'/ร
บฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������\งค!าช��แจงรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�'มเต�มแลัยราชภัฏเะไมJเขQาร
บฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������\งการพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาราคาตามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา         
ท�'มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด

          ๖. ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาตQองปฏ�บ
ต�ตามประกาศคณะกรรมการป]องก
นแลัยราชภัฏเะปราบปรามการท�จร�ตแหJงชาต�
เร�'อง หลัยราชภัฏเ
กเกณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๖ ตามราย�แลัยราชภัฏเะวิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การจ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดท!าแลัยราชภัฏเะแสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงบ
ญช�รายการร
บจJายของโครงการท�'บ�คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเเปNนคPJส
ญญา       
ก
บหนJวิทยายงานของร
ฐ พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒.ศ.๒๕๕๕ ขQอ ๑๕ ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งน��
                    (๑) บ�คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเท�'จะเขQาเปNนคPJส
ญญาตQองไมJอยPJในฐานะเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQไมJแสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงบ
ญช�รายร
บ รายจJาย
หร�อแสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงบ
ญช�รายร
บรายจJายไมJถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่PกตQองครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Qวิทยานในสาระส!าค
ญ
                    (๒) บ�คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเท�'จะเขQาเปNนคPJส
ญญาก
บหนJวิทยายงานของร
ฐซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด!าเน�นการจ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อจ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดจQางดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQวิทยาย
ระบบอ�เลัยราชภัฏเ^กทรอน�กส� (E-Government Procurement: e-GP) ตามขQอ ๑๖ ตQองลัยราชภัฏเงทะเบ�ยนในระบบอ�เลัยราชภัฏเ^กทรอน�กส�
ของกรมบ
ญช�กลัยราชภัฏเางท�'เวิทยา^บไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลต�ศPนย�ขQอมPลัยราชภัฏเจ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อจ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดจQางภัฏเชียงรายมีควาาคร
ฐ

           (๓) คPJส
ญญาตQองร
บจJายเง�นผู้มีอาชีพขายพัสดุJานบ
ญช�เง�นฝากกระแสรายวิทยา
น เวิทยาQนแตJการร
บจJายเง�นแตJลัยราชภัฏเะคร
�งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งม�
มPลัยราชภัฏเคJาไมJเก�นสามหม�'นบาทคPJส
ญญาอาจ ร
บจJายเปNนเง�นสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดก^ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ



-๒-

         ก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดPสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่านท�'ต�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดต
�งคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๖ ตามราย�แลัยราชภัฏเะก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดร
บฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������\งค!าช��แจงรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�'มเต�มในวิทยา
นท�' ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ต
�งแตJเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Xงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
สดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ
เช�ยงราย

          ก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองสอบราคา ในวิทยา
นท�' ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Xงวิทยา
นท�' ๑ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ต
�งแตJเวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Xงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
สดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะ
เวิทยาลัยราชภัฏเาราชการ แลัยราชภัฏเะก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองใบเสนอราคาในวิทยา
นท�' ๒ ส�งหาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๓.๓๐ น. ณ หQองเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุX�ง 
ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQสนใจต�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดตJอขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อ ช�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.-บาท (สองรQอยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Qวิทยาน) ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQท�' งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Xงวิทยา
นท�' ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ต
�งแตJเวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Xงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น. ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาราชการ ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดPรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQท�'เวิทยา^บไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลต� 
www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเะ www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ามทางโทรศ
พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ตJอ 
๑๖๒๒ ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาราชการ

                    ประกาศ ณ วิทยา
นท�' ๑๘ กรกฎาคม พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒.ศ. ๒๕๕๖ 

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQชJวิทยายศาสตราจารย� ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดร.ทศพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ลัยราชภัฏเ อาร�น�จ)  
                  อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�  

 



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงราขท�� ๑๑๒/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย������������ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ�er�n��p! จำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�#านวิทยาลัยราชน ๘ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำามประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย������������ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรางวิทยาลัยราช�นท�� ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งตJอไปน��เร�ยกวิทยาJา "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๘ รายการ ตามรายการ ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งน��

                 ๑.  เคร�'องคอมพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�วิทยาเตอร�แบบ All in one จ!านวิทยาน ๒๐ เคร�'อง
                 ๒.  เคร�'องคอมพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�วิทยาเตอร�แบบพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒กพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒า จ!านวิทยาน ๔   เคร�'อง
                 ๓.  คอมพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�วิทยาเตอร�แบบ Tablet PC จ!านวิทยาน ๓   เคร�'อง
                 ๔.  ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�จ�ตอลัยราชภัฏเ ออสซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล�ลัยราชภัฏเโลัยราชภัฏเสโคป (Digital Oscilloscope)  จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง
                 ๕.  เคร�'องคอมพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�วิทยาเตอร�แบบพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒กพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒า  จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง
                 ๖.  เคร�'องม�อวิทยา
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดระบบเคร�อขJาย  จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง
                 ๗.  เคร�'องฉายภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ม
ลัยราชภัฏเต�ม�เดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ยโปรเจคเตอร�  จ!านวิทยาน ๑   เคร�'อง

                        ๘.  เคร�'องปร
บอากาศแบบแยกสJวิทยานชน�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดแขวิทยาน  จ!านวิทยาน ๒   เคร�'อง

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
สดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ท�'จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อน��ตQองเปNนของแทQ ของใหมJ ไมJเคยใชQงานมากJอน ไมJเปNนของเกJาเก^บ อยPJในสภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ท�'จะใชQงานไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQท
นท�
แลัยราชภัฏเะม�ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒าะตรงตามก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดไวิทยาQในเอกสารสอบราคาฉบ
บน�� โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยม�ขQอแนะน!า แลัยราชภัฏเะขQอก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งตJอไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒าะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�!าประก
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
กประก
นการร
บเง�นคJาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
สดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ลัยราชภัฏเJวิทยางหนQา
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�รJวิทยามก
น
                                (๒) การข
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดขวิทยาางการแขJงข
นราคาอยJางเปNนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารสJวิทยานท�' ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารสJวิทยานท�' ๒
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำ�ของผู้มีสิทธิเ'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาตQองเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQม�อาช�พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ขายพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
สดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ท�' สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาตQองไมJเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Pกระบ�ช�'อไวิทยาQในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุPQท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQแจQง
เวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเQวิทยา หร�อไมJเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQท�'ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเของการส
'งใหQน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเหร�อบ�คคลัยราชภัฏเอ�'นเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาตQองไมJเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�รJวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศ     
สอบราคา หร�อไมJเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQกระท!าการอ
นเปNนการข
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดขวิทยาางการแขJงข
นราคาอยJางเปNนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม ตามขQอ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาตQองไมJเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Wหร�อควิทยาามค�Qมก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยไมJยอมขX�นศาลัยราชภัฏเไทย 
เวิทยาQนแตJร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQม�ค!าส
'งใหQสลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Wแลัยราชภัฏเะควิทยาามค�Qมก
นเชJนวิทยาJาน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงรา�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาจะตQองเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย�'นมาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รQอมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองใบเสนอราคา โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวิทยาQนอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอง   
ใบเสนอราคาเปNน ๒ สJวิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ สJวิทยานท�' ๑ อยJางนQอยตQองม�เอกสารดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งตJอไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาเปNนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) หQางห�QนสJวิทยานสาม
ญหร�อหQางห�QนสJวิทยานจ!าก
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด ใหQย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ       
จดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�'อห�QนสJวิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุPQจ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQม�อ!านาจควิทยาบค�ม พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รQอมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่PกตQอง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ!าก
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดหร�อบร�ษ
ทมหาชนจ!าก
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด ใหQย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ          
จดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย� บ
ญช�รายช�'อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุPQจ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQม�อ!านาจควิทยาบค�ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�อห�Qนราย
ใหญJ พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รQอมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่PกตQอง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาเปNนบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเท�'ม�ใชJน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ ใหQย�'นส!าเนา
บ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุPQน
�น ส!าเนาขQอตกลัยราชภัฏเงท�'แสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่XงการเขQาเปNนห�QนสJวิทยาน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Qาม�) ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยา
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเปNนห�QนสJวิทยาน พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รQอมท
�งร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่PกตQอง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารJวิทยามก
นในฐานะเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQรJวิทยามคQา ใหQย�'นส!าเนาส
ญญา
ของการเขQารJวิทยามคQา ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุPQรJวิทยามคQา แลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเขQารJวิทยามคQาฝnายใดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเปNนบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดาท�'
ม�ใชJส
ญชาต�ไทย กใ̂หQย�'นส!าเนาหน
งส�อเดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุPQรJวิทยามคQาฝnายใดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเปNนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเใหQย�'นเอกสารตามท�'ระบ�ไวิทยาQใน (๑)
                                (๔) หน
งส�อแสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงหลัยราชภัฏเ
กฐานทางการเง�น ส!าเนาใบทะเบ�ยนพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒าณ�ชย� ส!าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษ�
มPลัยราชภัฏเคJาเพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�'ม
                                (๕) บ
ญช�เอกสารสJวิทยานท�' ๑ ท
�งหมดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดท�'ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQย�'นพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รQอมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองใบเสนอราคา ตามแบบในขQอ   
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ สJวิทยานท�' ๒ อยJางนQอยตQองม�เอกสารดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งตJอไปน��
                                (๑) แค^ตตาลัยราชภัฏเ^อกแลัยราชภัฏเะหร�อแบบรPปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒าะ ตามขQอ ๔.๔
                                (๒) หน
งส�อมอบอ!านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดอากรแสตมปoตามกฎหมายในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคามอบอ!านาจ
ใหQบ�คคลัยราชภัฏเอ�'นลัยราชภัฏเงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ
ญช�เอกสารสJวิทยานท�' ๒ ท
�งหมดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดท�'ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQย�'นพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รQอมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองใบเสนอราคา ตามแบบในขQอ  
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาตQองย�'นเสนอราคาตามแบบท�'ก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดไวิทยาQในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยไมJม�เง�'อนไข  
ใดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด ๆ ท
�งส��นแลัยราชภัฏเะจะตQองกรอกขQอควิทยาามใหQถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่PกตQองครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Qวิทยาน ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อของผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาใหQช
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเจน จ!านวิทยานเง�นท�'เสนอ
ตQองระบ�ตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาอ
กษร โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยไมJม�การขPดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดลัยราชภัฏเบหร�อแกQไข หากม�การขPดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดลัยราชภัฏเบ ตกเต�ม แกQไข เปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเงจะ
ตQองลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รQอมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Qาม�) ก!าก
บไวิทยาQดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQวิทยายท�กแหJง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาจะตQองเสนอราคาเปNนเง�นบาท แลัยราชภัฏเะเสนอราคาเพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�ยงราคาเดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ยวิทยา โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยเสนอราคา
รวิทยาม แลัยราชภัฏเะหร�อราคาตJอหนJวิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อตJอรายการ ตามเง�'อนไขท�'ระบ�ไวิทยาQทQายใบเสนอราคาใหQถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่PกตQอง ท
�งน�� ราคารวิทยามท�'
เสนอจะตQองตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Qาต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อไมJตรงก
นใหQถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�อต
วิทยาหน
งส�อเปNนส!าค
ญ โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยค�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
ราคารวิทยามท
�งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งรวิทยามคJาภัฏเชียงรายมีควาาษ�มPลัยราชภัฏเคJาเพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�'ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อากรอ�'น คJาขนสJง คJาจดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเะคJาใชQจJายอ�'นๆ ท
�งปวิทยาง จนกระท
'ง
สJงมอบพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
สดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ใหQ ณ  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�'เสนอจะตQองเสนอก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดย�นราคาไมJนQอยกวิทยาJา ๖๐ วิทยา
น น
บแตJวิทยา
นเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอง  
ใบเสนอราคา โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยภัฏเชียงรายมีควาายในก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาตQองร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดชอบราคาท�'ตนไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQเสนอไวิทยาQ แลัยราชภัฏเะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อนเสนอราคาม�ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาจะตQองเสนอก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเวิทยาลัยราชภัฏเาสJงมอบพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
สดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ไมJเก�น ๓๐ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดจากวิทยา
นลัยราชภัฏเงนามใน
ส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาจะตQองสJงแค^ตตาลัยราชภัฏเ^อก แลัยราชภัฏเะหร�อแบบรPปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒าะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๖ ตามราย� ไปพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รQอมใบเสนอราคาเพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�'อประกอบการพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณา หลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งกลัยราชภัฏเJาวิทยาน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะยXดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดไวิทยาQ
เปNนเอกสารของทางราชการ
                                ส!าหร
บแค^ตตาลัยราชภัฏเ^อกท�'แนบใหQพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณา หากเปNนส!าเนารPปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่JายจะตQองร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่PกตQอง 
โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยผู้มีอาชีพขายพัสดุPQม�อ!านาจท!าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หากคณะกรรมการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดPตQนฉบ
บแค^ต
ตาลัยราชภัฏเ^อกผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาจะตQองน!าตQนฉบ
บมาใหQคณะกรรมการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองสอบราคา ตรวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น
                       ๔.๕ กJอนย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาควิทยารตรวิทยาจดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดPรJางส
ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒าะ 
ฯลัยราชภัฏเฯใหQถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่QวิทยานแลัยราชภัฏเะเขQาใจเอกสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเส�ยกJอนท�'จะตกลัยราชภัฏเงย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอง สอบราคา ตามเง�'อนไขในเอกสาร   
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาจะตQองย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองใบเสนอราคาท�'ปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดผู้มีอาชีพขายพัสดุนXกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองเร�ยบรQอยจJาหนQาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Xงประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยานคณะ
กรรมการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๘ รายการ โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยระบ�ไวิทยาQท�'หนQาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองวิทยาJา “ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเขท�' ๑๑๒/๒๕๕๖” ย�'นตJอเจQาหนQาท�' ในวิทยา
นท�' ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Xงวิทยา
นท�' ๑ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ต
�งแตJเวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Xงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
สดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอง สอบราคา จะดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด!าเน�นการตรวิทยาจสอบค�ณสมบ
ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคา
แตJลัยราชภัฏเะรายวิทยาJา เปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�รJวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายอ�'นตามขQอ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา
นประกาศสอบ
ราคาหร�อไมJ แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บการค
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเลัยราชภัฏเ�อกกJอนการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏตJอคณะกรรมการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองสอบราคากJอนหร�อในขณะท�'ม�การเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอง         
ใบเสนอราคาวิทยาJา ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคากระท!าการอ
นเปNนการข
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดขวิทยาางการแขJงข
นราคาอยJางเปNนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม ตามขQอ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะ
คณะกรรมการฯ เช�'อวิทยาJาม�การกระท!าอ
นเปNนการข
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดขวิทยาางการแขJงข
นราคาอยJางเปNนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม คณะกรรมการฯ จะต
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดราย
ช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายน
�นออกจากการเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคา แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บการค
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเลัยราชภัฏเ�อก แลัยราชภัฏเะ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งกลัยราชภัฏเJาวิทยาเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQท��งงาน เวิทยาQนแตJคณะกรรมการฯ จะวิทยา�น�จฉ
ย
ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQวิทยาJา ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายน
�นเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQท�'ใหQควิทยาามรJวิทยามม�อเปNนประโยชน�ตJอการพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQร�เร�'มใหQ
ม�การกระท!าดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งกลัยราชภัฏเJาวิทยา
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Pกต
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดรายช�'อออกจากการเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคา เพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ราะเหต�เปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'ม�
ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�รJวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเปNนการ
ข
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดขวิทยาางการแขJงข
นราคาอยJางเปNนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรณ�ค!าส
'งดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งกลัยราชภัฏเJาวิทยาตJอปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดกระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น น
บแตJวิทยา
นท�'ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บ
แจQงจากคณะกรรมการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองสอบราคา การวิทยา�น�จฉ
ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรณ�ของปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดกระทรวิทยางใหQถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�อเปNนท�'ส�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
                                คณะกรรมการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอง สอบราคาจะเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บ
การค
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งกลัยราชภัฏเJาวิทยาขQางตQน ณ หQองเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุX�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๒ ส�งหาคม 
๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๓.๓๐ น.
                                การย�'นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรณ�ตามวิทยารรคหQา ยJอมไมJเปNนเหต�ใหQม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองใบเสนอ
ราคา เวิทยาQนแตJปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดกระทรวิทยางพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาเห̂นวิทยาJาการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งกลัยราชภัฏเJาวิทยาจะเปNนประโยชน�แกJทางราชการอยJางย�'งแลัยราชภัฏเะ
ในกรณ�ท�'ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดกระทรวิทยางพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาเห̂นดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQวิทยายก
บค!าค
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดคQานของผู้มีอาชีพขายพัสดุPQอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรณ� แลัยราชภัฏเะเห̂นวิทยาJาการยกเลัยราชภัฏเ�กการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองใบเสนอราคา
ท�'ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเQวิทยา จะเปNนประโยชน�แกJทางราชการอยJางย�'งใหQปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดกระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองใบเสนอ
ราคาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งกลัยราชภัฏเJาวิทยาไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ



-๔-

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงรา�กเกณฑ์ จำนวน ๘ รายการ�er�n��p!แลัยราชภัฏเชียงราะส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�ในการพิจารณาราคา���������3�                     �จำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร
�งน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาต
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดส�นดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQวิทยายราคาตJอรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายใดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดม�ค�ณสมบ
ต�ไมJถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่PกตQองตามขQอ ๒ หร�อย�'นหลัยราชภัฏเ
กฐานการเสนอราคาไมJถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Pก
ตQองหร�อไมJครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่QวิทยานตามขQอ ๓ หร�อย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองสอบราคาไมJถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่PกตQองตามขQอ ๔ แลัยราชภัฏเQวิทยาคณะกรรมการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองสอบราคา จะไมJ
ร
บพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายน
�น เวิทยาQนแตJเปNนขQอผู้มีอาชีพขายพัสดุ�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ลัยราชภัฏเาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุ�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดหลัยราชภัฏเงเพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�ยงเลัยราชภัฏเ^กนQอย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุ�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ลัยราชภัฏเาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดไปจาก
เง�'อนไขของเอกสารสอบราคาในสJวิทยานท�'ม�ใชJสาระส!าค
ญ ท
�งน��เฉพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒าะในกรณ�ท�'พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาเห̂นวิทยาJาจะเปNนประโยชน�ตJอมหา
วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเทJาน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�WไมJพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคา โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยไมJม�การ   
ผู้มีอาชีพขายพัสดุJอนผู้มีอาชีพขายพัสดุ
นในกรณ�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งตJอไปน��
                                (๑) ไมJปรากฏช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
กฐานการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไมJกรอกช�'อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดา หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาอยJางหนX'ง  
อยJางใดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด หร�อท
�งหมดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดแตกตJางไปจากเง�'อนไขท�'ก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดในเอกสารสอบราคา ท�'เปNนสาระ
ส!าค
ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเท!าใหQเก�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดควิทยาามไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQเปร�ยบเส�ยเปร�ยบแกJผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายอ�'น
                                (๔) ราคาท�'เสนอม�การขPดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดลัยราชภัฏเบ ตก เต�ม แกQไขเปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเง โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาม�ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อ
ช�'อพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รQอมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Qาม�) ก!าก
บไวิทยาQ
                       ๕.๔ ในการต
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดส�นการสอบราคา หร�อในการท!าส
ญญา คณะกรรมการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�WใหQผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาช��แจงขQอเท^จจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ ฐานะ หร�อขQอเท^จจร�งอ�'นใดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดท�'เก�'ยวิทยาขQอง
ก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ท�'จะไมJร
บราคาหร�อไมJท!าส
ญญาหากหลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งกลัยราชภัฏเJาวิทยาไมJม�
ควิทยาามเหมาะสมหร�อไมJถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่PกตQอง
                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาQซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ท�'จะไมJร
บราคาต'!าส�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด หร�อราคาหนX'งราคาใดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดหร�อ
ราคาท�'เสนอท
�งหมดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดก^ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ แลัยราชภัฏเะอาจพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาเลัยราชภัฏเ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อในจ!านวิทยาน หร�อขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด หร�อเฉพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒าะรายการหนX'งรายการใดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเ�กการ สอบราคา โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยไมJพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาจ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อเลัยราชภัฏเยก^ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ ส�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดแตJจะพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณา ท
�งน��เพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�'อประโยชน�ของทางราชการเปNน
ส!าค
ญ แลัยราชภัฏเะใหQถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�อวิทยาJาการต
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดส�นของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเปNนเดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด^ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดขาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาจะเร�ยกรQองคJาเส�ยหายใดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด ๆ 
ม�ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ รวิทยามท
�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณายกเลัยราชภัฏเ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQท��งงาน ไมJ
วิทยาJาจะเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บการค
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเลัยราชภัฏเ�อกหร�อไมJกต̂าม หากม�เหต�ท�'เช�'อไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQวิทยาJาการเสนอราคากระท!าการโดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยไมJส�จร�ต 
เชJน การเสนอเอกสารอ
นเปNนเท^จ หร�อใชQช�'อบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดา หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นมาเสนอราคาแทน เปNนตQน
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�'ปรากฏขQอเท^จจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
งจากการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอง สอบราคาวิทยาJา ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บ
การค
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเลัยราชภัฏเ�อกตามท�'ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQประกาศรายช�'อไวิทยาQ ตามขQอ ๔.๖ เปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�รJวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายอ�'น 
ณ วิทยา
นประกาศ สอบราคา หร�อเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเปNนการข
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดขวิทยาางการแขJงข
นราคาอยJางเปNนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรม ตาม
ขQอ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�อ!านาจท�'จะต
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บการค
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งกลัยราชภัฏเJาวิทยาออกจาก
ประกาศรายช�'อตามขQอ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายน
�นเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดกระทรวิทยางพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาเห̂นวิทยาJา การยกเลัยราชภัฏเ�กการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองใบเสนอราคาท�'ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเQวิทยาจะเปNนประโยชน�แกJทางราชการอยJางย�'งปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดกระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปiดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองใบเสนอราคาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
ง
กลัยราชภัฏเJาวิทยาไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ



-๕-

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่สJงมอบส�'งของไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Qวิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของทาง
ราชการ น
บแตJวิทยา
นท�'ท!าขQอตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาจ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดท!าขQอตกลัยราชภัฏเงเปNนหน
งส�อแทนการท!า
ส
ญญาตามแบบส
ญญาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งระบ�ในขQอ ๑.๓ ก^ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQชนะการสอบราคา ไมJสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่สJงมอบส�'งของไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Qวิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของ
ทางราชการ หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเห̂นวิทยาJาไมJสมควิทยารจ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดท!าขQอตกลัยราชภัฏเงเปNนหน
งส�อ ตามขQอ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQชนะการ 
สอบราคา จะตQองท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อขายตามแบบส
ญญาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งระบ�ในขQอ ๑.๓ ก
บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น 
น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดจากวิทยา
นท�'ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บแจQงแลัยราชภัฏเะจะตQองวิทยาางหลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญาเปNนจ!านวิทยานเง�นเทJาก
บรQอยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคาส�'งของท�'     
สอบราคาไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQใหQมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายยXดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�อไวิทยาQในขณะท!าส
ญญา โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยใชQหลัยราชภัฏเ
กประก
นอยJางหนX'งอยJางใดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งตJอไป
น��
                                (๑) เง�นสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
                                (๒) เช^คท�'ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยนาคารส
'งจJายใหQแกJมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยเปNนเช^คลัยราชภัฏเงวิทยา
นท�'ท�'ท!า
ส
ญญาหร�อกJอนหนQาน
�นไมJเก�น ๓ วิทยา
น ท!าการ
                                (๓) หน
งส�อค�!าประก
นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยนาคารภัฏเชียงรายมีควาายในประเทศตามแบบหน
งส�อค�!าประก
นดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งระบ�ในขQอ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน
งส�อค�!าประก
นของบรรษ
ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแหJงประเทศไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ
ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเ
กทร
พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ย� ท�'ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บอน�ญาตใหQประกอบก�จการเง�นท�นเพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�'อการพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒าณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�รก�จค�!าประก
น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยนาคารแหJงประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQแจQงช�'อเวิทยา�ยนใหQสJวิทยานราชการตJาง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเQวิทยา โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยอน�โลัยราชภัฏเมใหQใชQตาม
แบบหน
งส�อค�!าประก
น ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งระบ�ในขQอ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยบ
ตรร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
กประก
นน��จะค�นใหQโดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยไมJม�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๑๕ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดจากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQขาย) 
พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒QนจากขQอผู้มีอาชีพขายพัสดุPกพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
นตามส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อขายแลัยราชภัฏเQวิทยา

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำราค,าปร�บ
                       คJาปร
บตามแบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อขายขQอ ๑๐ ใหQค�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดในอ
ตรารQอยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ตJอวิทยา
น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราชามช#าร�ดังต่อไปนี้�	จำนวน	๒  ���� �����D�             บกพิจารณาราคา���������3�                     ร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQท!าขQอตกลัยราชภัฏเงเปNนหน
งส�อ หร�อท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อขายตามแบบดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งระบ�ในขQอ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเQวิทยาแตJกรณ� จะตQองร
บประก
นควิทยาามช!าร�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดบกพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รJองของส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อขายท�'เก�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดขX�นภัฏเชียงรายมีควาายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไมJนQอยกวิทยาJา ๑ 
ปs  น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดจากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อร
บมอบ โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยผู้มีอาชีพขายพัสดุPQขายตQองร�บจ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลJอมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลมแกQไขใหQใชQการไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งเดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�มภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดจาก
วิทยา
นท�'ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บแจQงควิทยาามช!าร�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดบกพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รJอง
                 
                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยราชนส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�@ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงราะอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นคJาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
สดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ส!าหร
บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อเง�นรายไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย
                                การลัยราชภัฏเงนามในส
ญญาจะกระท!าไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQตJอเม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บอน�ม
ต�เง�นคJา
พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒
สดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�จาก เง�นรายไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย แลัยราชภัฏเQวิทยาเทJาน
�น
                       ๙.๒ เม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQค
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเลัยราชภัฏเ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคารายใดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดใหQเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อ
ส�'งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อ แลัยราชภัฏเQวิทยาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Qาผู้มีอาชีพขายพัสดุPQขายจะตQองส
'งหร�อน!าส�'งของดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งกลัยราชภัฏเJาวิทยาเขQามาจากตJางประเทศ แลัยราชภัฏเะของน
�นตQองน!าเขQา
มาโดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยทางเร�อในเสQนทางท�'ม�เร�อไทยเดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�นอยPJ แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ใหQบร�การร
บขนไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQตามท�'ร
ฐมนตร�วิทยาJาการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQขายจะตQองปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายวิทยาJาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQวิทยายการสJงเสร�มการพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒าณ�ชยนาวิทยา� ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งน�� 



-๖-

                                (๑) แจQงการส
'งหร�อน!าส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อขายดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งกลัยราชภัฏเJาวิทยาเขQามาจากตJางประเทศตJอกรมเจQาทJา
ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บต
�งแตJวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQขายส
'งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อของจากตJางประเทศ เวิทยาQนแตJเปNนของท�'ร
ฐมนตร�วิทยาJาการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาQนใหQบรรท�กโดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยเร�ออ�'นไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ
                                (๒) จ
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดการใหQส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อขายดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งกลัยราชภัฏเJาวิทยาบรรท�กโดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยเร�อไทยหร�อเร�อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�เชJนเดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ยวิทยาก
บเร�อ
ไทยจากตJางประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยาQนแตJจะไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บอน�ญาตจากกรมเจQาทJาใหQบรรท�กส�'งของน
�นโดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยเร�ออ�'นท�'ม�ใชJ
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งจะตQองไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQร
บอน�ญาตเชJนน
�นกJอนบรรท�กของลัยราชภัฏเงเร�ออ�'น หร�อเปNนของท�'ร
ฐมนตร�วิทยาJาการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาQนใหQบรรท�กโดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยเร�ออ�'น
                                (๓) ในกรณ�ท�'ไมJปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQขายจะตQองร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดตามกฎหมายวิทยาJาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQวิทยายการสJง
เสร�มการพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒าณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQค
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดเลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเQวิทยาไมJไปท!าส
ญญาหร�อขQอตกลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'ทางราชการก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งระบ�ไวิทยาQในขQอ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาเร�ยกรQองใหQชดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดใชQ
ควิทยาามเส�ยหายอ�'น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Qาม�) รวิทยามท
�งจะพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�จารณาใหQเปNนผู้มีอาชีพขายพัสดุPQท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Wท�'จะแกQไขเพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�'มเต�มเง�'อนไขหร�อขQอก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดในแบบ
ส
ญญาใหQเปNนไปตามควิทยาามเห̂นของส!าน
กงานอ
ยการสPงส�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Qาม�)
 
 

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงราะเอ�ยดังต่อไปนี้�	จำนวน	๒  ���� �����D�             แนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงราขท�� 112/2556

1.  เคร��องคอมพิจารณาราคา���������3�                     �วิทยาลัยราชเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำอร!แบบ All in one จำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�#านวิทยาลัยราชน 20 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ
1. หนJวิทยายประมวิทยาลัยราชภัฏเผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเกลัยราชภัฏเาง (Processor) แบบ Dual Core ควิทยาามเร^วิทยาไมJนQอยกวิทยาJา 3.0 GHz หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา             

ม�หนJวิทยายควิทยาามจ!า L2 Cache  หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา ขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดไมJนQอยกวิทยาJา 3 MB 
2. ม�จอภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ส�แบบ Integrated TFT Panel  หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา ขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดหนQาจอ 20 น��วิทยา หร�อมากกวิทยาJา
3. ม�หนJวิทยายควิทยาามจ!าหลัยราชภัฏเ
ก (Memory) ชน�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด DDR3 1333 MHz หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา ขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดไมJนQอยกวิทยาJา 2 GB หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา 

แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่เพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�'มขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ รวิทยามไมJนQอยกวิทยาJา 8 GB หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
4. ม�สJวิทยานควิทยาบค�มการแสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเแบบ HD Graphic โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยม�หนJวิทยายควิทยาามจ!าไมJนQอยกวิทยาJา 16 MB หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา แลัยราชภัฏเะ

สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่เพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�'มขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQ รวิทยามไมJนQอยกวิทยาJา 256 MB หร�อมากกวิทยาJา
5. ม�หนJวิทยายเก^บขQอมPลัยราชภัฏเถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่าวิทยาร (Hard Disk) ม�ควิทยาามจ�ไมJนQอยกวิทยาJา 1 TB แบบ SATA 7200 RPM หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา 
6. ม�เคร�'องอJาน-เข�ยนแผู้มีอาชีพขายพัสดุJนขQอมPลัยราชภัฏเ ชน�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด DVD แบบ Double Layer ต�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดต
�งภัฏเชียงรายมีควาายในต
วิทยาเคร�'อง หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
7. ม�ชJองเช�'อมตJอเคร�อขJายแบบ 10/100 Mbps หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา 
8. ม� Wireless LAN ตามมาตรฐาน 802.11 b/g หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งสน
บสน�นการท!างานแบบเคร�อขJายไรQสาย ต�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด

ต
�งภัฏเชียงรายมีควาายในต
วิทยาเคร�'อง
9. ม�ชJองเช�'อมตJออ�ปกรณ�แบบ USB 2.0 หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา จ!านวิทยานไมJนQอยกวิทยาJา 2 ชJอง
10. ม�ชJองอJานหนJวิทยายควิทยาามจ!าประเภัฏเชียงรายมีควาท Media Card Reader  6 in 1 แบบต�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดต
�งภัฏเชียงรายมีควาายในต
วิทยาเคร�'อง
11. ม�ระบบเส�ยงแบบ Stereo หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รQอมลัยราชภัฏเ!าโพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒งภัฏเชียงรายมีควาายในต
วิทยาเคร�'อง 
12. ม�แป]นพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�มพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�แบบใชQสายท�'ม�อ
กษรภัฏเชียงรายมีควาาษาไทย, ภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษ แลัยราชภัฏเะเคร�'องหมายตJางๆ ต�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดอยPJบนแป]นพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�มพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�แบบ

ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่าวิทยาร 
13. ม�เมาส�ใชQสายแบบ Optical

2.  เคร��องคอมพิจารณาราคา���������3�                     �วิทยาลัยราชเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำอร!แบบพิจารณาราคา���������3�                     กพิจารณาราคา���������3�                     า จำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�#านวิทยาลัยราชน 4   เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1.  ม�หนJวิทยายประมวิทยาลัยราชภัฏเผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเกลัยราชภัฏเาง (Processor) แบบ Intel Core i5-3317U ควิทยาามเรว̂ิทยา 1.7 GHz หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
2.  ม�หนJวิทยายควิทยาามจ!าหลัยราชภัฏเ
ก (Memory) ชน�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด DDR3 1333 MT/s ขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด 4 GB หร�อมากกวิทยาJา
3.  ม�หนJวิทยายเก^บขQอมPลัยราชภัฏเถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่าวิทยาร (Hard Disk) ม�ควิทยาามจ� 500 GB หร�อมากกวิทยาJา 
4.  ม�ขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดหนQาจอ 11.6 น��วิทยา WXGA 1366 x 768 LED Backlight หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
5.  ม�กลัยราชภัฏเQอง HD Web Camera 1.31 Mega pixels หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
6.  ม�สJวิทยานควิทยาบค�มการแสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเแบบ Integrated Intel HD Graphic 4000 หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
7.  ม� Wireless LAN ตามมาตรฐาน 802.11 b/g/N เปNนอยJางนQอย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งสน
บสน�นการท!างานแบบเคร�อขJายไรQสาย
    ต�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดต
�งภัฏเชียงรายมีควาายในต
วิทยาเคร�'อง
8.  ม�พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒อร�ต USB3.0 อยJางนQอย 1 พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒อร�ต USB2.0 อยJางนQอย 1 พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒อร�ต ม� RJ-45 Connector ม� RGB Output
9.  ม�น!�าหน
กต
วิทยาเคร�'องรวิทยามแบตเตอร�' ไมJเก�น 1.5 ก�โลัยราชภัฏเกร
ม
10. ม�การต�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดต
�งระบบปฏ�บ
ต�การ Microsoft Windows 8 แบบ 64 bit (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่PกตQองตามลัยราชภัฏเ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�W)
11. ม�กระเป�าส!าหร
บใสJคอมพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�วิทยาเตอร�แบบพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒กพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒าแลัยราชภัฏเะอ�ปกรณ�พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒JวิทยางตJอ

     12. ม�การร
บประก
นต
วิทยาเคร�'อง แลัยราชภัฏเะร
บประก
นแบตเตอร�'อยJางนQอย 1 ปs
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3.  คอมพิจารณาราคา���������3�                     �วิทยาลัยราชเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำอร!แบบ Tablet PC จำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�#านวิทยาลัยราชน 3   เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. ม�หนQาจอแลัยราชภัฏเะควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด จอแสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเกวิทยาQาง 9.7 น��วิทยา แบบ LED Touch screen ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
         2048x1536 พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�กเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลลัยราชภัฏเ หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
  2. ใชQหนJวิทยายประมวิทยาลัยราชภัฏเผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเ (CPU) Dual-Core Apple A6x Processor หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
  3. ใชQระบบปฏ�บ
ต�การ (OS) iOS 6 หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
  4. ม�หนJวิทยายควิทยาามจ!าภัฏเชียงรายมีควาายใน 16 GB หร�อมากกวิทยาJา
  5. ม�ระบบ เซ̂ื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลนเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอร� ตรวิทยาจจ
บ Accelerometer Sensor แลัยราชภัฏเะ Ambient Light Sensor
  6. ม�การเช�'อมตJอ Wi-Fi รองร
บ (Wi-Fi 802.11 b/g/n/a) หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
  7. ม�การรองร
บ Bluetooth เวิทยาอร�ช
'น 4.0 หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
  8. ม�ระบบเส�ยง ม
ลัยราชภัฏเต�ม�เดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�ย แลัยราชภัฏเะ พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒อร�ทตJางๆ
  9. ม�ลัยราชภัฏเ!าโพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ง (Speaker) ในต
วิทยา

10. ม�ไมโครโฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������น ในต
วิทยา
11. ม�กลัยราชภัฏเQองดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQานหนQา ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดระดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
บ VGA หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
12. ม�กลัยราชภัฏเQองดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQานหลัยราชภัฏเ
ง ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด 0.5 ลัยราชภัฏเQานพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�กเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลลัยราชภัฏเ หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
13. ม�ชJองตJอหPฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������\ง รองร
บ ช�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดหPฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������\ง ขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด 3.5 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร
14. ม�พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒อร�ทเช�'อมตJอ USB USB Data Cable เวิทยาอร�ช
'น 2.0 หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
15. ม�ค�ณสมบ
ต�ของต
วิทยาเคร�'อง แลัยราชภัฏเะการรองร
บไฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������ลัยราชภัฏเ�ตJางๆ

15.1 User Interface Apple OS UI
15.2 รองร
บการท!างานแบบ Multitasking
15.3 รองร
บการใชQงาน Multi touch

    15.4 ป�nมกดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด แป]นควิทยาบค�มการท!างานแบบส
มผู้มีอาชีพขายพัสดุ
ส (Touch-Sensitive Panel)

4.  ดังต่อไปนี้�	จำนวน	๒  ���� �����D�             �จำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ��ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำอลัยราชภัฏเชียงรา ออสซื้อครุภัณฑ์ จำ�ลัยราชภัฏเชียงราโลัยราชภัฏเชียงราสโคป (Digital Oscilloscope) จำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�#านวิทยาลัยราชน 1   เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1.  ม�ชJองส
ญญาณอนาลัยราชภัฏเ^อก (Analog Channel) จ!านวิทยาน 2 ชJอง หร�อมากกวิทยาJา
2.  ม�แบนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�วิทยา�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�W (Bandwidth) 70 MHz หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
3.  ม�แซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลมปลัยราชภัฏเ��งเรทสPงส�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด (Maximum Sampling Rate) 2 GSa/s หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา 
4.  ม�หนJวิทยายควิทยาามจ!าสPงส�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด (Maximum Meemory Depth) 50 Kpts หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
5.  ม�จอแสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเแบบ LCD ขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด 8.5 น��วิทยา หร�อมากกวิทยาJา
6.  ม�อ
ตราอ
พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒เดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดทรPปคลัยราชภัฏเ�'นส
ญญาณ (Waveform Update Rate) ไมJนQอยกวิทยาJา 50,000 waveform per second

     7.  สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่เช�'อตJอแบบมาตรฐาน USB 2.0 หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
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5.  เคร��องคอมพิจารณาราคา���������3�                     �วิทยาลัยราชเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำอร!แบบพิจารณาราคา���������3�                     กพิจารณาราคา���������3�                     า  จำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�#านวิทยาลัยราชน 1   เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1.  ม�หนJวิทยายประมวิทยาลัยราชภัฏเผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเกลัยราชภัฏเาง (Processor) แบบ Intel Core i5-3210M ควิทยาามเรว̂ิทยา 2.50 GHz หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
2.  ม�หนJวิทยายควิทยาามจ!าหลัยราชภัฏเ
ก (Memory) ชน�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด DDR3 1333 MT/s ขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด 8 GB หร�อมากกวิทยาJา
3.  ม�หนJวิทยายเก^บขQอมPลัยราชภัฏเถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่าวิทยาร (Hard Disk) ม�ควิทยาามจ� 128 GB SSD หร�อมากกวิทยาJา 
4.  ม�ขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดหนQาจอ 13.3 น��วิทยา 2560 x 1600 Panel Retina Display 227ppi หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
5.  ม�กลัยราชภัฏเQอง HD Web Camera 720P FaceTime หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
6.  ม�สJวิทยานควิทยาบค�มการแสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเแบบ Integrated Intel HD Graphic 4000 หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
7.  ม� Wireless LAN ตามมาตรฐาน 802.11n a/b/g เปNนอยJางนQอย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งสน
บสน�นการท!างานแบบเคร�อขJาย  
    ไรQสาย ต�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดต
�งภัฏเชียงรายมีควาายในต
วิทยาเคร�'อง
8.  ม�พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒อร�ต USB 3.0 อยJางนQอย 2 พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒อร�ต, พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒อร�ตเช�'อมตJอแบบ HDMI แลัยราชภัฏเะพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒อร�ต SDXC Card
9.  ม�น!�าหน
กต
วิทยาเคร�'องรวิทยามแบตเตอร�' ไมJเก�น 1.62 ก�โลัยราชภัฏเกร
ม
10. ม�การต�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดต
�งระบบปฏ�บ
ต�การ Mac OS X 10.8 แบบ 64 bit (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่PกตQองตามลัยราชภัฏเ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�W)

     11. ม�การร
บประก
นต
วิทยาเคร�'อง แลัยราชภัฏเะร
บประก
นแบตเตอร�'อยJางนQอย 1 ปs

6.  เคร��องม�อวิทยาลัยราช�ดังต่อไปนี้�	จำนวน	๒  ���� �����D�             ระบบเคร�อข,าย  จำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�#านวิทยาลัยราชน 1   เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1.  สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ทดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดสอบการเช�'อมตJอแบบ Twisted-pair: UTP, FTP, SSTP 8-pin modular jack accepts 8-pin 
modular (RJ45) and 4-pin modular (RJ11) plugs; Coax: F-connector for 75 Ω, 50 Ω, 93 Ω 
cables หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา รองร
บมาตรฐาน TIA-568A/B รอบร
บควิทยาามยาวิทยาสPงส�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด 460 เมตร ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด 0.3 เมตร 
หร�อมากกวิทยาJา
2.  สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่สรQางควิทยาามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�' Digital tone: [500 KHz]; analog tones: [400Hz, 1 KHz] หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
3.  สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ตรวิทยาจสอบ POE มาตรฐาน 802.3af หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
4.  สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ทดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดสอบ Ethernet Port ควิทยาามเร^วิทยา 10/100/1000 หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
5.  รองร
บแหลัยราชภัฏเJงพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ลัยราชภัฏเ
งงาน 2 AA (NEDA 15A, IEC LR6) ชน�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด alkaline สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ใชQงานไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQสPงส�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด 20 ช
'วิทยาโมง หร�อ
มากกวิทยาJา
6.  การแสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเแบบ Monochrome liquid crystal หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
7.  สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ใชQงานท�'อ�ณหภัฏเชียงรายมีควาPม� 0 oC to 45 oC หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
8.  สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ใชQงานท�'ควิทยาามช�'นสPงส�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด 90 % หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา

     9.  ม�การร
บประก
นต
วิทยาเคร�'อง แลัยราชภัฏเะร
บประก
นแบตเตอร�'อยJางนQอย 1 ปs

7.  เคร��องฉายภัฏเชียงราย�����������าพิจารณาราคา���������3�                     ม�ลัยราชภัฏเชียงราต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำ�ม�เดังต่อไปนี้�	จำนวน	๒  ���� �����D�             �ยโปรเจำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�คเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�	จำอร!  จำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�#านวิทยาลัยราชน 1   เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. ม�ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดของภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ 800x600 จ�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด (SVGA) หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
2. ม�ควิทยาามสวิทยาJางของภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ 2,700 ANSI Lumens หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
3. ม�อ
ตราควิทยาามคมช
ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด (Contrast Ratio) 4000 หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่แสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงส�ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQไมJนQอยกวิทยาJา 16.7 ลัยราชภัฏเQานส�
4. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ฉายภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQต
�งแตJ 23 – 300 น��วิทยา โดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยม�ระยะการฉายไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQต
�งแตJ 1.0 – 11.9 เมตร หร�อมากกวิทยาJา
5. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ร
บส
ญญาณวิทยา�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�โอระบบ NTSC/PAL หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา



-4-

6. ม�ชJองส
ญญาณดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
งตJอไปน��
6.1 Analog RGB/Component Video (D-sub) จ!านวิทยานไมJนQอยกวิทยาJา 1 ชJอง
6.2 Composite Video (RCA) จ!านวิทยานไมJนQอยกวิทยาJา 1 ชJอง
6.3 S-Video (Mini DIN) จ!านวิทยานไมJนQอยกวิทยาJา 1 ชJอง
6.4 HDMI (Video, HDCP) จ!านวิทยานไมJนQอยกวิทยาJา 1 ชJอง
6.5 PC Audio (Stereo mini jack) จ!านวิทยานไมJนQอยกวิทยาJา 1 ชJอง
6.6 Analog RGB (D-sub) จ!านวิทยานไมJนQอยกวิทยาJา 2 ชJอง
6.7 USB (Type B) จ!านวิทยานไมJนQอยกวิทยาJา 1 ชJอง
6.8 RS232 (Mini DIN) x 1 จ!านวิทยานไมJนQอยกวิทยาJา 1 ชJอง

7. ม�ลัยราชภัฏเ!าโพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒งในต
วิทยาก!าลัยราชภัฏเ
งขยายไมJนQอยกวิทยาJา 2 วิทยา
ตต� จ!านวิทยาน 1 ช�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด หร�อมากกวิทยาJา
8. ม�ร�โมทไรQสายส!าหร
บควิทยาบค�มการส
'งงาน
9. ม�ฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������\งก�ช
'นการหย�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒น�'ง (Image Freeze) 
10. ม�การร
บประก
นต
วิทยาเคร�'องไมJนQอยกวิทยาJา 2 ปs, หลัยราชภัฏเอดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ร
บประก
นไมJนQอยกวิทยาJา 1 ปs หร�อ 1,000 ช
'วิทยาโมง

8.  เคร��องปร�บอากาศแบบแยกส,วิทยาลัยราชนชน�ดังต่อไปนี้�	จำนวน	๒  ���� �����D�             แขวิทยาลัยราชน  จำนวน ๘ รายการ�er�n��p���泘ూ�#านวิทยาลัยราชน 2   เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1.  เคร�'องปร
บอากาศแบบแยกสJวิทยาน ชน�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดแขวิทยาน ขนาดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดไมJนQอยกวิทยาJา 30,000 BTU ปร�มาณลัยราชภัฏเมไมJนQอยกวิทยาJา    
     800 CFM ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งประกอบดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQวิทยาย FANCOIL ชน�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดแขวิทยาน
2.  ม�อ
ตราสJวิทยานประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒พิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒ลัยราชภัฏเ
งงานของเคร�'องปร
บอากาศ (EER) ไมJต'!ากวิทยาJา 11.6 หร�อดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด�กวิทยาJา
3.  ม�ระบบฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������อกอากาศ
4.  ตQองต
�งอ�ณหภัฏเชียงรายมีควาPม�ไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQต
�งแตJ 16 องศาเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลลัยราชภัฏเเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล�ยส
5.  ม�ร�โมทคอนโทรลัยราชภัฏเ ควิทยาบค�มเคร�'องปร
บอากาศชน�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดม�จอแสดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดงคJาตJางๆ
6.  สารท!าควิทยาามเย^นของเคร�'องปร
บอากาศ (Liquid Refrigerant) ตQองใชQสารท!าควิทยาามเย^น ตามขQอก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดของ
    ผู้มีอาชีพขายพัสดุPQผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเ�ต เคร�'องปร
บอากาศเทJาน
�น
7.  ต
วิทยาเคร�'องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่หนJวิทยางเวิทยาลัยราชภัฏเาการท!างานของคอมเพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รสเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอร�เพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒�'อป]องก
นคอมเพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รสเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอร�เส�ยหายไดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดQอ
ตโนม
ต�
8.  สายเมนไฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������ฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������]าของเคร�'องปร
บอากาศตQองผู้มีอาชีพขายพัสดุJานเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอร�ก�จเบรกเกอร�ของตPQควิทยาบค�มไฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������ฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา         ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�������������]าในอาคารกJอนเขQา        
    เบรกเกอร�ของเคร�'องปร
บอากาศ
9.  ต�ดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดต
�งพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รQอม Breaker ควิทยาบค�มในต!าแหนJงท�'มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยก!าหนดังนี้	����������������������Ę�������                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โด
10. ม�การประก
นแลัยราชภัฏเะตรวิทยาจเช^คอาย�การใชQงานคอมเพิวเตอร์แบบ All in one			จำนวน	๒รสเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลอร�ไมJต'!ากวิทยาJา 5 ปs แลัยราชภัฏเะอ�ปกรณ�อ�'นๆ ไมJต'!ากวิทยาJา 2 ปs

     11. ตQองผู้มีอาชีพขายพัสดุJานมาตรฐาน มอก. (เบอร� 5)

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


