
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���횼ဂ��빐൱X�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���횼ဂ��빐൱X�ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ���ۜݠ��h! จำนวน ๒ รายการ���ۜݠ��h�����*#านวิทยาลัยราน ๒ รายการ

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๒๒/๒๕� จ!านวิทยาน ๒ รายการ             
ตามเอกสารสอบราคา เลัยราชภัฏเขท�' ๑๒๒/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งน��
                  ๑. โต0ะปฏ�บ
ต�การทดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนลัยราชภัฏเองวิทยา�ทยาศาสตร� จ!านวิทยาน ๘ ช�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน 

๒. เก3าอ��แป5นกลัยราชภัฏเม จ!านวิทยาน ๑๐๐ ต
วิทยา    

          ผู้มีสิทธิเส'(ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
เสนอราคาจำนวน ๒ รายการ���ۜݠ��h�����*ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ชุด(องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ชุด
 ดังต่อไปนี้� ชุด �%B8%A�౻ �����F�/IMPLEMENTATION�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ชุด,อไปน��
                  ๑. เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ท�'สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อ
                  ๒. ไม<เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กระบ�ช�'อไวิทยา3ในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3แจ3งเวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ3วิทยา
                  ๓. ไม<เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�Bหร�อควิทยาามค�3มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาไม<ยอมขC�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา3นแต<ร
ฐบาลัยราชภัฏเของ           
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ม�ค!าส
'งให3สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�Bควิทยาามค�3มก
นเช<นวิทยา<าน
�น
                  ๔. ไม<เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเประโยชน�ร<วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคารายอ�'นท�'เข3าเสนอราคาให3แก<มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อไม<เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93กระท!าการอ
นเป7นการข
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขวิทยาางการแข<งข
นราคาอย<างเป7นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารรมในการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อคร
�งน��
                  ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�ไม<ร
บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บมอบอ!านาจ
ไม<เข3าร
บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ได้�นั้น�రழ����
�ň�ee��
�Hงการพ�จารณาราคาตามวิทยาܮ��䀈ق��鶠Еਐழരܭ��꼰Е৸ழB���ܮ��꼰Еৠழ����䂨ܝمخف�นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
                  ๖. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาต3องปฏ�บ
ต�ตามประกาศคณะกรรมการป5องก
นแลัยราชภัฏเะปราบปรามการท�จร�ตแห<งชาต�เร�'อง 
หลัยราชภัฏเ
กเกณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๒๒/๒๕�แลัยราชภัฏเะวิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�การจ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนท!าแลัยราชภัฏเะแสดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนงบ
ญช�รายการร
บจ<ายของโครงการท�'บ�คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเเป7นค9<ส
ญญาก
บหน<วิทยาย
งานของร
ฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข3อ ๑๕ ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งน��
                    (๑) บ�คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเท�'จะเข3าเป7นค9<ส
ญญาต3องไม<อย9<ในฐานะเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ไม<แสดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนงบ
ญช�รายร
บรายจ<าย
หร�อแสดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนงบ
ญช�รายร
บรายจ<ายไม<ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กต3องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3วิทยานในสาระส!าค
ญ
                    (๒) บ�คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเท�'จะเข3าเป7นค9<ส
ญญาก
บหน<วิทยายงานของร
ฐซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน!าเน�นการ จ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อจ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนจ3างดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย
ระบบอ�เลัยราชภัฏเKกทรอน�กส� (E-Government Procurement: e-GP) ตามข3อ ๑๖ ต3องลัยราชภัฏเงทะเบ�ยนในระบบอ�เลัยราชภัฏเKกทรอน�กส�
ของกรมบ
ญช�กลัยราชภัฏเางท�'เวิทยาKบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสต�ศ9นย�ข3อม9ลัยราชภัฏเจ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อจ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนจ3างภัฏเชียงรายมีควาาคร
ฐ
                    (๓) ค9<ส
ญญาต3องร
บจ<ายเง�นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<านบ
ญช�เง�นฝากกระแสรายวิทยา
น เวิทยา3นแต<การร
บจ<ายเง�นแต<ลัยราชภัฏเะคร
�งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งม�ม9ลัยราชภัฏเค<า
ไม<เก�นสามหม�'นบาทค9<ส
ญญาอาจ ร
บจ<ายเป7นเง�นสดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนกKไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3



-๒-

ก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนร
บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ได้�นั้น�రழ����
�ň�ee�����Hงค!าชܮ��䀈ق��鶠Еਐழരܭ��꼰Е৸ழB���ܮ��꼰Еৠழ����䂨ܝمخف�แจงรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเพ�'มเต�มในวิทยา
นท�' ๒ ก
นยายน ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๑.๐๐ น.              
ณ ห3องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราC�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�การบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

ก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองสอบราคา ในวิทยา
นท�' ๒๐ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งCงวิทยา
นท�' ๓ ก
นยายน ๒๕๕๖ ต
�งแต<เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งCงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ
สดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�การบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย ราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
เป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองใบเสนอราคาในวิทยา
นท�' ๔ ก
นยายน ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. ณ ห3องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราC�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�การบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�    
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93สนใจต�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนต<อขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อ ช�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองร3อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3วิทยาน) ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ท�' งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�การบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๒๐ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งCงวิทยา
นท�' ๓๐ ส�งหาคม 
๒๕๕๖ ต
�งแต<เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งCงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน9รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ท�'เวิทยาKบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสต� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งามทางโทรศ
พท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต<อ ๑๖๒๒ ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชการ
 

                               ประกาศ ณ วิทยา
นท�'  ๒๐  ส�งหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ช<วิทยายศาสตราจารย� ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนร.ทศพลัยราชภัฏเ อาร�น�จ)
อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�การบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๑๒๒/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���횼ဂ��빐൱X�ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ���ۜݠ��h! จำนวน ๒ รายการ���ۜݠ��h�����*#านวิทยาลัยราน ๒ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ชุดามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���횼ဂ��빐൱X�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๐ ส
งหาคม ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งต<อไปน��เร�ยกวิทยา<า "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๒๒/๒๕� จ!านวิทยาน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งน��
                  ๑. โต0ะปฏ�บ
ต�การทดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนลัยราชภัฏเองวิทยา�ทยาศาสตร� จ!านวิทยาน ๘ ช�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน 

๒. เก3าอ��แป5นกลัยราชภัฏเม จ!านวิทยาน ๑๐๐ ต
วิทยา     
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งพ
สดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ท�'จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อน��ต3องเป7นของแท3 ของใหม< ไม<เคยใช3งานมาก<อน ไม<เป7นของเก<าเกKบ อย9<ในสภัฏเชียงรายมีควาาพท�'จะใช3งานไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ท
นท�แลัยราชภัฏเะ
ม�ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะตรงตามก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนไวิทยา3ในเอกสารสอบราคาฉบ
บน�� โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยม�ข3อแนะน!า แลัยราชภัฏเะข3อก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งต<อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�!าประก
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
กประก
นการร
บเง�นค<าพ
สดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ลัยราชภัฏเ<วิทยางหน3า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเประโยชน�ร<วิทยามก
น
                                (๒) การข
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขวิทยาางการแข<งข
นราคาอย<างเป7นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารส<วิทยานท�' ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารส<วิทยานท�' ๒
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ชุด
ของผู้มีสิทธิเส'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาต3องเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ท�' สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาต3องไม<เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กระบ�ช�'อไวิทยา3ในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3แจ3ง
เวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ3วิทยา หร�อไม<เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเของการส
'งให3น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเหร�อบ�คคลัยราชภัฏเอ�'นเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาต3องไม<เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเประโยชน�ร<วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศ       
สอบราคา หร�อไม<เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93กระท!าการอ
นเป7นการข
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขวิทยาางการแข<งข
นราคาอย<างเป7นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารรม ตามข3อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาต3องไม<เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�Bหร�อควิทยาามค�3มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาไม<ยอมขC�นศาลัยราชภัฏเไทย     
เวิทยา3นแต<ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ม�ค!าส
'งให3สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�Bแลัยราชภัฏเะควิทยาามค�3มก
นเช<นวิทยา<าน
�น

-๒-



                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาจะต3องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย�'นมาพร3อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองใบเสนอราคา โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยแยกไวิทยา3นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอง    
ใบเสนอราคาเป7น ๒ ส<วิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ ส<วิทยานท�' ๑ อย<างน3อยต3องม�เอกสารดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งต<อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาเป7นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) ห3างห�3นส<วิทยานสาม
ญหร�อห3างห�3นส<วิทยานจ!าก
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน ให3ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ       
จดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�'อห�3นส<วิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93จ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ม�อ!านาจควิทยาบค�ม พร3อมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กต3อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ!าก
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนหร�อบร�ษ
ทมหาชนจ!าก
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน ให3ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการจดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนทะเบ�ยน
น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา� บ
ญช�รายช�'อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93จ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ม�อ!านาจควิทยาบค�ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง�อห�3นรายใหญ< พร3อม
ร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กต3อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาเป7นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารรมดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเท�'ม�ใช<น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ ให3ย�'นส!าเนาบ
ตร
ประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93น
�น ส!าเนาข3อตกลัยราชภัฏเงท�'แสดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งCงการเข3าเป7นห�3นส<วิทยาน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3าม�) ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เป7นห�3นส<วิทยาน พร3อมท
�งร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กต3อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาร<วิทยามก
นในฐานะเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ร<วิทยามค3า ให3ย�'นส!าเนาส
ญญา
ของการเข3าร<วิทยามค3า ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ร<วิทยามค3า แลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เข3าร<วิทยามค3าฝeายใดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเป7นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารรมดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนาท�'
ม�ใช<ส
ญชาต�ไทย กKให3ย�'นส!าเนาหน
งส�อเดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ร<วิทยามค3าฝeายใดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเป7นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเให3ย�'นเอกสารตามท�'ระบ�ไวิทยา3ใน (๑)
                                (๔) หน
งส�อแสดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนงหลัยราชภัฏเ
กฐานทางการเง�น ส!าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส!าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษ�
ม9ลัยราชภัฏเค<าเพ�'ม
                                (๕) บ
ญช�เอกสารส<วิทยานท�' ๑ ท
�งหมดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ย�'นพร3อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองใบเสนอราคา ตามแบบในข3อ     
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส<วิทยานท�' ๒ อย<างน3อยต3องม�เอกสารดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งต<อไปน��
                                (๑) แคKตตาลัยราชภัฏเKอกแลัยราชภัฏเะหร�อแบบร9ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ ตามข3อ ๔.๔
                                (๒) หน
งส�อมอบอ!านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนอากรแสตมปfตามกฎหมายในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคามอบอ!านาจ
ให3บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นลัยราชภัฏเงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ
ญช�เอกสารส<วิทยานท�' ๒ ท
�งหมดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ย�'นพร3อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองใบเสนอราคา ตามแบบในข3อ    
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาต3องย�'นเสนอราคาตามแบบท�'ก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนไวิทยา3ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยไม<ม�เง�'อนไข   
ใดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน ๆ ท
�งส��นแลัยราชภัฏเะจะต3องกรอกข3อควิทยาามให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กต3องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3วิทยาน ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาให3ช
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเจน จ!านวิทยานเง�นท�'เสนอ
ต3องระบ�ตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาอ
กษร โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยไม<ม�การข9ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนลัยราชภัฏเบหร�อแก3ไข หากม�การข9ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนลัยราชภัฏเบ ตกเต�ม แก3ไข เปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเงจะ
ต3องลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาพร3อมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3าม�) ก!าก
บไวิทยา3ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายท�กแห<ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาจะต3องเสนอราคาเป7นเง�นบาท แลัยราชภัฏเะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ยวิทยา โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยเสนอราคารวิทยาม 
แลัยราชภัฏเะหร�อราคาต<อหน<วิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อต<อรายการ ตามเง�'อนไขท�'ระบ�ไวิทยา3ท3ายใบเสนอราคาให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กต3อง ท
�งน�� ราคารวิทยามท�'เสนอ
จะต3องตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3าต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อไม<ตรงก
นให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง�อต
วิทยาหน
งส�อเป7นส!าค
ญ โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยค�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนราคารวิทยาม
ท
�งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งรวิทยามค<าภัฏเชียงรายมีควาาษ�ม9ลัยราชภัฏเค<าเพ�'ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อากรอ�'น ค<าขนส<ง ค<าจดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเะค<าใช3จ<ายอ�'น ๆ ท
�งปวิทยาง จนกระท
'งส<งมอบ
พ
สดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ให3 ณ  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

-๓-



                                         ราคาท�'เสนอจะต3องเสนอก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนย�นราคาไม<น3อยกวิทยา<า ๗๕ วิทยา
น น
บแต<วิทยา
นเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอง    
ใบเสนอราคา โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยภัฏเชียงรายมีควาายในก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาต3องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนชอบราคาท�'ตนไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3เสนอไวิทยา3 แลัยราชภัฏเะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งอนเสนอราคาม�ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาจะต3องเสนอก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเวิทยาลัยราชภัฏเาส<งมอบพ
สดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ไม<เก�น ๔๕ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนจากวิทยา
นลัยราชภัฏเงนามใน
ส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาจะต3องส<งแคKตตาลัยราชภัฏเKอก แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร9ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๒๒/๒๕� ไปพร3อมใบเสนอราคาเพ�'อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งกลัยราชภัฏเ<าวิทยาน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะยCดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนไวิทยา3
เป7นเอกสารของทางราชการ
                                ส!าหร
บแคKตตาลัยราชภัฏเKอกท�'แนบให3พ�จารณา หากเป7นส!าเนาร9ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง<ายจะต3องร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กต3อง 
โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ม�อ!านาจท!าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หากคณะกรรมการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน9ต3นฉบ
บแคKตตา
ลัยราชภัฏเKอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาจะต3องน!าต3นฉบ
บมาให3คณะกรรมการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองสอบราคา ตรวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น
                       ๔.๕ ก<อนย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาควิทยารตรวิทยาจดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน9ร<างส
ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเฯให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3วิทยานแลัยราชภัฏเะเข3าใจเอกสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเส�ยก<อนท�'จะตกลัยราชภัฏเงย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอง สอบราคา ตามเง�'อนไขในเอกสาร     
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาจะต3องย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองใบเสนอราคาท�'ป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรานCกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองเร�ยบร3อยจ<าหน3าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งCงประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาานคณะ
กรรมการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๒๒/๒๕� จ!านวิทยาน ๒ รายการ โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยระบ�ไวิทยา3ท�'หน3าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองวิทยา<า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเขท�' ๑๒๒/๒๕๕๖" ย�'นต<อเจ3าหน3าท�' ในวิทยา
นท�' ๒๐ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งCงวิทยา
นท�' ๓ ก
นยายน ๒๕๕๖ ต
�งแต<เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งCงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ
สดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�การบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย ราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอง สอบราคา จะดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน!าเน�นการตรวิทยาจสอบค�ณสมบ
ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาแต<ลัยราชภัฏเะ
รายวิทยา<า เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเประโยชน�ร<วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคารายอ�'นตามข3อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา
นประกาศสอบราคาหร�อ
ไม< แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บการค
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเลัยราชภัฏเ�อกก<อนการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต<อคณะกรรมการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองสอบราคาก<อนหร�อในขณะท�'ม�การเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองใบเสนอ
ราคาวิทยา<า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคากระท!าการอ
นเป7นการข
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขวิทยาางการแข<งข
นราคาอย<างเป7นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารรม ตามข3อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะคณะกรรม
การฯ เช�'อวิทยา<าม�การกระท!าอ
นเป7นการข
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขวิทยาางการแข<งข
นราคาอย<างเป7นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารรม คณะกรรมการฯ จะต
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอ
ราคารายน
�นออกจากการเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคา แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บการค
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเลัยราชภัฏเ�อก แลัยราชภัฏเะ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งกลัยราชภัฏเ<าวิทยาเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ท��งงาน เวิทยา3นแต<คณะกรรมการฯ จะวิทยา�น�จฉ
ย
ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยา<า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคารายน
�นเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ท�'ให3ควิทยาามร<วิทยามม�อเป7นประโยชน�ต<อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ร�เร�'มให3ม�
การกระท!าดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งกลัยราชภัฏเ<าวิทยา
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กต
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนรายช�'อออกจากการเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคา เพราะเหต�เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเ
ประโยชน�ร<วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเป7นการข
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
ขวิทยาางการแข<งข
นราคาอย<างเป7นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารณ�ค!าส
'งดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งกลัยราชภัฏเ<าวิทยาต<อปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนกระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น น
บแต<วิทยา
นท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บแจ3ง
จากคณะกรรมการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองสอบราคา การวิทยา�น�จฉ
ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารณ�ของปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนกระทรวิทยางให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง�อเป7นท�'ส�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
                                คณะกรรมการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอง สอบราคาจะเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บ
การค
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งกลัยราชภัฏเ<าวิทยาข3างต3น ณ ห3องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราC�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�การบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย ราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๔ ก
นยายน 
๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. 



-๔-

                                การย�'นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารณ�ตามวิทยารรคห3า ย<อมไม<เป7นเหต�ให3ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอง          
ใบเสนอราคา เวิทยา3นแต<ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนกระทรวิทยางพ�จารณาเหKนวิทยา<าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งกลัยราชภัฏเ<าวิทยาจะเป7นประโยชน�แก<ทางราชการอย<าง
ย�'งแลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนกระทรวิทยางพ�จารณาเหKนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายก
บค!าค
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนค3านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารณ� แลัยราชภัฏเะเหKนวิทยา<าการยกเลัยราชภัฏเ�กการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองใบเสนอ
ราคาท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ3วิทยา จะเป7นประโยชน�แก<ทางราชการอย<างย�'งให3ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนกระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอง     
ใบเสนอราคาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งกลัยราชภัฏเ<าวิทยาไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๒ รายการ���ۜݠ��h!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
ในการพิจารณาราคา���x�湷潬��0�                 ๘. ก
จำนวน ๒ รายการ���ۜݠ��h�����*ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร
�งน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนส�นดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย ราคารวิทยาม
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคารายใดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนม�ค�ณสมบ
ต�ไม<ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กต3องตามข3อ ๒ หร�อย�'นหลัยราชภัฏเ
กฐานการเสนอราคาไม<ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9ก
ต3องหร�อไม<ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3วิทยานตามข3อ ๓ หร�อย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองสอบราคาไม<ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กต3องตามข3อ ๔ แลัยราชภัฏเ3วิทยาคณะกรรมการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองสอบราคา    จะ
ไม<ร
บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคารายน
�น เวิทยา3นแต<เป7นข3อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนพลัยราชภัฏเาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนหลัยราชภัฏเงเพ�ยงเลัยราชภัฏเKกน3อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนพลัยราชภัฏเาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนไปจาก
เง�'อนไขของเอกสารสอบราคาในส<วิทยานท�'ม�ใช<สาระส!าค
ญ ท
�งน��เฉพาะในกรณ�ท�'พ�จารณาเหKนวิทยา<าจะเป7นประโยชน�ต<อมหา
วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท<าน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�Bไม<พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคา โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยไม<ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา
น
ในกรณ�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งต<อไปน��
                                (๑) ไม<ปรากฏช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
กฐานการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม<กรอกช�'อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารรมดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนา หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาอย<างหนC'งอย<าง
ใดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน หร�อท
�งหมดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนแตกต<างไปจากเง�'อนไขท�'ก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนในเอกสารสอบราคา ท�'เป7นสาระ
ส!าค
ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเท!าให3เก�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนควิทยาามไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก<ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคารายอ�'น
                                (๔) ราคาท�'เสนอม�การข9ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนลัยราชภัฏเบ ตก เต�ม แก3ไขเปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเง โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาม�ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อ
พร3อมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3าม�) ก!าก
บไวิทยา3
                       ๕.๔ ในการต
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนส�นการสอบราคา หร�อในการท!าส
ญญา คณะกรรมการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�Bให3ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาช��แจงข3อเทKจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพ ฐานะ หร�อข3อเทKจจร�งอ�'นใดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนท�'เก�'ยวิทยาข3องก
บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�ท�'จะไม<ร
บราคาหร�อไม<ท!าส
ญญาหากหลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งกลัยราชภัฏเ<าวิทยาไม<ม�ควิทยาาม
เหมาะสมหร�อไม<ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง9กต3อง
                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยา3ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�ท�'จะไม<ร
บราคาต'!าส�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน หร�อราคาหนC'งราคาใดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนหร�อ
ราคาท�'เสนอท
�งหมดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนกKไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3 แลัยราชภัฏเะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อในจ!านวิทยาน หร�อขนาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน หร�อเฉพาะรายการหนC'งรายการใดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเ�กการ สอบราคา โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยไม<พ�จารณาจ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อเลัยราชภัฏเยกKไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3 ส�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนแต<จะพ�จารณา ท
�งน��เพ�'อประโยชน�ของทางราชการเป7น
ส!าค
ญ แลัยราชภัฏเะให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง�อวิทยา<าการต
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนส�นของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเป7นเดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนKดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาจะเร�ยกร3องค<าเส�ยหายใดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน ๆ 
ม�ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3 รวิทยามท
�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏเ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ท��งงาน ไม<วิทยา<า
จะเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บการค
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเลัยราชภัฏเ�อกหร�อไม<กKตาม หากม�เหต�ท�'เช�'อไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยา<าการเสนอราคากระท!าการโดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยไม<ส�จร�ต เช<น 
การเสนอเอกสารอ
นเป7นเทKจ หร�อใช3ช�'อบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารรมดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนา หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นมาเสนอราคาแทน เป7นต3น



-๕-

                       ๕.๖ ในกรณ�ท�'ปรากฏข3อเทKจจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
งจากการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอง สอบราคาวิทยา<า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บ
การค
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเลัยราชภัฏเ�อกตามท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ประกาศรายช�'อไวิทยา3 ตามข3อ ๔.๖ เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเประโยชน�ร<วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคารายอ�'น 
ณ วิทยา
นประกาศ สอบราคา หร�อเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเป7นการข
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขวิทยาางการแข<งข
นราคาอย<างเป7นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศารรมตาม
ข3อ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�อ!านาจท�'จะต
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บการค
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งกลัยราชภัฏเ<าวิทยาออกจาก
ประกาศรายช�'อตามข3อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคารายน
�นเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนกระทรวิทยางพ�จารณาเหKนวิทยา<า การยกเลัยราชภัฏเ�กการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองใบเสนอราคาท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ3วิทยาจะเป7นประโยชน�แก<ทางราชการอย<างย�'งปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนกระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสองใบเสนอราคาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
ง
กลัยราชภัฏเ<าวิทยาไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งส<งมอบส�'งของไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของทาง
ราชการ น
บแต<วิทยา
นท�'ท!าข3อตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนท!าข3อตกลัยราชภัฏเงเป7นหน
งส�อแทนการท!า
ส
ญญาตามแบบส
ญญาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งระบ�ในข3อ ๑.๓ กKไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ชนะการสอบราคา ไม<สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งส<งมอบส�'งของไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเหKนวิทยา<าไม<สมควิทยารจ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนท!าข3อตกลัยราชภัฏเงเป7นหน
งส�อ ตามข3อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ชนะการ สอบ
ราคา จะต3องท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อขายตามแบบส
ญญาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งระบ�ในข3อ ๑.๓ ก
บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
จากวิทยา
นท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บแจ3งแลัยราชภัฏเะจะต3องวิทยาางหลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญาเป7นจ!านวิทยานเง�นเท<าก
บร3อยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคาส�'งของท�' สอบราคาไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3
ให3มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายยCดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง�อไวิทยา3ในขณะท!าส
ญญา โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยใช3หลัยราชภัฏเ
กประก
นอย<างหนC'งอย<างใดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งต<อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
                                (๒) เชKคท�'ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศานาคารส
'งจ<ายให3แก<มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยเป7นเชKคลัยราชภัฏเงวิทยา
นท�'ท�'ท!า
ส
ญญาหร�อก<อนหน3าน
�นไม<เก�น ๓ วิทยา
น ท!าการ
                                (๓) หน
งส�อค�!าประก
นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศานาคารภัฏเชียงรายมีควาายในประเทศตามแบบหน
งส�อค�!าประก
นดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งระบ�ในข3อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน
งส�อค�!าประก
นของบรรษ
ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห<งประเทศไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ
ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเ
กทร
พย� ท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บอน�ญาตให3ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�'อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�รก�จค�!าประก
น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศานาคารแห<งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3แจ3งช�'อเวิทยา�ยนให3ส<วิทยานราชการต<าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเ3วิทยา โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยอน�โลัยราชภัฏเมให3ใช3ตาม
แบบหน
งส�อค�!าประก
น ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งระบ�ในข3อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ
นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาบ
ตรร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
กประก
นน��จะค�นให3โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยไม<ม�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๑๕ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนจากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ขาย) พ3น
จากข3อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา9กพ
นตามส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อขายแลัยราชภัฏเ3วิทยา

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ชุดราค,าปร�บ
                       ค<าปร
บตามแบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อขายข3อ ๑๐ ให3ค�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนในอ
ตราร3อยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ต<อวิทยา
น



-๖-

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้� ชุด �%B8%A�౻ �����F�/IMPLEMENTATIONบกพิจารณาราคา���x�湷潬��0�                 ๘. กร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ท!าข3อตกลัยราชภัฏเงเป7นหน
งส�อ หร�อท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อขายตามแบบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งระบ�ในข3อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเ3วิทยาแต<กรณ� จะต3องร
บประก
นควิทยาามช!าร�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนบกพร<องของส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อขายท�'เก�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขC�นภัฏเชียงรายมีควาายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไม<น3อยกวิทยา<า ๑ ปi 
น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนจากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อร
บมอบ โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ขายต3องร�บจ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส<อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสมแก3ไขให3ใช3การไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งเดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�มภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนจากวิทยา
นท�'
ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บแจ3งควิทยาามช!าร�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนบกพร<อง
                 
                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
@ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค<าพ
สดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ส!าหร
บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อเง�นกองท�นฯ
                                การลัยราชภัฏเงนามในส
ญญาจะกระท!าไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ต<อเม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บอน�ม
ต�เง�นค<า
พ
สดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�จาก เง�นกองท�นฯ แลัยราชภัฏเ3วิทยาเท<าน
�น
                       ๙.๒ เม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ค
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเลัยราชภัฏเ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคารายใดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนให3เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อ
ส�'งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อ แลัยราชภัฏเ3วิทยาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ขายจะต3องส
'งหร�อน!าส�'งของดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งกลัยราชภัฏเ<าวิทยาเข3ามาจากต<างประเทศ แลัยราชภัฏเะของน
�นต3องน!าเข3า
มาโดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยทางเร�อในเส3นทางท�'ม�เร�อไทยเดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�นอย9< แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งให3บร�การร
บขนไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ตามท�'ร
ฐมนตร�วิทยา<าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ขายจะต3องปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายวิทยา<าดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายการส<งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทยา� ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งน�� 
                                (๑) แจ3งการส
'งหร�อน!าส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อขายดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งกลัยราชภัฏเ<าวิทยาเข3ามาจากต<างประเทศต<อกรมเจ3าท<าภัฏเชียงรายมีควาายใน 
๗ วิทยา
น น
บต
�งแต<วิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ขายส
'งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อของจากต<างประเทศ เวิทยา3นแต<เป7นของท�'ร
ฐมนตร�วิทยา<าการกระทรวิทยางคมนาคมประกาศ
ยกเวิทยา3นให3บรรท�กโดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยเร�ออ�'นไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3
                                (๒) จ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนการให3ส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส��อขายดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งกลัยราชภัฏเ<าวิทยาบรรท�กโดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยเร�อไทยหร�อเร�อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�เช<นเดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ยวิทยาก
บเร�อ
ไทยจากต<างประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยา3นแต<จะไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บอน�ญาตจากกรมเจ3าท<าให3บรรท�กส�'งของน
�นโดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยเร�ออ�'นท�'ม�ใช<เร�อ
ไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งจะต3องไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บอน�ญาตเช<นน
�นก<อนบรรท�กของลัยราชภัฏเงเร�ออ�'น หร�อเป7นของท�'ร
ฐมนตร�วิทยา<าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา3นให3บรรท�กโดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยเร�ออ�'น
                                (๓) ในกรณ�ท�'ไม<ปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ขายจะต3องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนตามกฎหมายวิทยา<าดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายการส<ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสC'งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ค
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเ3วิทยาไม<ไปท!าส
ญญาหร�อข3อตกลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'ทางราชการก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
งระบ�ไวิทยา3ในข3อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร3องให3ชดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนใช3ควิทยาาม
เส�ยหายอ�'น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3าม�) รวิทยามท
�งจะพ�จารณาให3เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา93ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�Bท�'จะแก3ไขเพ�'มเต�มเง�'อนไขหร�อข3อก!าหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนในแบบ
ส
ญญาให3เป7นไปตามควิทยาามเหKนของส!าน
กงานอ
ยการส9งส�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3าม�)
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รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้� ชุด �%B8%A�౻ �����F�/IMPLEMENTATIONแนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 122/2556

1.  โต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ชุดGะปฏ
บ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ชุด
การทดังต่อไปนี้� ชุด �%B8%A�౻ �����F�/IMPLEMENTATIONลัยราชภัฏเชียงรองวิทยาลัยรา
ทยาศาสต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ชุดร!ขนาดังต่อไปนี้� ชุด �%B8%A�౻ �����F�/IMPLEMENTATION 1.20x2.40x0.90 มม. จำนวน ๒ รายการ���ۜݠ��h�����*#านวิทยาลัยราน 8 ช�ดังต่อไปนี้� ชุด �%B8%A�౻ �����F�/IMPLEMENTATION
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. พ��นโต0ะ (Bench top) Solid Compact Laminate (LAB GRADE) ควิทยาามหนา 16 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร พ��นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา�วิทยาท�'
ตกแต<งอย9<ท
�งสองดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3าน แลัยราชภัฏเะ Kraft ท�'อย9<ภัฏเชียงรายมีควาายในจะผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<านกรรมวิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�ช�บเคลัยราชภัฏเ�อบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย THERMOSETTING RESINS ภัฏเชียงรายมีควาายใต3
กระบวิทยานการอ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายแรงดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
นส9งแลัยราชภัฏเะควิทยาามร3อน 150 oC จนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราสานเป7นเน��อเดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ยวิทยาก
น ท!าให3ม
'นใจในค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพทางเทคน�ค   
โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งทนต<อการข�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนข<วิทยานแลัยราชภัฏเะการกระแทกไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน� แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งทนควิทยาามร3อนไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ส9ง 180 oC ตามมาตรฐาน EN     
4.8-2.8 ม�ควิทยาามทนทานต<อการก
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนกร<อนของสารเคม�ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ตามรายการท�'ปรากฏใน RESISTANCE TO SUBSTANCES 
AND REAGENTS SHEET ของ TOP ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3านหน3าท!า PROFILE ร
ศม� 10 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ขอบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3านข3าง TOP แลัยราชภัฏเะรอยต<อ
ระหวิทยา<างแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<น TOP ลัยราชภัฏเบม�ม 45o ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายเคร�'องจ
กพร3อมระบบ WATER DROP EDGE SYSTEM เพ�'อป5องก
นการไหลัยราชภัฏเย3อน
กลัยราชภัฏเ
บของน�!า แลัยราชภัฏเะสารเคม�เข3าต
วิทยาต93  

2. โครงสร3างต
วิทยาต93 (Fully Knock Down System) 
2.1  ต
วิทยาต93 (Base Cupboard) เป7นไม3ปาต�เก��ลัยราชภัฏเบอร�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน หนาไม<น3อยกวิทยา<า 16 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขอบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย PVC ค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพ

เกรดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน A  หนาไม<น3อยกวิทยา<า 0.45 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายกาวิทยาก
นน�!า (Hot Melt Glue) โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยไม<ใช3วิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�การอ�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนโป�วิทยา หร�อแต<งส�     
ส<วิทยานขอบ PVC ต3องลัยราชภัฏเบม�มดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายเคร�'องจ
กร การต<อยCดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนประกอบต
วิทยาต93ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายอ�ปกรณ� Fully Knock Down System        
ชน�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน Cam Lock & Dowel จ!านวิทยานการยCดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนต<อต
วิทยาต93ไม<น3อยกวิทยา<า 8 จ�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเ�ตภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๒๒/๒๕�ของย�โรป ท!าจากโลัยราชภัฏเหะผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราสม      
Zinc Alloy ฉ�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขC�นร9ป ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บมาตรฐาน ISO 9001:2000 แลัยราชภัฏเะป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน Plastic Cap 4 จ�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน เพ�'อป5องก
นสน�มจากไอระเหย
สารเคม� พร3อมเดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�อยไม3 ขนาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนไม<น3อยกวิทยา<าเส3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<านศ9นย�กลัยราชภัฏเาง 8 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร x 30 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร จ!านวิทยานเดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�อยไม3ต<อต
วิทยาต93ไม<
น3อยกวิทยา<า 22 ต
วิทยา เพ�'อเสร�มควิทยาามแขKงแรงของต
วิทยาต93 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งอดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนประกอบต
วิทยาต93ท�กช��นส<วิทยานใหม<ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3 โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยไม<ท!าให3ต
วิทยาต93ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บ
ควิทยาามเส�ยหาย แลัยราชภัฏเะสะดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนวิทยากในการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส<อมบ!าร�ง (กรณ�ต3องการเปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเงหร�อเคลัยราชภัฏเ�'อนย3าย) ประกอบเป7นต
วิทยาต93ส!าเรKจร9ป 
(Modular Unit System) โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยไม<ใช3วิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�การย�งดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายลัยราชภัฏเวิทยาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน, MAX หร�อสกร9เกลัยราชภัฏเ�ยวิทยาปลัยราชภัฏเ<อยโดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยเดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนKดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน

2.2  ช
�นวิทยาางของภัฏเชียงรายมีควาายในต93 (Shelf) สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งปร
บระดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
บควิทยาามส9ง-ต'!าไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3มากกวิทยา<า 5 ระดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
บ เป7นไม3ปาต�เก��ลัยราชภัฏเบอร�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน หนา
ไม<น3อยกวิทยา<า 16 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขอบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3านหน3าของช
�นวิทยาางของดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย PVC ค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพเกรดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน A หนา 2.0 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายกาวิทยาก
น
น�!า (Hot Melt Glue) โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยลัยราชภัฏเบม�มดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายเคร�'องจ
กรส<วิทยานดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3านข3าง แลัยราชภัฏเะดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3านหลัยราชภัฏเ
งช
�นวิทยาางของป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขอบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย PVC ค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพเกรดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน 
A หนาไม<น3อยกวิทยา<า 0.45 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายกาวิทยาก
นน�!า (Hot Melt Glue) ส<วิทยานป�eมปร
บระดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
บช
�นเป7นอ�ปกรณ�ร
บช
�นท!าดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย
โลัยราชภัฏเหะช�บน�เก�ลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะเคลัยราชภัฏเ�อบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย PVC ใส ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3านการใช3งานเพ�'อป5องก
นการเก�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนสน�มจากไอระเหย

2.3  โครงสร3างต
วิทยาต93ท�กย9น�ต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<นดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3าน
หลัยราชภัฏเ
งท
�งแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<นออกไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3 โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยไม<ใช3วิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�ต<อแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<น (Back Service) เพ�'อการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส<อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสมงานระบบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3านหลัยราชภัฏเ
ง 

3. หน3าบานต93 (Front Door ) เป7นไม3ปาต�เก��ลัยราชภัฏเบอร�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน หนาไม<น3อยกวิทยา<า 16 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<นลัยราชภัฏเาม�เนท (High 
Pressure Laminate) ป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขอบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3านหน3าของต
วิทยาต93ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย PVC ค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพเกรดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน A หนาไม<น3อยกวิทยา<า 2.0 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยลัยราชภัฏเบม�ม
มนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายเคร�'องจ
กร พร3อมป�eมยางก
นกระแทก (Door & Drawer Laminate) ขนาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเส3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<านศ9นย�กลัยราชภัฏเาง 8 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ไม<
น3อยกวิทยา<า 2 จ�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน ต<อ 1 หน3าบาน เพ�'อลัยราชภัฏเดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเส�ยงในกรณ�เป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน-ป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน หน3าลัยราชภัฏเ��นช
กแลัยราชภัฏเะหน3าบานต93 โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยเป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเ�ตภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๒๒/๒๕�จากย�โรป 
หร�อดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�กวิทยา<า ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บมาตรฐาน ISO 9001



-2-

4. บานพ
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง3วิทยายส!าหร
บบานไม3 เส3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<านศ9นย�กลัยราชภัฏเางขนาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนมาตรฐาน 35 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ท!าดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายโลัยราชภัฏเหะช�บน�เก�ลัยราชภัฏเป5องก
น
สน�มเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนกวิทยา3างไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งCง 110 องศา เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเ�ตภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๒๒/๒๕�ท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บมาตรฐาน ISO 9001

5. ม�อจ
บเป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน-ป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน เป7น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM ขนาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนหน3าต
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
ไม<น3อยกวิทยา<า 21 x 50 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยม�เดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�อยฝHงอย9<หน3าลัยราชภัฏเ��นช
กแลัยราชภัฏเะหน3าบานต93 โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยม� Channel Cap ขนาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนไม<น3อยกวิทยา<า 
21x50x80 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ส!าหร
บป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน Grip Section Post form Handle ท
�งดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3านข3างซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส3ายแลัยราชภัฏเะขวิทยาาของม�อจ
บ ท!าจาก
พลัยราชภัฏเาสต�ก ABS สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งใส<แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<นป5ายบอกรายการ (Card Label) ม�แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<นหน3ากาก (Label Cover Mask) ขนาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนไม<น3อย
กวิทยา<า 30x60x3 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ท�'ท!าจากพลัยราชภัฏเาสต�กอะคร�ลัยราชภัฏเ�คใสฉ�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขC�นร9ป เพ�'อป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขอบป5องก
นการเปiยกช��นแลัยราชภัฏเะเปรอะเป��อนของ
แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<นป5าย สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งเปลัยราชภัฏเ�'ยนต!าแหน<งไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ท
�งดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3านซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารส3าย-ขวิทยาา หร�อจะใส<เฉพาะแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<นป5ายอย<างเดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ยวิทยากKไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3 ขC�นอย9<ก
บวิทยา
ตถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง�ประสงค�
ใช3งาน

6. ช
�นวิทยาางของกลัยราชภัฏเางโต0ะเป7นไม3ปาต�เก��ลัยราชภัฏเบอร�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน หนาไม<น3อยกวิทยา<า 16 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขอบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย PVC ค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพเกรดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน A 
หนาไม<น3อยกวิทยา<า 0.45 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายกาวิทยาก
นน�!า (Hot Melt Glue) โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยไม<ใช3วิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศา�การอ�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนโป�วิทยา หร�อแต<งส� ส<วิทยานขอบ PVC 
ต3องลัยราชภัฏเบม�มดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายเคร�'องจ
กร การต<อยCดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนประกอบต
วิทยาต93ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายอ�ปกรณ� Fully Knock Down System ชน�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน Cam Lock & 
Dowel

7. ปลัยราชภัฏเ
�กไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ได้�นั้น�రழ����
�ň�ee��
�����ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ได้�นั้น�రழܮ��䀈ق��鶠Еਐழരܭ��꼰Е৸ழB���ܮ��꼰Еৠழ����䂨ܝمخف��ň�ee��
�����5าเต3าเส�ยบไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ได้�นั้น�రழܮ��䀈ق��鶠Еਐழരܭ��꼰Е৸ழB���ܮ��꼰Еৠழ����䂨ܝمخف��ň�ee��
�����ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ได้�นั้น�రழܮ��䀈ق��鶠Еਐழരܭ��꼰Е৸ழB���ܮ��꼰Еৠழ����䂨ܝمخف��ň�ee��
�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ท	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนค9< สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งเส�ยบไดังนี้	�5า ชน�ดังนี้ܮ��䀈ق��鶠Еਐழരܭ��꼰Е৸ழB���ܮ��꼰Еৠழ����䂨ܝمخف��งกลัยราชภัฏเม แลัยราชภัฏเะ แบน ขนาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน 13 แอมปf 220 โวิทยาลัยราชภัฏเท� 1 เฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ได้�นั้น�రழ����
�ň�ee�� �สܮ��䀈ق��鶠Еਐழരܭ��꼰Е৸ழB���ܮ��꼰Еৠழ����䂨ܝمخف�
พร3อมสายดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�น ย�'ห3อ BITCHINO ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บมาตรฐาน IEC

8. ขาต93เป7นขาปร
บท!าดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายพลัยราชภัฏเาสต�ก ABS ควิทยาามส9ง 10-15 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสม. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งร
บน�!าหน
กไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ไม<น3อยกวิทยา<า 200 กก./ขา 
พร3อมป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายไม3อ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยาง ควิทยาามหนาไม<น3อยกวิทยา<า 10 มม. ป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา�วิทยาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย HPL (High Pressure Laminate) ควิทยาามหนาไม<
น3อยกวิทยา<า 0.8 มม. โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยม�ยางรองส�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน!าส!าหร
บก
นฝ�eนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3านลัยราชภัฏเ<าง

9. โครงสร3างต93อ<างน�!า
9.1 เป7นไม3อ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยาง หนาไม<น3อยกวิทยา<า 15 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร ป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<นลัยราชภัฏเาม�เนท (High Pressure Laminate) ป[ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขอบ

ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย PVC ค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพเกรดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน A ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายกาวิทยาก
นน�!า (Hot Melt Glue) โดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนยลัยราชภัฏเบม�มดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายเคร�'องจ
กร

9.2 อ<างน�!าท!าดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายโพลัยราชภัฏเ�โพรพ�ลัยราชภัฏเ�นส�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน!า เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเ�ตภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๒๒/๒๕�จากต<างประเทศ ท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บมาตรฐาน ISO 9001

9.3  ก0อกน�!าวิทยา�ทยาศาสตร� 1 ทาง ต
�งพ��น ท!าดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายท!าดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายทองเหลัยราชภัฏเ�องเคลัยราชภัฏเ�อบดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยาย EPOXY หร�อ  POLYESTER 
สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งทนแรงดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
นไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3 147 PSI เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเ�ตภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๒๒/๒๕�จากต<างประเทศ ท�'ม�ค�ณสมบ
ต�ทนต<อการก
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนกร<อนของ กรดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน-ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน<าง     
ขนาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนไม<น3อยกวิทยา<า 3/8” ปลัยราชภัฏเายก0อกเร�ยวิทยาเลัยราชภัฏเKกแลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งสวิทยามดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3วิทยายท<อยางหร�อพลัยราชภัฏเาสต�กไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3
สะดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ออ<าง+ท�'ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน
กกลัยราชภัฏเ�'น วิทยา
สดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน�ท!าจากโพลัยราชภัฏเ�โพรพ�ลัยราชภัฏเ�นส�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน!า สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งทนกรดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน-ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน<างไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน� เป7นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราลัยราชภัฏเ�ตภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ             ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๒๒/๒๕�จากต<างประเทศ ท�'ไดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน3ร
บ
มาตรฐาน ISO 9001
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2.  เก(าอ��แปOนกลัยราชภัฏเชียงรม จำนวน ๒ รายการ���ۜݠ��h�����*#านวิทยาลัยราน 100 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ชุด�วิทยาลัยรา
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. เก3าอ��แป5นกลัยราชภัฏเมเส3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา<านศ9นย�กลัยราชภัฏเางไม<น3อยกวิทยา<า 200 มม. ส9งไม<น3อยกวิทยา<า 590 มม.
2. ขาเก3าอ�� ท!าจากเหลัยราชภัฏเKกกลัยราชภัฏเมขนาดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเส3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรา3าศ9นย�กลัยราชภัฏเางไม<น3อยกวิทยา<า 20 มม.ควิทยาามหนาไม<น3อยกวิทยา<า 1.0 มม.         

ท�'ปลัยราชภัฏเายขาท
�ง 4 ขา ใส<จ�กพลัยราชภัฏเาสต�กก
นกระแทก แลัยราชภัฏเะใส<ฝาครอบพลัยราชภัฏเาสต�ก
3. ห<วิทยางพ
กเท3า ควิทยาามหนาไม<น3อยกวิทยา<า 1.0 มม. ต
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนเป7นวิทยางกลัยราชภัฏเมเช�'อมต�ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนก
บเสาเก3าอ��
4. ท�'น
'งท!าจากไม3อ
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนต
ดังนี้	�นวันที่ ����İ�������                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนขC�นร9ปวิทยางกลัยราชภัฏเม
5. โครงเก3าอ��พ<นส� Epoxy
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