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

มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ควิทยามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที� ๖ รายการ เลัยราชภัฏขท�# ๒๔/๒๕๕๖ 
ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�� 

                 ๑.  กลัยราชภัฏ.องส/ารวิทยจประมวิทยลัยราชภัฏผลัยราชภัฏ-ปร�ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2ม จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๑   ต	วิทย 
                 ๒.  ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบวิทย�บ� จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๑   ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 
                 ๓.  ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซของป4นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�เมนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต� จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๑   ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 
                 ๔.  ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบการจมของลัยราชภัฏ4กบอลัยราชภัฏเคลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�# จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๑   ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 
                 ๕.  กลัยราชภัฏ.องวิทย	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซม�ม จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๑   ต	วิทย 
                 ๖.  เคร�#องม�อทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบแรงต	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซของคอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกร�ตแลัยราชภัฏะมอร�ต.า จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๓   เคร�#อง  

          ผู้มีสิทธิเ)*ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
เสนอราคาจำนวน ๖ รายการ����ప��h�����*ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ต้*องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ต้
 ดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ต้.อไปน�� 
                   ๑. เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ม�อาช�พขายพ	สดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�ท�#สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อ
                   ๒. ไม9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ท�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กระบ�ช�#อไวิทย.ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจบ	ญช�รายช�#อผ4.ท��งงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.แจ.งเวิทย�ยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจช�#อแลัยราชภัฏ.วิทย
                   ๓. ไม9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�>หร�อควิทยามค�.มก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม9ยอมข2�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจศาลัยราชภัฏไทย เวิทย.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแต9ร	ฐบาลัยราชภัฏ

ของผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ม�ค/าส	#งให.สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�>ควิทยามค�.มก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเช9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย9านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
                   ๔. ไม9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ม�ผลัยราชภัฏประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ร9วิทยมก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจก	บผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#เข.าเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาให.แก9มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ย

ราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ณ  วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจประกาศสอบราคา หร�อไม9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.กระท/าการอ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการข	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซขวิทยางการแข9งข	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจราคาอย9างเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อคร	�งนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�� 

                   ๕. มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ขอสงวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม9ร	บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา หากผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาหร�อผ4.ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บ
มอบอ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาจไม9เข.าร	บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDงการพ�จารณาราคาตามวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏาท�#มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ

ก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองสอบราคา ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2งวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๔ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ต	�งแต9เวิทยลัยราชภัฏา 
๐๙.๐๐ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ. ณ งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจพ	สดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ� กองคลัยราชภัฏ	ง ส/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	กงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏะก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
เปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๖ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ต	�งแต9เวิทยลัยราชภัฏา ๑๐.๐๐ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ. 

 



-๒-

          ผ4.สนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจใจต�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซต9อขอร	บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อ ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซลัยราชภัฏะ ๒๐๐.- บาท (สองร.อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อ   ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ท�# 
งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการเง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ กองคลัยราชภัฏ	ง ส/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	กงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2งวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๑ 
ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ต	�งแต9เวิทยลัยราชภัฏา ๐๘.๓๐ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๕.๐๐ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.  ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ4รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ท�#เวิทยKบไซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัต� www.cru.in.th แลัยราชภัฏะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ	พท�หมายเลัยราชภัฏข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต9อ ๑๖๒๒ ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏา
ราชการ  

                                                                                        
ประกาศ ณ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ผ4.ช9วิทยยศาสตราจารย�เฉลัยราชภัฏ�ยวิทย ประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�>วิทย�เศษ)
                                                                      รองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ� ร	กษาราชการแทนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ

                        อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
  
   



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๒๔/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย��������敲`�ณฑ์ จำนวน ๖ รายการ����ప��h! ๖ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ต้ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย��������敲`�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งต9อไปนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��เร�ยกวิทย9า "มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที� ๖ รายการ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�� 
                 ๑.  กลัยราชภัฏ.องส/ารวิทยจประมวิทยลัยราชภัฏผลัยราชภัฏ-ปร�ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2ม จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๑   ต	วิทย 
                 ๒.  ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบวิทย�บ� จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๑   ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 
                 ๓.  ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซของป4นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�เมนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต� จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๑   ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 
                 ๔.  ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบการจมของลัยราชภัฏ4กบอลัยราชภัฏเคลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�# จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๑   ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 
                 ๕.  กลัยราชภัฏ.องวิทย	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซม�ม จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๑   ต	วิทย 
                 ๖.  เคร�#องม�อทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบแรงต	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซของคอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกร�ตแลัยราชภัฏะมอร�ต.า จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๓   เคร�#อง 
ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งพ	สดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�ท�#จะซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��ต.องเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของแท. ของใหม9 ไม9เคยใช.งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจมาก9อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ไม9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของเก9าเกKบ อย49ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจสภัฏเชียงรายมีควาพท�#จะใช.งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ท	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�  
แลัยราชภัฏะม�ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะตรงตามก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซไวิทย.ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเอกสารสอบราคาฉบ	บนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�� โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยม�ข.อแนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจะนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ/า แลัยราชภัฏะข.อก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งต9อไปนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��

                 ๑. เอกสารแนบท*ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา
                       ๑.๓ แบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อขาย
                       ๑.๔ แบบหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อค�/าประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
                                (๑) หลัยราชภัฏ	กประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส	ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏ	กประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการร	บเง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจค9าพ	สดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�ลัยราชภัฏ9วิทยงหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.า
                       ๑.๕ บทนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ยาม
                                (๑) ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ม�ผลัยราชภัฏประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ร9วิทยมก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
                                (๒) การข	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซขวิทยางการแข9งข	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจราคาอย9างเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ	ญช�เอกสาร
                                (๑) บ	ญช�เอกสารส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๑
                                (๒) บ	ญช�เอกสารส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๒ 
 
                 ๒. ค�ณสมบ	ต�ของผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา
                       ๒.๑ ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาต.องเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ม�อาช�พขายพ	สดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�ท�# สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อ
                       ๒.๒ ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาต.องไม9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ท�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กระบ�ช�#อไวิทย.ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจบ	ญช�รายช�#อผ4.ท��งงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.แจ.ง
เวิทย�ยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจช�#อแลัยราชภัฏ.วิทย หร�อไม9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ท�#ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บผลัยราชภัฏของการส	#งให.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ต�บ�คคลัยราชภัฏหร�อบ�คคลัยราชภัฏอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ท��งงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาต.องไม9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ม�ผลัยราชภัฏประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ร9วิทยมก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจก	บผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ณ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจประกาศ       
สอบราคา หร�อไม9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.กระท/าการอ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการข	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซขวิทยางการแข9งข	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจราคาอย9างเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข.อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาต.องไม9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�>หร�อควิทยามค�.มก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม9ยอมข2�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจศาลัยราชภัฏไทย    
เวิทย.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแต9ร	ฐบาลัยราชภัฏของผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ม�ค/าส	#งให.สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�>แลัยราชภัฏะควิทยามค�.มก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเช9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย9านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาจะต.องเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอเอกสารหลัยราชภัฏ	กฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจมาพร.อมก	บซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยแยกไวิทย.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอกซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัอง   
ใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๒ ส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ค�อ
                       ๓.๑ ส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๑ อย9างนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยต.องม�เอกสารดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งต9อไปนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��
                                (๑) ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ต�บ�คคลัยราชภัฏ
                                        (ก) ห.างห�.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจสาม	ญหร�อห.างห�.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจจ/าก	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ ให.ย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อร	บรองการ        
จดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทะเบ�ยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ต�บ�คคลัยราชภัฏ บ	ญช�รายช�#อห�.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.จ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซการ ผ4.ม�อ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาจควิทยบค�ม พร.อมร	บรองส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต.อง
                                        (ข) บร�ษ	ทจ/าก	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซหร�อบร�ษ	ทมหาชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจจ/าก	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ ให.ย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อร	บรองการจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทะเบ�ยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อบร�คณห�สนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ	ญช�รายช�#อกรรมการผ4.จ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซการ ผ4.ม�อ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาจควิทยบค�ม แลัยราชภัฏะบ	ญช�ผ4.ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจรายใหญ9       
พร.อมร	บรองส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต.อง
                                (๒) ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏท�#ม�ใช9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ต�บ�คคลัยราชภัฏ ให.ย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาบ	ตร
ประจ/าต	วิทยประชาชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของผ4.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาข.อตกลัยราชภัฏงท�#แสดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2งการเข.าเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจห�.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.าม�) ส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาบ	ตรประจ/าต	วิทยประชาชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของ
ผ4.เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจห�.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ พร.อมท	�งร	บรองส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต.อง
                                (๓) ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาร9วิทยมก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจะเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ร9วิทยมค.า ให.ย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาส	ญญา
ของการเข.าร9วิทยมค.า ส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาบ	ตรประจ/าต	วิทยประชาชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของผ4.ร9วิทยมค.า แลัยราชภัฏะในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�ท�#ผ4.เข.าร9วิทยมค.าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา     ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�┸㐸䔥┰㡂䄥╄ぅ䈥┸ㅁ䔥┰㡂䄥⥆搮捯x┹ぅ䈥┸㜸搮捯─ぅ䈥┸㉂䔥┰㡂䄥⸳潤c㤴㌲ʰ�摥樮��ŋ�       า̂ยใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซา     
ท�#ม�ใช9ส	ญชาต�ไทย กKให.ย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อเดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจทาง หร�อผ4.ร9วิทยมค.าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา     ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�┸㐸䔥┰㡂䄥╄ぅ䈥┸ㅁ䔥┰㡂䄥⥆搮捯x┹ぅ䈥┸㜸搮捯─ぅ䈥┸㉂䔥┰㡂䄥⸳潤c㤴㌲ʰ�摥樮��ŋ�       ^ายใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ต�บ�คคลัยราชภัฏให.ย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเอกสารตามท�#ระบ�ไวิทย.ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ (๑)
                                (๔) หนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อแสดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซงหลัยราชภัฏ	กฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจทางการเง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาใบทะเบ�ยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจพาณ�ชย� ส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาใบทะเบ�ยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจภัฏเชียงรายมีควาษ�
ม4ลัยราชภัฏค9าเพ�#ม
                                (๕) บ	ญช�เอกสารส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๑ ท	�งหมดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซท�#ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจพร.อมก	บซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา ตามแบบในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจข.อ     
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๒ อย9างนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยต.องม�เอกสารดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งต9อไปนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��
                                (๑) แคKตตาลัยราชภัฏKอกแลัยราชภัฏะหร�อแบบร4ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ ตามข.อ ๔.๔
                                (๒) หนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อมอบอ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาจซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซอากรแสตมป_ตามกฎหมายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�ท�#ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคามอบอ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาจ
ให.บ�คคลัยราชภัฏอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจลัยราชภัฏงนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจามในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาแทนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
                                (๓) บ	ญช�เอกสารส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๒ ท	�งหมดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซท�#ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจพร.อมก	บซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา ตามแบบในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจข.อ    
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาต.องย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาตามแบบท�#ก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซไวิทย.ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเอกสารสอบราคานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�� โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยไม9ม�เง�#อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไขใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 
ๆ ท	�งส��นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแลัยราชภัฏะจะต.องกรอกข.อควิทยามให.ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต.องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�#อของผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาให.ช	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเจนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอต.อง
ระบ�ตรงก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยอ	กษร โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยไม9ม�การข4ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซลัยราชภัฏบหร�อแก.ไข หากม�การข4ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซลัยราชภัฏบ ตกเต�ม แก.ไข เปลัยราชภัฏ�#ยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแปลัยราชภัฏงจะต.อง  
ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�#อผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาพร.อมประท	บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.าม�) ก/าก	บไวิทย.ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.วิทยยท�กแห9ง
                       ๔.๒ ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาจะต.องเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจบาท แลัยราชภัฏะเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�ยวิทย โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารวิทยม 
แลัยราชภัฏะหร�อราคาต9อหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ9วิทยย แลัยราชภัฏะหร�อต9อรายการ ตามเง�#อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไขท�#ระบ�ไวิทย.ท.ายใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาให.ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต.อง ท	�งนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�� ราคารวิทยมท�#เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอ
จะต.องตรงก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.าต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อไม9ตรงก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจให.ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต	วิทยหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส/าค	ญ โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยค�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซราคารวิทยม
ท	�งส��นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งรวิทยมค9าภัฏเชียงรายมีควาษ�ม4ลัยราชภัฏค9าเพ�#ม ภัฏเชียงรายมีควาษ�อากรอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ค9าขนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส9ง ค9าจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทะเบ�ยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ แลัยราชภัฏะค9าใช.จ9ายอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๆ ท	�งปวิทยง จนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกระท	#งส9งมอบ
พ	สดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�ให. ณ  มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�#เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอจะต.องเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซย�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจราคาไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9า ๑๕๐ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	บแต9วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัอง  
ใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซย�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจราคาผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาต.องร	บผ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซชอบราคาท�#ตนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอไวิทย. แลัยราชภัฏะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาม�ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.
                       ๔.๓ ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาจะต.องเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเวิทยลัยราชภัฏาส9งมอบพ	สดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�ไม9เก�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๑๒๐ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซจากวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจลัยราชภัฏงนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาม      
ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อขาย
                       ๔.๔ ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาจะต.องส9งแคKตตาลัยราชภัฏKอก แลัยราชภัฏะหร�อแบบร4ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที� ไปพร.อมใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาเพ�#อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏ	กฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งกลัยราชภัฏ9าวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะย2ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซไวิทย.
เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเอกสารของทางราชการ
                                ส/าหร	บแคKตตาลัยราชภัฏKอกท�#แนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจบให.พ�จารณา หากเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาร4ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง9ายจะต.องร	บรองส/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต.อง 
โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยผ4.ม�อ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาจท/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ต�กรรมแทนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หากคณะกรรมการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองสอบราคา ม�ควิทยามประสงค�จะขอดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ4ต.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจฉบ	บแคKตตา
ลัยราชภัฏKอกผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาจะต.องนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ/าต.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจฉบ	บมาให.คณะกรรมการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองสอบราคา ตรวิทยจสอบภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๓ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
                       ๔.๕ ก9อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัอง สอบราคา ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาควิทยรตรวิทยจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ4ร9างส	ญญา รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏฯให.ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแลัยราชภัฏะเข.าใจเอกสาร สอบราคา ท	�งหมดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเส�ยก9อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#จะตกลัยราชภัฏงย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัอง สอบราคา ตามเง�#อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไขในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเอกสาร สอบ
ราคา
                       ๔.๖ ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาจะต.องย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซผนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ2กซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองเร�ยบร.อยจ9าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.าซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจคณะ
กรรมการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที� ๖ รายการ โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยระบ�ไวิทย.ท�#หนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.าซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองวิทย9า "ใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลัยราชภัฏข
ท�# ๒๔/๒๕๕๖" ย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต9อเจ.าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.าท�# ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2งวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๔ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ต	�งแต9เวิทยลัยราชภัฏา      ๐๙.๐๐ 
นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ. ณ งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจพ	สดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ� กองคลัยราชภัฏ	ง ส/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	กงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัอง สอบราคา จะดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการตรวิทยจสอบค�ณสมบ	ต�ของผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาแต9ลัยราชภัฏะ
รายวิทย9า เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ม�ผลัยราชภัฏประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ร9วิทยมก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจก	บผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจตามข.อ ๑.๕ (๑) ณ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจประกาศสอบราคาหร�อ
ไม9 แลัยราชภัฏะประกาศรายช�#อผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บการค	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเลัยราชภัฏ�อกก9อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา
                                หากปรากฏต9อคณะกรรมการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองสอบราคาก9อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจหร�อในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจขณะท�#ม�การเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัอง           
ใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาวิทย9า ม�ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคากระท/าการอ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการข	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซขวิทยางการแข9งข	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจราคาอย9างเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข.อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏะ
คณะกรรมการฯ เช�#อวิทย9าม�การกระท/าอ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการข	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซขวิทยางการแข9งข	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจราคาอย9างเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซรายช�#อ
ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจออกจากการเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา แลัยราชภัฏะประกาศรายช�#อผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บการค	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเลัยราชภัฏ�อก แลัยราชภัฏะ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏงโทษผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งกลัยราชภัฏ9าวิทยเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ท��งงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ เวิทย.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแต9คณะกรรมการฯ จะวิทย�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�จฉ	ย
ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.วิทย9า ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ท�#ให.ควิทยามร9วิทยมม�อเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ต9อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏะม�ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ร�เร�#มให.ม�
การกระท/าดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งกลัยราชภัฏ9าวิทย
                                ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซรายช�#อออกจากการเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา เพราะเหต�เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ม�ผลัยราชภัฏ
ประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ร9วิทยมก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจก	บผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ณ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจประกาศสอบราคา หร�อเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#กระท/าการอ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการข	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
ขวิทยางการแข9งข	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจราคาอย9างเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค/าส	#งดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งกลัยราชภัฏ9าวิทยต9อปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซกระทรวิทยงภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๓ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	บแต9วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บแจ.ง
จากคณะกรรมการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองสอบราคา การวิทย�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�จฉ	ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซกระทรวิทยงให.ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#ส�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
                                คณะกรรมการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัอง สอบราคาจะเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาของผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บ
การค	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเลัยราชภัฏ�อกดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งกลัยราชภัฏ9าวิทยข.างต.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ณ ห.องเอ��องผ2�ง ส/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	กงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# ๖ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� 
๒๕๕๖ ต	�งแต9เวิทยลัยราชภัฏา ๑๐.๐๐ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ. เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไป



-๔-

                                การย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยรรคห.า ย9อมไม9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเหต�ให.ม�การขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัอง          
ใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา เวิทย.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแต9ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซกระทรวิทยงพ�จารณาเหKนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย9าการขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งกลัยราชภัฏ9าวิทยจะเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�แก9ทางราชการ   
อย9างย�#งแลัยราชภัฏะในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�ท�#ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซกระทรวิทยงพ�จารณาเหKนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.วิทยยก	บค/าค	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซค.านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของผ4.อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏะเหKนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย9าการยกเลัยราชภัฏ�กการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัอง  
ใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการไปแลัยราชภัฏ.วิทย จะเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�แก9ทางราชการอย9างย�#งให.ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซกระทรวิทยงม�อ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาจยกเลัยราชภัฏ�กการ   
เปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งกลัยราชภัฏ9าวิทยไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๖ รายการ����ప��h!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
ในการพิจารณาราคา�����鿘��6ڱ�.....................
จำนวน ๖ รายการ����ప��h�����*ารณาราคา
                       ๕.๑ ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการสอบราคา คร	�งนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซส�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.วิทยย ราคาต9อรายการ
                       ๕.๒ หากผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซม�ค�ณสมบ	ต�ไม9ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต.องตามข.อ ๒ หร�อย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจหลัยราชภัฏ	กฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา       
ไม9ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต.องหร�อไม9ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจตามข.อ ๓ หร�อย�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองสอบราคาไม9ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต.องตามข.อ ๔ แลัยราชภัฏ.วิทยคณะกรรมการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองสอบราคา 
จะไม9ร	บพ�จารณาราคาของผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ เวิทย.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแต9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจข.อผ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซพลัยราชภัฏาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซหร�อผ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซหลัยราชภัฏงเพ�ยงเลัยราชภัฏKกนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อย หร�อผ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซพลัยราชภัฏาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซไปจาก
เง�#อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไขของเอกสารสอบราคาในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#ม�ใช9สาระส/าค	ญ ท	�งนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��เฉพาะในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�ท�#พ�จารณาเหKนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย9าจะเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�          
ต9อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเท9านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
                       ๕.๓ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�>ไม9พ�จารณาราคาของผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยไม9ม�การผ9อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งต9อไปนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��
                                (๑) ไม9ปรากฏช�#อผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจบ	ญช�ผ4.ร	บเอกสาร สอบราคา หร�อในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจหลัยราชภัฏ	กฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการ
ร	บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม9กรอกช�#อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ต�บ�คคลัยราชภัฏแลัยราชภัฏะบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซา หร�อลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�#อผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาอย9างหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ2#ง   
อย9างใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ หร�อท	�งหมดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคา
                                (๓) เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอรายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซแตกต9างไปจากเง�#อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไขท�#ก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเอกสารสอบราคา ท�#เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจสาระ
ส/าค	ญ หร�อม�ผลัยราชภัฏท/าให.เก�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซควิทยามไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก9ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
                                (๔) ราคาท�#เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอม�การข4ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซลัยราชภัฏบ ตก เต�ม แก.ไขเปลัยราชภัฏ�#ยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแปลัยราชภัฏง โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาม�ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�#อ
พร.อมประท	บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.าม�) ก/าก	บไวิทย.
                       ๕.๔ ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการต	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซส�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการสอบราคา หร�อในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการท/าส	ญญา คณะกรรมการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองสอบราคาหร�อ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�>ให.ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาช��แจงข.อเทKจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาพ ฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจะ หร�อข.อเทKจจร�งอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซท�#เก�#ยวิทยข.องก	บ
ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ. มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�#จะไม9ร	บราคาหร�อไม9ท/าส	ญญาหากหลัยราชภัฏ	กฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งกลัยราชภัฏ9าวิทยไม9ม�ควิทยาม
เหมาะสมหร�อไม9ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4กต.อง
                       ๕.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายทรงไวิทย.ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�#จะไม9ร	บราคาต#/าส�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ หร�อราคาหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ2#งราคาใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซหร�อ
ราคาท�#เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอท	�งหมดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซกKไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ. แลัยราชภัฏะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏ�อกซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจจ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ หร�อขนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ หร�อเฉพาะรายการหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ2#งรายการใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ         
หร�ออาจจะยกเลัยราชภัฏ�กการ สอบราคา โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยไม9พ�จารณาจ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อเลัยราชภัฏยกKไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ. ส�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซแต9จะพ�จารณา ท	�งนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��เพ�#อประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ของทางราชการ
เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส/าค	ญ แลัยราชภัฏะให.ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทย9าการต	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซส�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซKดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซขาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาจะเร�ยกร.องค9าเส�ยหาย
ใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซๆ ม�ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ. รวิทยมท	�งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏงโทษผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ท��งงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 
ไม9วิทย9าจะเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บการค	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเลัยราชภัฏ�อกหร�อไม9กKตาม หากม�เหต�ท�#เช�#อไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.วิทย9าการเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคากระท/าการโดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยไม9ส�จร�ต 
เช9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ การเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอเอกสารอ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเทKจ หร�อใช.ช�#อบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซา หร�อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ต�บ�คคลัยราชภัฏอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจมาเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาแทนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ



-๕-

                       ๕.๖ ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�ท�#ปรากฏข.อเทKจจร�งภัฏเชียงรายมีควายหลัยราชภัฏ	งจากการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัอง สอบราคาวิทย9า ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บ
การค	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเลัยราชภัฏ�อกตามท�#ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ประกาศรายช�#อไวิทย. ตามข.อ ๔.๖ เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ม�ผลัยราชภัฏประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ร9วิทยมก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจก	บผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 
ณ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจประกาศ สอบราคา หร�อเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#กระท/าการอ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการข	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซขวิทยางการแข9งข	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจราคาอย9างเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม     
ตามข.อ ๑.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�อ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาจท�#จะต	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซรายช�#อผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บการค	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเลัยราชภัฏ�อกดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งกลัยราชภัฏ9าวิทยออก
จากประกาศรายช�#อตามข.อ ๔.๖ แลัยราชภัฏะมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏงโทษผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ท��งงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
                                ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��หากปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซกระทรวิทยงพ�จารณาเหKนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย9า การยกเลัยราชภัฏ�กการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาท�#ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.
ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ/าเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการไปแลัยราชภัฏ.วิทยจะเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�แก9ทางราชการอย9างย�#งปลัยราชภัฏ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซกระทรวิทยงม�อ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาจยกเลัยราชภัฏ�กการเปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัองใบเสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	ง
กลัยราชภัฏ9าวิทยไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�ท�#ผ4.ชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส9งมอบส�#งของไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๕ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท/าการ        
ของทางราชการ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	บแต9วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#ท/าข.อตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซท/าข.อตกลัยราชภัฏงเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อแทนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
การท/าส	ญญาตามแบบส	ญญาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งระบ�ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจข.อ ๑.๓ กKไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.
                       ๖.๒ ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�ผ4.ชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจะการสอบราคา ไม9สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส9งมอบส�#งของไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๕ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท/าการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเหKนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทย9าไม9สมควิทยรจ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซท/าข.อตกลัยราชภัฏงเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อ ตามข.อ ๖.๑ ผ4.ชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจะการ     
สอบราคา จะต.องท/าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อขายตามแบบส	ญญาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งระบ�ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจข.อ ๑.๓ ก	บมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๗ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 
นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซจากวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บแจ.งแลัยราชภัฏะจะต.องวิทยางหลัยราชภัฏ	กประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส	ญญาเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจจ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเท9าก	บร.อยลัยราชภัฏะ ๕ ของราคาส�#งของท�#      
สอบราคาไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ให.มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายย2ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทย.ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจขณะท/าส	ญญา โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยใช.หลัยราชภัฏ	กประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอย9างหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ2#งอย9างใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งต9อไปนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��
                                (๑) เง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจสดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
                                (๒) เชKคท�#ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาคารส	#งจ9ายให.แก9มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเชKคลัยราชภัฏงวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#ท�#ท/า
ส	ญญาหร�อก9อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไม9เก�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๓ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ท/าการ
                                (๓) หนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อค�/าประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาคารภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจประเทศตามแบบหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อค�/าประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งระบ�ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจข.อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อค�/าประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของบรรษ	ทเง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอ�ตสาหกรรมแห9งประเทศไทย หร�อบร�ษ	ทเง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 
หร�อบร�ษ	ทเง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจหลัยราชภัฏ	กทร	พย� ท�#ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ญาตให.ประกอบก�จการเง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเพ�#อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค�/าประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาคารแห9งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.แจ.งช�#อเวิทย�ยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจให.ส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจราชการต9าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏ.วิทย โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�โลัยราชภัฏมให.ใช.ตาม
แบบหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อค�/าประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งระบ�ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจข.อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ	ตรร	ฐบาลัยราชภัฏไทย
                 หลัยราชภัฏ	กประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��จะค�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจให.โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยไม9ม�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๑๕ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซจากวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#ผ4.ชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจะการสอบราคา (ผ4.ขาย) พ.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
จากข.อผ4กพ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจตามส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อขายแลัยราชภัฏ.วิทย

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ต้ราค.าปร�บ
                       ค9าปร	บตามแบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อขายข.อ ๑๐ ให.ค�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอ	ตราร.อยลัยราชภัฏะ ๐.๒ ต9อวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ



-๖-

                 ๘. การร	บประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจควิทยามช/าร�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซบกพร9อง
                       ผ4.ชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ท/าข.อตกลัยราชภัฏงเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อ หร�อท/าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อขายตามแบบดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งระบ�ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจข.อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏ.วิทยแต9กรณ� จะต.องร	บประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจควิทยามช/าร�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซบกพร9องของส�#งของท�#ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อขายท�#เก�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซข2�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจระยะเวิทยลัยราชภัฏาไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9า ๑ ปb 
นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซจากวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#ผ4.ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อร	บมอบ โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยผ4.ขายต.องร�บจ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซการซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั9อมแซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัมแก.ไขให.ใช.การไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งเดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�มภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ๗ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซจากวิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#
ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บแจ.งควิทยามช/าร�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซบกพร9อง
                 
                  ๙. ข*อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
?ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจค9าพ	สดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�ส/าหร	บการซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อเง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจงบประมาณประจ/าปb พ.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏงนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจามในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส	ญญาจะกระท/าไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ต9อเม�#อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ม	ต�เง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ     
ค9าพ	สดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�จาก เง�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจงบประมาณประจ/าปb พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏ.วิทยเท9านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
                       ๙.๒ เม�#อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ค	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเลัยราชภัฏ�อกผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคารายใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซให.เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ขายแลัยราชภัฏะไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อ
ส�#งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อ แลัยราชภัฏ.วิทยถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.าผ4.ขายจะต.องส	#งหร�อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ/าส�#งของดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งกลัยราชภัฏ9าวิทยเข.ามาจากต9างประเทศ แลัยราชภัฏะของนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต.องนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ/าเข.า
มาโดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยทางเร�อในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเส.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจทางท�#ม�เร�อไทยเดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอย49 แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให.บร�การร	บขนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ตามท�#ร	ฐมนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจตร�วิทย9าการกระทรวิทยงคมนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาคม
ประกาศก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ขายจะต.องปฏ�บ	ต�ตามกฎหมายวิทย9าดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.วิทยยการส9งเสร�มการพาณ�ชยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาวิทย� ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�� 
                                (๑) แจ.งการส	#งหร�อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ/าส�#งของท�#ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อขายดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งกลัยราชภัฏ9าวิทยเข.ามาจากต9างประเทศต9อกรมเจ.าท9าภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 
๗ วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	บต	�งแต9วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#ผ4.ขายส	#งหร�อซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อของจากต9างประเทศ เวิทย.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแต9เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของท�#ร	ฐมนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจตร�วิทย9าการกระทรวิทยงคมนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาคม    
ประกาศยกเวิทย.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจให.บรรท�กโดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยเร�ออ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.
                                (๒) จ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซการให.ส�#งของท�#ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั��อขายดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งกลัยราชภัฏ9าวิทยบรรท�กโดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยเร�อไทยหร�อเร�อท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�ยวิทยก	บ     
เร�อไทยจากต9างประเทศมาย	งประเทศไทย เวิทย.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแต9จะไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ญาตจากกรมเจ.าท9าให.บรรท�กส�#งของนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจโดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยเร�ออ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#ม�ใช9
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งจะต.องไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ญาตเช9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจก9อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจบรรท�กของลัยราชภัฏงเร�ออ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ หร�อเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของท�#ร	ฐมนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจตร�วิทย9าการกระทรวิทยงคมนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาคม
ประกาศยกเวิทย.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจให.บรรท�กโดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยเร�ออ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
                                (๓) ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกรณ�ท�#ไม9ปฏ�บ	ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผ4.ขายจะต.องร	บผ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซตามกฎหมายวิทย9าดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.วิทยยการส9ง
เสร�มการพาณ�ชยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาวิทย� 
                       ๙.๓ ผ4.เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ค	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเลัยราชภัฏ�อกแลัยราชภัฏ.วิทยไม9ไปท/าส	ญญาหร�อข.อตกลัยราชภัฏง
ภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเวิทยลัยราชภัฏาท�#ทางราชการก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	งระบ�ไวิทย.ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจข.อ ๖ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร.องให.ชดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซใช.    
ควิทยามเส�ยหายอ�#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.าม�) รวิทยมท	�งจะพ�จารณาให.เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ4.ท��งงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�>ท�#จะแก.ไขเพ�#มเต�มเง�#อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไขหร�อข.อก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแบบ
ส	ญญาให.เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไปตามควิทยามเหKนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของส/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	กงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอ	ยการส4งส�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง.าม�)  
 
  

มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
๒๒ มกราคม ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             แนบท*ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 24/2556

1. กลัยราชภัฏเชียงร*องส#ารวิทยาลัยราจำนวน ๖ รายการ����ప��h�����*ประมวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรผู้มีสิทธิเลัยราชภัฏเชียงร-ปร
ซื้อครุภัณฑ์ จำFม (Total station) จำนวน ๖ รายการ����ప��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ต้�วิทยาลัยรา
ระบบส.องกลัยราชภัฏเชียงร*อง   (Telescope)  

1. ม�ต	วิทยส9งแลัยราชภัฏะร	บของเคร�#องวิทย	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซระยะ ร9วิทยมก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจจ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�ยวิทยก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจก	บแกนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของกลัยราชภัฏ.องส9อง
2. ม�ก/าลัยราชภัฏ	งขยายไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9า 30 เท9า
3. ควิทยามกวิทย.างของเลัยราชภัฏนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส�ปากกลัยราชภัฏ.อง ม�ขนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9า 45 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�เมตร
4. ให.ภัฏเชียงรายมีควาพห	วิทยต	�งขนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซของภัฏเชียงรายมีควาพ ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจระยะ 1 กม. ไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9า 30 เมตร หร�อ 1 องศา 30 ลัยราชภัฏ�ปดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซา หร�อดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�กวิทย9า

การวิทยาลัยรา�ดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ระยะทาง   (Distance Measurement)  
1. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงวิทย	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซระยะไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9า 2,000 เมตร โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยใช.ปร�ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2มไม9เก�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 1 ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซวิทยง หร�อดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�กวิทย9า
2. ค9าเบ�#ยงเบนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจมาตรฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไม9เก�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ +/-  ( 2 mm. + 2ppm.xD) m.s.e.
3. ม�ระบบวิทย	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซระยะแบบลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ Fine mode วิทย	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเรKวิทย coarse mode แลัยราชภัฏะระบบวิทย	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซระยะแบบต9อเนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�#อง

              (Tracking) 
ระบบวิทยาลัยรา�ดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ม�ม   (Angle Measurement)  

1. แสดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซงค9าอ9านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจม�มราบแลัยราชภัฏะม�มดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�#งไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ง 1 ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราGลัยราชภัฏ�ปดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซา
2. ค9าเบ�#ยงเบนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจมาตรฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการวิทย	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซม�มราบก	บม�มดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�#งไม9เก�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 2 ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราGลัยราชภัฏ�ปดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซา
3. ใช.ระบบวิทย	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซม�มแบบ Absolute Reading

ระบบบ�นทFกข*อม)ลัยราชภัฏเชียงรแลัยราชภัฏเชียงระโปรแกรม
1. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงบ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท2กข.อม4ลัยราชภัฏ โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยไม9ต.องใช.แผ9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจบ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท2กข.อม4ลัยราชภัฏหร�อเคร�#องบ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท2กข.อม4ลัยราชภัฏชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ อ�เลัยราชภัฏKกทรอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�กส� โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซย

บ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท2กไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9า 20,000 ข.อม4ลัยราชภัฏ
2. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง9ายข.อม4ลัยราชภัฏเข.าคอมพ�วิทยเตอร�ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.
3. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงท/าฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราDงก�ช	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต9อไปนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.

 - ก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซวิทย9า Azimuth แลัยราชภัฏะการวิทย	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซค9าพ�ก	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 3 แกนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
 - การหาควิทยามส4งของจ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซๆ ท�#ไม9สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงต	�งปร�ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2มไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ. (REM)
 - ก/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซต/าแหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ9งท�#ต.องการ (Setting Out หร�อ lay out)
 - การวิทย	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซระยะท�#ม�ส�#งก�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซขวิทยาง ( Missing Line)
 - การหาต/าแหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ9งพ�ก	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซของจ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซต	�งกลัยราชภัฏ.อง (Resection)
 - ค/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยณหาพ��นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# (Area)
 - Side shot, Z coordinate, Point to line, Plane offset
 - Program Road

รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ท��วิทยาลัยราไป
1. หนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.าจอชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ LCD ท	�ง 2 ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของต	วิทยกลัยราชภัฏ.อง ม�ป�^มควิทยบค�ม แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงป�อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจค9าต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยอ	กษรไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยตรง
2. ม�ควิทยามทนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจทานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต9อสภัฏเชียงรายมีควาพบรรยากาศ แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงป�องก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�/าไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ตามมาตรฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ IP54 หร�อดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�กวิทย9า
3. ระดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราองกลัยราชภัฏมท�#ฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกลัยราชภัฏ.อง ม�ควิทยามไวิทย 10 ลัยราชภัฏ�ปดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซา ต9อ 2 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�เมตรหร�อดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�กวิทย9า แลัยราชภัฏะระดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราองยาวิทย 30 ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราGลัยราชภัฏ�ปดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซา 

              ต9อ 2 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�เมตรหร�อดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�กวิทย9า
4. แบตเตอร�# ชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจตามมาตรฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจโรงงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช.งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9า 10 ช	#วิทยโมงต9อก.อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ



-2-

อ�ปกรณ!ประกอบ
1. ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเป�าปร�ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2มชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 1 ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซวิทยงพร.อมขาต	�งอลัยราชภัฏ4ม�เนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ยมจ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 1 ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
2. ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเป�าปร�ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2มชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 1 ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซวิทยงพร.อมหลัยราชภัฏ	กขาวิทยแดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซง ยาวิทย 2 เมตร จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 1 ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
3. ขาต	�งกลัยราชภัฏ.องชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซอลัยราชภัฏ4ม�เนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ยม ปร	บควิทยามส4งไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ. จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 1 ขา
4. แบตเตอร�#ชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซบรรจ�ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ใหม9ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ. จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 2 ก.อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
5. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�งคลัยราชภัฏ�มกลัยราชภัฏ.องแลัยราชภัฏะอ�ปกรณ�ปร	บแก. จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 1 ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
6. สายต9อเพ�#อถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง9ายข.อม4ลัยราชภัฏระหวิทย9างกลัยราชภัฏ.องก	บคอมพ�วิทยเตอร� จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 1 เส.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
7. หนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อค49ม�อการใช.กลัยราชภัฏ.องเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจภัฏเชียงรายมีควาษาไทยแลัยราชภัฏะภัฏเชียงรายมีควาษาอ	งกฤษ อย9างลัยราชภัฏะ 1 ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
8. แผ9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจโปรแกรมจ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซการข.อม4ลัยราชภัฏ จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 1 ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ

2. ช�ดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ทดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             สอบวิทยาลัยรา�บ� จำนวน ๖ รายการ����ప��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             
รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ท��วิทยาลัยราไป

ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบ วิทย�-บ� เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบหาค9า Consistency แลัยราชภัฏะค9า Workability ของคอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกร�ต ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไปตาม
มาตรฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ BS 1881

รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ทางเทคน
ค
1. ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบจะต�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซต	�งอย49บนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจโต�ะส	#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจสะเท�อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยม�พ��นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแบบส�#เหลัยราชภัฏ�#ยมผ�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ.าขนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9า 400x250 

ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�เมตร
2. โครงสร.างเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเหลัยราชภัฏKกเคลัยราชภัฏ�อบส�อย9างดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ� เพ�#อป�องก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ม แลัยราชภัฏะม�ขาต	�งร	บท	�ง 4 ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
3. ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจบนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของเคร�#องทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบจะม�ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา     ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�┸㐸䔥┰㡂䄥╄ぅ䈥┸ㅁ䔥┰㡂䄥⥆搮捯x┹ぅ䈥┸㜸搮捯─ぅ䈥┸㉂䔥┰㡂䄥⸳潤c㤴㌲ʰ�摥樮��ŋ�       าปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซลัยราชภัฏ	กษณะทรงกลัยราชภัฏม แบบอะคร�ลัยราชภัฏ�คใส
4. ม�ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซบรรจ�เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแบบทรงกระบอกท/าดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.วิทยยโลัยราชภัฏหะ ม�ท�#ย2ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซลัยราชภัฏKอคต	วิทยทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบให.อย49ก	บท�# จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 2 จ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
5. ต	วิทยเคร�#องส	#นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจจะต.องท/างานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#ควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�#ไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9า 10 Hz.
6. ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซควิทยบค�มการปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ-เปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ ของเคร�#องทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบจะแยกออกจากต	วิทยเคร�#องเพ�#อป�องก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�าลัยราชภัฏ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซวิทยงจร เนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�#องจาก

ควิทยามช��นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแลัยราชภัฏะเปbยกนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�/า
7. ใช.ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา�าขนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 220v. 50 Hz, 1 Ph.
8. ม�อ�ปกรณ�วิทย	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซการย�บต	วิทยของคอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกร�ตต�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซต	�ง อย49ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจข.างเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแท9งเหลัยราชภัฏKกม�สเกลัยราชภัฏย2ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซต�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซก	บแผ9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจพลัยราชภัฏาสต�กพร.อม

กรวิทยยส/าหร	บเต�มต	วิทยอย9างคอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกร�ต ต�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซต	�งอย49บนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแกนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเสาเดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�ยวิทยก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             อ��นๆ

1. ร	บประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจค�ณภัฏเชียงรายมีควาพจากการใช.งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจปกต� เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจระยะเวิทยลัยราชภัฏาอย9างนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อย  1 ปb
2. ม�ค49ม�อการใช.งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเคร�#องทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบ จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอย9างนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อย 2 ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
3. ผ4.ขายจะต.องส9งคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที�ภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 120 วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
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3. ช�ดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ทดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             สอบควิทยาลัยราามลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ของป)นซื้อครุภัณฑ์ จำ�เมนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ต้! (Fineness of cement) จำนวน ๖ รายการ����ప��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             
รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ท��วิทยาลัยราไป

เพ�#อหาค9าควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซของป4นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�เมนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต�โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยเคร�#องทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบแบบ Air permeability (Blain Type)            
โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยอ.างอ�งมาตรฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบ ASTM C204, BS4359 Part 2
รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ทางเทคน
ค

1.มานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอม�เตอร�ร4ปต	วิทย U เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจลัยราชภัฏ	กษณะแท9งแก.วิทยซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งย2ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซต�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซก	บผนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งอย9างดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�โดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยปลัยราชภัฏายดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ2#งม�วิทยาลัยราชภัฏ�วิทยปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ-เปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ ต�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
อย492. ของเหลัยราชภัฏวิทยส/าหร	บมานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอม�เตอร� จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 100 ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั� หร�อมากกวิทย9า
3. กระดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซาษรอง (Filler Paper) หร�อมากกวิทย9า
4. แผ9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจพร�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแบบทองเหลัยราชภัฏ�องหร�อสแตนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเลัยราชภัฏส (Perforated metal disc)
5. เทอร�โมม�เตอร� 0 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ง 50 องศาเซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดัลัยราชภัฏเซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั�ยส
6. แท9งแก.วิทยคนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจสาร, เคร�#องจ	บเวิทยลัยราชภัฏาแบบดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�จ�ตอลัยราชภัฏ, ขวิทยดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซลัยราชภัฏองขนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 150 ml. พร.อมฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา     ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�┸㐸䔥┰㡂䄥╄ぅ䈥┸ㅁ䔥┰㡂䄥⥆搮捯x┹ぅ䈥┸㜸搮捯─ぅ䈥┸㉂䔥┰㡂䄥⸳潤c㤴㌲ʰ�摥樮��ŋ�       าปGดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ

รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             อ��นๆ
1. ร	บประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจค�ณภัฏเชียงรายมีควาพจากการใช.งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจปกต�เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจระยะเวิทยลัยราชภัฏาอย9างนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อย 1 ปb
2. ม�ค49ม�อใช.งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเคร�#องทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบ จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอย9างนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อย 2 ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
3. ต.องเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที�ท�#ม�ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพมาตรฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจจากกลัยราชภัฏ�9มประเทศย�โรปหร�ออเมร�กา
4. เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที�ใหม9ท�#ไม9เคยใช.งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจมาก9อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจแลัยราชภัฏะเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที�ท�#ผลัยราชภัฏ�ตตามมาตรฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของบร�ษ	ทผ4.ผลัยราชภัฏ�ต
5. ผ4.ขายต.องเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต	วิทยแทนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจโดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยตรงจากผ4.ผลัยราชภัฏ�ต ส/าหร	บผลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที�ย�#ห.อท�#เสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอราคาโดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยต.องแนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจบหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	งส�อย�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ   

การแต9งต	�งจากบร�ษ	ทผ4.ผลัยราชภัฏ�ตโดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยตรงจากบร�ษ	ทผ4.ผลัยราชภัฏ�ตโดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยระบ�ช�#อต	วิทยแทนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจจ/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ9าย แลัยราชภัฏะช�#อสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาบ	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจฯ หร�อหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ9วิทยยงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
ราชการในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเอกสารให.ช	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเจนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเพ�#อประโยชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการให.บร�การแลัยราชภัฏะค/าปร2กษาภัฏเชียงรายมีควายหลัยราชภัฏ	งการขาย

6. เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที�จากโรงงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�#ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บการร	บรองค�ณภัฏเชียงรายมีควาพมาตรฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ISO 9001
7. ผ4.ขายต.องส9งมอบคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที�ภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 120 วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ

4. ช�ดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ทดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             สอบการจำนวน ๖ รายการ����ప��h�����*มของลัยราชภัฏเชียงร)กบอลัยราชภัฏเชียงรเคลัยราชภัฏเชียงรลัยราชภัฏเชียงร�� จำนวน ๖ รายการ����ప��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             
รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ท��วิทยาลัยราไป

ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบเคลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�#บอลัยราชภัฏ เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจการทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบหาค9า Consistency ของคอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกร�ต ซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2#งเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไปตามมาตรฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ ASTM 
C360
รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ทางเทคน
ค

1. ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเหลัยราชภัฏKกกลัยราชภัฏ.าป�องก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�มม�การช�บผ�วิทยอย9างดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�
2. ม�ร4ปทรงคร2#งวิทยงกลัยราชภัฏมโดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซยม�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ามส/าหร	บยกลัยราชภัฏ4กบอลัยราชภัฏข2�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ แลัยราชภัฏะม�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�/าหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ	กรวิทยมไม9ต#/ากวิทย9า 14 ก�โลัยราชภัฏกร	ม พร.อมก.านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต9อ

แลัยราชภัฏะดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ามจ	บ
3. ท�#ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ามจ	บจะม�สเกลัยราชภัฏลัยราชภัฏะ 5.4 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�เมตร แลัยราชภัฏะจะเพ�#มท�ก ¼ นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ��วิทย ของท�กช9องพร.อมท	�งข�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซแบ9งคร2#งของแต9ลัยราชภัฏะช9อง
4. ม�ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ Support ส/าหร	บจ	บย2ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซไม9ให.ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซลัยราชภัฏ4กบอลัยราชภัฏเอ�ยงไปดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจใดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ2#งขณะท/าการทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบ
5. ม�อ�ปกรณ�ป�องก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจขณะท/าการทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบ หร�อท/าการเคลัยราชภัฏ�#อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจย.าย

รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             อ��นๆ
1. ร	บประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจค�ณภัฏเชียงรายมีควาพจากการใช.งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจปกต� เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจระยะเวิทยลัยราชภัฏาอย9างนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อย 1 ปb
2. ม�ค49ม�อการใช.งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเคร�#องทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบ จ/านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจวิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอย9างนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อย 2 ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
3. ผ4.ขายจะต.องจ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซส9งคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที�ภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 120 วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
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5. กลัยราชภัฏเชียงร*องวิทยาลัยรา�ดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ม�ม (Theodolite) จำนวน ๖ รายการ����ప��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ต้�วิทยาลัยรา
รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ท��วิทยาลัยราไป

เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกลัยราชภัฏ.องระดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	บชนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซอ	ตโนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจม	ต� ใช.ในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจงานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส/ารวิทยจท/าระดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	บ แผนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจท�# แลัยราชภัฏะส/ารวิทยจเพ�#อการก9อสร.างม�อ�ปกรณ�ประกอบ
พร.อม
รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ทางเทคน
ค

1. กลัยราชภัฏ.องส9อง
1.1 ม�ก/าลัยราชภัฏ	งขยายไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9า 30 เท9า
1.2 ให.ภัฏเชียงรายมีควาพห	วิทยต	�ง
1.3 เส.นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจผ9าศ4นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจย�กลัยราชภัฏางของเลัยราชภัฏนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส�ปากกลัยราชภัฏ.องไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9าขนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 45 มม.
1.4 ระยะมองเหKนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจภัฏเชียงรายมีควาพช	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซใกลัยราชภัฏ.ส�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซไม9เก�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 2 เมตร
1.5 ค9าต	วิทยค4ณคงท�# 100
1.6 ค9าต	วิทยบวิทยกคงท�# 0
1.7 ท	ศนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ยภัฏเชียงรายมีควาพท�#มองเหKนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจระยะ 100 เมตร ไม9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยกวิทย9า 2.3 เมตร หร�อ 1 องศา 30 ลัยราชภัฏ�ปดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซา
1.8 ควิทยามไวิทยของหลัยราชภัฏอดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซระดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราองกลัยราชภัฏม เท9าก	บ 10 ลัยราชภัฏ�ปดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซา ต9อ 2 มม.หร�อดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�กวิทย9า*
1.9 ควิทยามไวิทยของระดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	บนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�/าฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราองยาวิทย 40 ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�����������������ň�������                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราGลัยราชภัฏ�บดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซา ต9อ 2 มม. หร�อดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�กวิทย9า*
1.10 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซงผลัยราชภัฏท	�งเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจม�มราบแลัยราชภัฏะม�มดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�#ง
1.11 ม�แบตเตอร�ร�#ต�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซต	�งภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงบอกระดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	บแบตเตอร�ร�#ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.
1.12 ไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ร	บประกาศนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�ยบ	ตร ISO 9001 หร�อ ISO 9002

อ�ปกรณ!ประกอบดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             *วิทยาลัยราย
1. ม�กลัยราชภัฏ9องบรรจ�กลัยราชภัฏ.องก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจสะเท�อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.
2. ม�ขาต	�งกลัยราชภัฏ.องเลัยราชภัฏ�#อนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจข2�นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจลัยราชภัฏงไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ. พร.อมลัยราชภัฏ4กดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�#งแลัยราชภัฏะสาย 1 ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ
3. ม�ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา     ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�┸㐸䔥┰㡂䄥╄ぅ䈥┸ㅁ䔥┰㡂䄥⥆搮捯x┹ぅ䈥┸㜸搮捯─ぅ䈥┸㉂䔥┰㡂䄥⸳潤c㤴㌲ʰ�摥樮��ŋ�       าครอบเลัยราชภัฏนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส�
4. ม�ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซเคร�#องม�อปร	บแก.ประจ/ากลัยราชภัฏ.อง

รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             อ��นๆ
1. ม�ค49ม�อประกอบการใช.เคร�#องม�ออ�ปกรณ� (ท	�งภัฏเชียงรายมีควาษาไทยแลัยราชภัฏะภัฏเชียงรายมีควาษาอ	งกฤษ)
2. ม�การสาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ตแนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจะนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ/าการใช.เคร�#องม�ออ�ปกรณ�
3. ม�การซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั9อมบ/าร�งของตนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเองเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจอย9างดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ� แลัยราชภัฏะร	บประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจควิทยามเส�ยหาย 1 ปb
4. ผ4.ขายจะต.องจ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซส9งคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที�ภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 120 วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ

หมายเหต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ต้� : การพ�จารณาค9าควิทยามไวิทย พ�จารณาจากต	วิทยเลัยราชภัฏข ท�#ม�ค9านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อยท�#ส�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ

6. เคร��องม�อทดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             สอบแรงต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ต้�ดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ของคอนกร�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ต้ แลัยราชภัฏเชียงระมอร!ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ต้*า (Flexure mold) จำนวน ๖ รายการ����ప��h�����*#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             
รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ท��วิทยาลัยราไป

ใช.ส/าหร	บหลัยราชภัฏ9อช��นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต	วิทยอย9างส/าหร	บการทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบแรงดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซคานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจคอนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจกร�ตตามมาตรฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ BS 1881, ASTM C3, 
ASTM C192, EN 12390-1, 2, DIN 51229
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รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             ทางเทคน
ค
1. ช�ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซทดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซสอบเป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเหลัยราชภัฏKกกลัยราชภัฏ.าป�องก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�มม�การทาส�ก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจสนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�มอย9างดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ�
2. ม�การกลัยราชภัฏ2งภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจให.เร�ยบแลัยราชภัฏะไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.ขนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ 150mm. x150mm. x 700 mm.
3. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแยกช��นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจเพ�#อถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซช��นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจต	วิทยอย9างไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.สะดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซวิทยก
4. ท�#ฐานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจลัยราชภัฏ9างจะม�การย2ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ�อตก	บส9วิทยนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจบนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจของโมลัยราชภัฏอย9างแนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ9นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจหนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจาเพ�#อไม9ให.ม�การร	#วิทยซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดั2มออกจากดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.านี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจลัยราชภัฏ9างไดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซ.

รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ต้า ��Еา���� �����F�             
1. ร	บประก	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจค�ณภัฏเชียงรายมีควาพจากการใช.งานี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจปกต�เป6นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจระยะเวิทยลัยราชภัฏาอย9างนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ.อย 1 ปb
2. ผ4.ขายจะต.องจ	ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซส9งคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๖ รายการ เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��Ø�����b�4. ที�ภัฏเชียงรายมีควายในี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ 120 วิทย	นี้ ��Ø�����b�4. ที่ฐานด้านล่างจะมีการยึดน๊อตกับส่วนบนของโมลอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมออกจ
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