
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อสื่อการเรีย��อส��อการเร�ยนการสอนภัฏเชียงราย���������`าษาอ�งกฤษออนไลัยราชภัฏเชียงรน" จำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             $านวิทยาลัยราน ๒,๕๐๐ Licenses

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อส��อการเร�ยนการสอนภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษ
ออนไลัยราชภัฏเน� จ$านวิทยาน ๒,๕๐๐ Licenses ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเขท�� ๑๒๓/๒๕๕๖  ตามรายการ ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งน��

- ส��อการเร�ยนการสอนภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษออนไลัยราชภัฏเน� จ$านวิทยาน ๒,๕๐๐ Licenses

          ผู้มีสิทธิเส01ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
เสนอราคาจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�1องม�ค4ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�
 ดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATION�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�7อไปน��
                ๑. เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา=ท��สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อ
                ๒. ไม>เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ท��ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กระบ=ช��อไวิทยา;ในบ
ญช�รายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;แจ;งเวิทยา�ยนช��อแลัยราชภัฏเ;วิทยา
                ๓. ไม>เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�Dหร�อควิทยาามค=;มก
น ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐E�งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นไม>ยอมขE�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา;นแต>ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอ
ราคาไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ม�ค$าส
�งให;สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�Dควิทยาามค=;มก
นเช>นวิทยา>าน
�น
                ๔. ไม>เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเประโยชน�ร>วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายอ��นท��เข;าเสนอราคาให;แก>มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อไม>เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;กระท$าการอ
นเป8นการข
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราขวิทยาางการแข>งข
นราคาอย>างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรรมในการ
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อคร
�งน��
                ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�ไม>ร
บพ�จารณาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บมอบอ$านาจ
ไม>เข;าร
บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด��������������������Š�����¦�                    (๑) บุคคลหรือนิMงการพ�จารณาราคาตามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท��มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
                ๖. ผู้มีสิทธิเส01เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�1องปฏ
บ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�ามประกาศคณะกรรมการป;องก�นแลัยราชภัฏเชียงระปราบปรามการท4จำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             ร
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�แห7งชาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�
เร��อง 
หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕"แลัยราชภัฏเชียงระวิทยาลัยรา
ธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�การจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             �ดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATIONท$าแลัยราชภัฏเชียงระแสดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATIONงบ�ญช�รายการร�บจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             7ายของโครงการท��บ4คคลัยราชภัฏเชียงรหร�อน
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�
บ4คคลัยราชภัฏเชียงรเปAนค07ส�ญญาก�บ
หน7วิทยาลัยรายงานของร�ฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข1อ ๑๕ ดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATION�งน��
                    (๑) บ4คคลัยราชภัฏเชียงรหร�อน
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�
บ4คคลัยราชภัฏเชียงรท��จำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             ะเข1าเปAนค07ส�ญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�1องไม7อย07ในฐานะเปAนผู้มีสิทธิเส01ไม7แสดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATIONงบ�ญช�รายร�บราย
จำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             7ายหร�อแสดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATIONงบ�ญช�รายร�บรายจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             7ายไม7ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ������������������Ũ�����ª�                    (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่า0กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�1องครบถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ������������������Ũ�����ª�                    (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่า1วิทยาลัยรานในสาระส$าค�ญ
                    (๒) บ4คคลัยราชภัฏเชียงรหร�อน
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�
บ4คคลัยราชภัฏเชียงรท��จำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             ะเข1าเปAนค07ส�ญญาก�บหน7วิทยาลัยรายงานของร�ฐซื้อสื่อการเรียI�งไดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATION1ดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATION$าเน
นการ จำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             �ดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATIONซื้อสื่อการเรีย��อจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             �ดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATIONจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             1าง
ดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATION1วิทยาลัยรายระบบอ
เลัยราชภัฏเชียงรJกทรอน
กส" (E-Government Procurement: e-GP) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�ามข1อ ๑๖ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�1องลัยราชภัฏเชียงรงทะเบ�ยนในระบบ
อ
เลัยราชภัฏเชียงรJกทรอน
กส"ของกรมบ�ญช�กลัยราชภัฏเชียงรางท��เวิทยาลัยราJบไซื้อสื่อการเรียต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�"ศ0นย"ข1อม0ลัยราชภัฏเชียงรจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             �ดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATIONซื้อสื่อการเรีย��อจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             �ดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATIONจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             1างภัฏเชียงราย���������`าคร�ฐ
                    (๓) ค07ส�ญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�1องร�บจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             7ายเง
นผู้มีสิทธิเส7านบ�ญช�เง
นฝากกระแสรายวิทยาลัยรา�น เวิทยาลัยรา1นแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�7การร�บจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             7ายเง
นแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�7ลัยราชภัฏเชียงระคร��งซื้อสื่อการเรียI�งม�
ม0ลัยราชภัฏเชียงรค7าไม7เก
นสามหม��นบาทค07ส�ญญาอาจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�              ร�บจำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             7ายเปAนเง
นสดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATIONกJไดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATION1



-๒-

          ก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราย��นซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องสอบราคา ในวิทยา
นท�� ๒๑ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิEงวิทยา
นท�� ๓ ก
นยายน ๒๕๕๖ ต
�งแต>เวิทยาลัยราชภัฏเา    
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิEงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ
สดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา= กองคลัยราชภัฏเ
ง ส$าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�การบดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
เปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องใบเสนอราคาในวิทยา
นท�� ๔ ก
นยายน ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๓.๓๐ น. ณ ห;องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบE�ง ส$าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�การบดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย
ราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;สนใจต�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราต>อขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อ  ช=ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองร;อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;วิทยาน) ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ท�� งานการเง�น    
กองคลัยราชภัฏเ
ง ส$าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�การบดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�� ๒๑ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิEงวิทยา
นท�� ๒ ก
นยายน ๒๕๕๖ 
ต
�งแต>เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิEงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น. ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา:รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ท��เวิทยาSบไซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐ต� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิามทางโทรศ
พท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต>อ ๑๖๒๒ ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชการ
  
                                          ประกาศ ณ วิทยา
นท�� ๒๑ ส�งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ช>วิทยายศาสตราจารย� ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราร.ศรช
ย ม=>งไธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นสง)
รองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�การบดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา� ร
กษาราชการแทน

อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�การบดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา�



เอกสาร สอบราคาซื้อสื่อการเรีย��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๑๒๓/๒๕๕๖
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ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
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งหาคม ๒๕๕๖
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                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐E�งต>อไปน��เร�ยกวิทยา>า "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�จะ
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อส��อการเร�ยนการสอนภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษออนไลัยราชภัฏเน� จ$านวิทยาน ๒,๕๐๐ Licenses ตามรายการ ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งน��

- ส��อการเร�ยนการสอนภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษออนไลัยราชภัฏเน� จ$านวิทยาน ๒,๕๐๐ Licenses จ$านวิทยาน ๑  งาน

ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐E�งพ
สดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา=ท��จะซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อน��ต;องเป8นของแท; ของใหม> ไม>เคยใช;งานมาก>อน ไม>เป8นของเก>าเกSบ อย:>ในสภัฏเชียงรายมีควาาพท��จะใช;งานไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ท
นท�แลัยราชภัฏเะ
ม�ค=ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะตรงตามก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราไวิทยา;ในเอกสารสอบราคาฉบ
บน�� โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายม�ข;อแนะน$า แลัยราชภัฏเะข;อก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งต>อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท1ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราค=ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�$าประก
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
กประก
นการร
บเง�นค>าพ
สดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา=ลัยราชภัฏเ>วิทยางหน;า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเประโยชน�ร>วิทยามก
น
                                (๒) การข
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราขวิทยาางการแข>งข
นราคาอย>างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารส>วิทยานท�� ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารส>วิทยานท�� ๒
 
                 ๒. ค4ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�
ของผู้มีสิทธิเส01เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาต;องเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา=ท�� สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาต;องไม>เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ท��ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กระบ=ช��อไวิทยา;ในบ
ญช�รายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;แจ;ง
เวิทยา�ยนช��อแลัยราชภัฏเ;วิทยา หร�อไม>เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ท��ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเของการส
�งให;น�ต�บ=คคลัยราชภัฏเหร�อบ=คคลัยราชภัฏเอ��นเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาต;องไม>เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเประโยชน�ร>วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายอ��น ณ วิทยา
นประกาศ      
สอบราคา หร�อไม>เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;กระท$าการอ
นเป8นการข
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราขวิทยาางการแข>งข
นราคาอย>างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรรม ตามข;อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาต;องไม>เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�Dหร�อควิทยาามค=;มก
น ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐E�งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นไม>ยอมขE�นศาลัยราชภัฏเไทย    
เวิทยา;นแต>ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ม�ค$าส
�งให;สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�Dแลัยราชภัฏเะควิทยาามค=;มก
นเช>นวิทยา>าน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาจะต;องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย��นมาพร;อมก
บซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องใบเสนอราคา โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายแยกไวิทยา;นอกซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐อง    
ใบเสนอราคาเป8น ๒ ส>วิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ ส>วิทยานท�� ๑ อย>างน;อยต;องม�เอกสารดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งต>อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาเป8นน�ต�บ=คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) ห;างห=;นส>วิทยานสาม
ญหร�อห;างห=;นส>วิทยานจ$าก
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา ให;ย��นส$าเนาหน
งส�อร
บรองการ        
จดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราทะเบ�ยนน�ต�บ=คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช��อห=;นส>วิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;จ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ม�อ$านาจควิทยาบค=ม พร;อมร
บรองส$าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กต;อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ$าก
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราหร�อบร�ษ
ทมหาชนจ$าก
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา ให;ย��นส$าเนาหน
งส�อร
บรองการจดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราทะเบ�ยน
น�ต�บ=คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น� บ
ญช�รายช��อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;จ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ม�อ$านาจควิทยาบค=ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ�อห=;นรายใหญ>       
พร;อมร
บรองส$าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กต;อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาเป8นบ=คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรรมดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราาหร�อคณะบ=คคลัยราชภัฏเท��ม�ใช>น�ต�บ=คคลัยราชภัฏเ ให;ย��นส$าเนาบ
ตร
ประจ$าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;น
�น ส$าเนาข;อตกลัยราชภัฏเงท��แสดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรางถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิEงการเข;าเป8นห=;นส>วิทยาน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;าม�) ส$าเนาบ
ตรประจ$าต
วิทยาประชาชนของ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เป8นห=;นส>วิทยาน พร;อมท
�งร
บรองส$าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กต;อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาร>วิทยามก
นในฐานะเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ร>วิทยามค;า ให;ย��นส$าเนาส
ญญา
ของการเข;าร>วิทยามค;า ส$าเนาบ
ตรประจ$าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ร>วิทยามค;า แลัยราชภัฏเะในกรณ�ท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เข;าร>วิทยามค;าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       bายใดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเป8นบ=คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรรมดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราาท��
ม�ใช>ส
ญชาต�ไทย กSให;ย��นส$าเนาหน
งส�อเดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ร>วิทยามค;าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       bายใดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเป8นน�ต�บ=คคลัยราชภัฏเให;ย��นเอกสารตามท��ระบ=ไวิทยา;ใน (๑)
                                (๔) หน
งส�อแสดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรางหลัยราชภัฏเ
กฐานทางการเง�น ส$าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส$าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษ�
ม:ลัยราชภัฏเค>าเพ��ม
                                (๕) บ
ญช�เอกสารส>วิทยานท�� ๑ ท
�งหมดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราท��ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ย��นพร;อมก
บซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องใบเสนอราคา ตามแบบในข;อ     
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส>วิทยานท�� ๒ อย>างน;อยต;องม�เอกสารดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งต>อไปน��
                                (๑) แคSตตาลัยราชภัฏเSอกแลัยราชภัฏเะหร�อแบบร:ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราค=ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ ตามข;อ ๔.๔
                                (๒) หน
งส�อมอบอ$านาจซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐E�งปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราอากรแสตมปcตามกฎหมายในกรณ�ท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคามอบอ$านาจ
ให;บ=คคลัยราชภัฏเอ��นลัยราชภัฏเงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ
ญช�เอกสารส>วิทยานท�� ๒ ท
�งหมดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราท��ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ย��นพร;อมก
บซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องใบเสนอราคา ตามแบบในข;อ     
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาต;องย��นเสนอราคาตามแบบท��ก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราไวิทยา;ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายไม>ม�เง��อนไข  
ใดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา ๆ ท
�งส��นแลัยราชภัฏเะจะต;องกรอกข;อควิทยาามให;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กต;องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;วิทยาน ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช��อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาให;ช
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเจน จ$านวิทยานเง�นท��เสนอ
ต;องระบ=ตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาอ
กษร โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายไม>ม�การข:ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราลัยราชภัฏเบหร�อแก;ไข หากม�การข:ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราลัยราชภัฏเบ ตกเต�ม แก;ไข เปลัยราชภัฏเ��ยนแปลัยราชภัฏเงจะ
ต;องลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาพร;อมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;าม�) ก$าก
บไวิทยา;ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;วิทยายท=กแห>ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาจะต;องเสนอราคาเป8นเง�นบาท แลัยราชภัฏเะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา�ยวิทยา โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายเสนอราคารวิทยาม 
แลัยราชภัฏเะหร�อราคาต>อหน>วิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อต>อรายการ ตามเง��อนไขท��ระบ=ไวิทยา;ท;ายใบเสนอราคาให;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กต;อง ท
�งน�� ราคารวิทยามท��เสนอ
จะต;องตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;าต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อไม>ตรงก
นให;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ�อต
วิทยาหน
งส�อเป8นส$าค
ญ โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายค�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราราคารวิทยาม
ท
�งส��นซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐E�งรวิทยามค>าภัฏเชียงรายมีควาาษ�ม:ลัยราชภัฏเค>าเพ��ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อากรอ��น ค>าขนส>ง ค>าจดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเะค>าใช;จ>ายอ��น ๆ ท
�งปวิทยาง จนกระท
�งส>งมอบ
พ
สดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา=ให; ณ  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท��เสนอจะต;องเสนอก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราย�นราคาไม>น;อยกวิทยา>า ๕๐ วิทยา
น น
บแต>วิทยา
นเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐อง     
ใบเสนอราคา โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายภัฏเชียงรายมีควาายในก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาต;องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราชอบราคาท��ตนไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;เสนอไวิทยา; แลัยราชภัฏเะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิอนเสนอราคาม�ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาจะต;องเสนอก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเวิทยาลัยราชภัฏเาส>งมอบพ
สดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา=ไม>เก�น ๒๐ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราจากวิทยา
นลัยราชภัฏเงนาม       
ในส
ญญาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาจะต;องส>งแคSตตาลัยราชภัฏเSอก แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร:ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราค=ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะของ 
ส��อการเร�ยนการสอนภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษออนไลัยราชภัฏเน� ไปพร;อมใบเสนอราคาเพ��อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยาน�� 
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะยEดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราไวิทยา;เป8นเอกสารของทางราชการ
                                ส$าหร
บแคSตตาลัยราชภัฏเSอกท��แนบให;พ�จารณา หากเป8นส$าเนาร:ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ>ายจะต;องร
บรองส$าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กต;อง 
โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ม�อ$านาจท$าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ=คคลัยราชภัฏเ หากคณะกรรมการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา:ต;นฉบ
บแคSตตา
ลัยราชภัฏเSอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาจะต;องน$าต;นฉบ
บมาให;คณะกรรมการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องสอบราคา ตรวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น
                       ๔.๕ ก>อนย��นซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐อง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาควิทยารตรวิทยาจดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา:ร>างส
ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราค=ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเฯให;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ��ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;วิทยานแลัยราชภัฏเะเข;าใจเอกสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเส�ยก>อนท��จะตกลัยราชภัฏเงย��นซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐อง สอบราคา ตามเง��อนไขในเอกสาร     
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาจะต;องย��นซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องใบเสนอราคาท��ปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบนEกซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องเร�ยบร;อยจ>าหน;าซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิEงประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นานคณะ
กรรมการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อส��อการเร�ยนการสอนภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษออนไลัยราชภัฏเน� จ$านวิทยาน ๒,๕๐๐ Licenses โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายระบ=ไวิทยา;ท��
หน;าซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องวิทยา>า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลัยราชภัฏเขท�� ๑๒๓/๒๕๕๖" ย��นต>อเจ;าหน;าท�� ในวิทยา
นท�� ๒๑ ส�งหาคม ๒๕๕๖ 
ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิEงวิทยา
นท�� ๓ ก
นยายน ๒๕๕๖ ต
�งแต>เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิEงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ
สดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา= กองคลัยราชภัฏเ
ง            ส$าน
กงาน
อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�การบดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐อง สอบราคา จะดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา$าเน�นการตรวิทยาจสอบค=ณสมบ
ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคา     
แต>ลัยราชภัฏเะรายวิทยา>า เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเประโยชน�ร>วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายอ��นตามข;อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา
นประกาศสอบราคา
หร�อไม> แลัยราชภัฏเะประกาศรายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บการค
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเลัยราชภัฏเ�อกก>อนการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต>อคณะกรรมการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องสอบราคาก>อนหร�อในขณะท��ม�การเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐อง           
ใบเสนอราคาวิทยา>า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคากระท$าการอ
นเป8นการข
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราขวิทยาางการแข>งข
นราคาอย>างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรรม ตามข;อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะ
คณะกรรมการฯ เช��อวิทยา>าม�การกระท$าอ
นเป8นการข
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราขวิทยาางการแข>งข
นราคาอย>างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรรม คณะกรรมการฯ จะต
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรารายช��อ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายน
�นออกจากการเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคา แลัยราชภัฏเะประกาศรายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บการค
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเลัยราชภัฏเ�อก แลัยราชภัฏเะ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยาเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ท��งงาน เวิทยา;นแต>คณะกรรมการฯ จะวิทยา�น�จฉ
ย
ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;วิทยา>า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายน
�นเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ท��ให;ควิทยาามร>วิทยามม�อเป8นประโยชน�ต>อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ร�เร��มให;ม�
การกระท$าดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยา
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กต
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรารายช��อออกจากการเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคา เพราะเหต=เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเ
ประโยชน�ร>วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายอ��น ณ วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��กระท$าการอ
นเป8นการข
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
ขวิทยาางการแข>งข
นราคาอย>างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรรม อาจอ=ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรณ�ค$าส
�งดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยาต>อปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรากระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น น
บแต>วิทยา
นท��ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บแจ;ง
จากคณะกรรมการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องสอบราคา การวิทยา�น�จฉ
ยอ=ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรณ�ของปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรากระทรวิทยางให;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ�อเป8นท��ส=ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
                                คณะกรรมการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐อง สอบราคาจะเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บ
การค
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยาข;างต;น ณ ห;องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบE�ง ส$าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�การบดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย ราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�� ๔ ก
นยายน 
๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๓.๓๐ น. 



-๔-

                                การย��นอ=ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรณ�ตามวิทยารรคห;า ย>อมไม>เป8นเหต=ให;ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐อง          
ใบเสนอราคา เวิทยา;นแต>ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรากระทรวิทยางพ�จารณาเหSนวิทยา>าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยาจะเป8นประโยชน�แก>ทางราชการ    
อย>างย��งแลัยราชภัฏเะในกรณ�ท��ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรากระทรวิทยางพ�จารณาเหSนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;วิทยายก
บค$าค
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราค;านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;อ=ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรณ� แลัยราชภัฏเะเหSนวิทยา>าการยกเลัยราชภัฏเ�กการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐อง    
ใบเสนอราคาท��ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา$าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ;วิทยา จะเป8นประโยชน�แก>ทางราชการอย>างย��งให;ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรากระทรวิทยางม�อ$านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐อง      ใบเสนอราคาดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยาไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕"แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
ในการพ
จำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร
�งน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราส�นดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;วิทยาย ราคารวิทยาม
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายใดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราม�ค=ณสมบ
ต�ไม>ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กต;องตามข;อ ๒ หร�อย��นหลัยราชภัฏเ
กฐานการเสนอราคา      
ไม>ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กต;องหร�อไม>ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;วิทยานตามข;อ ๓ หร�อย��นซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องสอบราคาไม>ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กต;องตามข;อ ๔ แลัยราชภัฏเ;วิทยาคณะกรรมการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องสอบราคา   
จะไม>ร
บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายน
�น เวิทยา;นแต>เป8นข;อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราพลัยราชภัฏเาดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราหลัยราชภัฏเงเพ�ยงเลัยราชภัฏเSกน;อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราพลัยราชภัฏเาดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราไปจาก
เง��อนไขของเอกสารสอบราคาในส>วิทยานท��ม�ใช>สาระส$าค
ญ ท
�งน��เฉพาะในกรณ�ท��พ�จารณาเหSนวิทยา>าจะเป8นประโยชน�         
ต>อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท>าน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�Dไม>พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคา โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายไม>ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ>อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ
น
ในกรณ�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งต>อไปน��
                                (๑) ไม>ปรากฏช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
กฐานการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม>กรอกช��อน�ต�บ=คคลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะบ=คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรรมดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราา หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาอย>างหนE�ง    
อย>างใดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา หร�อท
�งหมดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราแตกต>างไปจากเง��อนไขท��ก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราในเอกสารสอบราคาท��เป8นสาระ
ส$าค
ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเท$าให;เก�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราควิทยาามไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก>ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายอ��น
                                (๔) ราคาท��เสนอม�การข:ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราลัยราชภัฏเบ ตก เต�ม แก;ไขเปลัยราชภัฏเ��ยนแปลัยราชภัฏเง โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาม�ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช��อ
พร;อมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;าม�) ก$าก
บไวิทยา;
                       ๕.๔ ในการต
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราส�นการสอบราคา หร�อในการท$าส
ญญา คณะกรรมการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องสอบราคาหร�อ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�Dให;ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาช��แจงข;อเทSจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพ ฐานะ หร�อข;อเทSจจร�งอ��นใดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราท��เก��ยวิทยาข;องก
บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา; มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�ท��จะไม>ร
บราคาหร�อไม>ท$าส
ญญาหากหลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยาไม>ม�ควิทยาาม
เหมาะสมหร�อไม>ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กต;อง
                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยา;ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐E�งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�ท��จะไม>ร
บราคาต�$าส=ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา หร�อราคาหนE�งราคาใดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราหร�อ
ราคาท��เสนอท
�งหมดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรากSไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา; แลัยราชภัฏเะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเ�อกซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อในจ$านวิทยาน หร�อขนาดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา หร�อเฉพาะรายการหนE�งรายการใดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเ�กการ สอบราคา โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายไม>พ�จารณาจ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อเลัยราชภัฏเยกSไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา; ส=ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราแต>จะพ�จารณา ท
�งน��เพ��อประโยชน�ของทางราชการเป8น
ส$าค
ญ แลัยราชภัฏเะให;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ�อวิทยา>าการต
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราส�นของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเป8นเดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราSดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราขาดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาจะเร�ยกร;องค>าเส�ยหายใดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา ๆ 
ม�ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา; รวิทยามท
�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏเ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ท��งงาน ไม>วิทยา>า
จะเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บการค
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเลัยราชภัฏเ�อกหร�อไม>กSตาม หากม�เหต=ท��เช��อไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;วิทยา>าการเสนอราคากระท$าการโดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายไม>ส=จร�ต เช>น 
การเสนอเอกสารอ
นเป8นเทSจ หร�อใช;ช��อบ=คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรรมดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราา หร�อน�ต�บ=คคลัยราชภัฏเอ��นมาเสนอราคาแทน เป8นต;น



-๕-

                       ๕.๖ ในกรณ�ท��ปรากฏข;อเทSจจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
งจากการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐อง สอบราคาวิทยา>า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บ
การค
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเลัยราชภัฏเ�อกตามท��ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ประกาศรายช��อไวิทยา; ตามข;อ ๔.๖ เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเประโยชน�ร>วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายอ��น 
ณ วิทยา
นประกาศ สอบราคา หร�อเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��กระท$าการอ
นเป8นการข
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราขวิทยาางการแข>งข
นราคาอย>างเป8นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรรม     
ตามข;อ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�อ$านาจท��จะต
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรารายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาท��ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บการค
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยาออก
จากประกาศรายช��อตามข;อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายน
�นเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรากระทรวิทยางพ�จารณาเหSนวิทยา>า การยกเลัยราชภัฏเ�กการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องใบเสนอราคาท��ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา$าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ;วิทยาจะเป8นประโยชน�แก>ทางราชการอย>างย��งปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรากระทรวิทยางม�อ$านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐องใบเสนอราคาดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
ง
กลัยราชภัฏเ>าวิทยาไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;

                 ๖. การท$าส�ญญาซื้อสื่อการเรีย��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิส>งมอบส��งของไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท$าการของทาง
ราชการ น
บแต>วิทยา
นท��ท$าข;อตกลัยราชภัฏเงซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราท$าข;อตกลัยราชภัฏเงเป8นหน
งส�อแทนการท$า
ส
ญญาตามแบบส
ญญาดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งระบ=ในข;อ ๑.๓ กSไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ชนะการสอบราคา ไม>สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิส>งมอบส��งของไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท$าการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเหSนวิทยา>าไม>สมควิทยารจ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราท$าข;อตกลัยราชภัฏเงเป8นหน
งส�อ ตามข;อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ชนะการ     
สอบราคา จะต;องท$าส
ญญาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อขายตามแบบส
ญญาดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งระบ=ในข;อ ๑.๓ ก
บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น 
น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราจากวิทยา
นท��ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บแจ;งแลัยราชภัฏเะจะต;องวิทยาางหลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญาเป8นจ$านวิทยานเง�นเท>าก
บร;อยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคาส��งของท��      
สอบราคาไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ให;มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายยEดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ�อไวิทยา;ในขณะท$าส
ญญา โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายใช;หลัยราชภัฏเ
กประก
นอย>างหนE�งอย>างใดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งต>อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
                                (๒) เชSคท��ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นนาคารส
�งจ>ายให;แก>มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายเป8นเชSคลัยราชภัฏเงวิทยา
นท��ท��ท$า
ส
ญญาหร�อก>อนหน;าน
�นไม>เก�น ๓ วิทยา
น ท$าการ
                                (๓) หน
งส�อค�$าประก
นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นนาคารภัฏเชียงรายมีควาายในประเทศตามแบบหน
งส�อค�$าประก
นดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งระบ=ในข;อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน
งส�อค�$าประก
นของบรรษ
ทเง�นท=นอ=ตสาหกรรมแห>งประเทศไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นท=น 
หร�อบร�ษ
ทเง�นท=นหลัยราชภัฏเ
กทร
พย� ท��ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บอน=ญาตให;ประกอบก�จการเง�นท=นเพ��อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น=รก�จค�$าประก
น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นนาคารแห>งประเทศไทย ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐E�งไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;แจ;งช��อเวิทยา�ยนให;ส>วิทยานราชการต>าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเ;วิทยา โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายอน=โลัยราชภัฏเมให;ใช;ตาม
แบบหน
งส�อค�$าประก
น ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งระบ=ในข;อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ
นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นบ
ตรร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
กประก
นน��จะค�นให;โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายไม>ม�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๑๕ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราจากวิทยา
นท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ขาย)    
พ;นจากข;อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:กพ
นตามส
ญญาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อขายแลัยราชภัฏเ;วิทยา

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้� ๒,�ราค7าปร�บ
                       ค>าปร
บตามแบบส
ญญาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อขายข;อ ๑๐ ให;ค�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราในอ
ตราร;อยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ต>อวิทยา
น



-๖-

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช$าร4ดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATIONบกพร7อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ชนะการ สอบราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐E�งไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ท$าข;อตกลัยราชภัฏเงเป8นหน
งส�อ หร�อท$าส
ญญาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อขายตามแบบดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งระบ=ในข;อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเ;วิทยาแต>กรณ� จะต;องร
บประก
นควิทยาามช$าร=ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราบกพร>องของส��งของท��ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อขายท��เก�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราขE�นภัฏเชียงรายมีควาายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไม>น;อยกวิทยา>า ๑ ปf 
น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราจากวิทยา
นท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อร
บมอบ โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ขายต;องร�บจ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราการซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐>อมแซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐มแก;ไขให;ใช;การไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งเดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา�มภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราจากวิทยา
นท��
ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บแจ;งควิทยาามช$าร=ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราบกพร>อง
                 
                  ๙. ข1อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
]ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค>าพ
สดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา=ส$าหร
บการซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อเง�นงบประมาณประจ$าปf พ.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏเงนามในส
ญญาจะกระท$าไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ต>อเม��อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บอน=ม
ต�เง�นค>า
พ
สดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา=จาก เง�นงบประมาณประจ$าปf พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏเ;วิทยาเท>าน
�น
                       ๙.๒ เม��อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ค
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเลัยราชภัฏเ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคารายใดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราให;เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ตกลัยราชภัฏเงซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อ
ส��งของตาม สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อ แลัยราชภัฏเ;วิทยาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ขายจะต;องส
�งหร�อน$าส��งของดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยาเข;ามาจากต>างประเทศ แลัยราชภัฏเะของน
�นต;องน$าเข;า
มาโดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายทางเร�อในเส;นทางท��ม�เร�อไทยเดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา�นอย:> แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิให;บร�การร
บขนไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ตามท��ร
ฐมนตร�วิทยา>าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐E�งเป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ขายจะต;องปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายวิทยา>าดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;วิทยายการส>งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทยา� ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งน�� 
                                (๑) แจ;งการส
�งหร�อน$าส��งของท��ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อขายดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยาเข;ามาจากต>างประเทศต>อกรมเจ;าท>าภัฏเชียงรายมีควาายใน 
๗ วิทยา
น น
บต
�งแต>วิทยา
นท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ขายส
�งหร�อซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อของจากต>างประเทศ เวิทยา;นแต>เป8นของท��ร
ฐมนตร�วิทยา>าการกระทรวิทยางคมนาคมประกาศ
ยกเวิทยา;นให;บรรท=กโดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายเร�ออ��นไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;
                                (๒) จ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราการให;ส��งของท��ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐��อขายดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยาบรรท=กโดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายเร�อไทยหร�อเร�อท��ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�เช>นเดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา�ยวิทยาก
บเร�อ
ไทยจากต>างประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยา;นแต>จะไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บอน=ญาตจากกรมเจ;าท>าให;บรรท=กส��งของน
�นโดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายเร�ออ��นท��ม�ใช>เร�อ
ไทย ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐E�งจะต;องไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บอน=ญาตเช>นน
�นก>อนบรรท=กของลัยราชภัฏเงเร�ออ��น หร�อเป8นของท��ร
ฐมนตร�วิทยา>าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา;นให;บรรท=กโดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายเร�ออ��น
                                (๓) ในกรณ�ท��ไม>ปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ขายจะต;องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราตามกฎหมายวิทยา>าดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;วิทยายการส>ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐E�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ค
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเ;วิทยาไม>ไปท$าส
ญญาหร�อข;อตกลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท��ทางราชการก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งระบ=ไวิทยา;ในข;อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร;องให;ชดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราใช;ควิทยาาม
เส�ยหายอ��น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;าม�) รวิทยามท
�งจะพ�จารณาให;เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�Dท��จะแก;ไขเพ��มเต�มเง��อนไขหร�อข;อก$าหนดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราในแบบ
ส
ญญาให;เป8นไปตามควิทยาามเหSนของส$าน
กงานอ
ยการส:งส=ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;าม�)
 
 

มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย
๒๑ ส
งหาคม ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATIONแนบท1ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 123/2556

ส��อการเร�ยนการสอนภัฏเชียงราย���������`าษาอ�งกฤษ จำนวน ๒,๕๐๐ Licenses��������������¸�����O�             $านวิทยาลัยราน 2,500 Licenses
1. ค4ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะท��วิทยาลัยราไป

1.1 เป8นโปรแกรมการเร�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษท��ใช;ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ก
บเคร��องคอมพ�วิทยาเตอร�โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ>านระบบเคร�อข>ายอ�นเทอร�เนSต   
ในลัยราชภัฏเ
กษณะ Web Based ท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนร:;สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิเข;าเร�ยนร:;ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;วิทยายตนเองท=กสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิานท��แลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาภัฏเชียงรายมีควาายใต;ระบบปฏ�บ
ต�การ 
Microsoft Windows 98 / ME / 2000 / XP หร�อ Windows 7

1.2  โปรแกรมท��เหมาะก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ท��ต;องการเร�ยนร:;ภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษโดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายม�เน��อหาครอบคลัยราชภัฏเ=มท
กษะ การฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด��������������������Š�����¦�                    (๑) บุคคลหรือนิMง การพ:ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา      
การอ>าน การเข�ยนแลัยราชภัฏเะไวิทยายากรณ�

1.3  เน��อหาบทเร�ยน (Content) ต;องสอดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคลัยราชภัฏเ;องตามมาตรฐาน SCORM 2004 3rd โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บการร
บรอง   
อย>างเป8นทางการจากองค�กร ADL

1.4  โปรแกรมต;องม�การประเม�นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเก�จกรรมหร�อแบบฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กท
กษะต>าง ๆ ท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ปฏ�บ
ต� โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายท$าการบ
นทEกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเ
แลัยราชภัฏเะแสดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรางเป8นคะแนนแยกบทเร�ยนแลัยราชภัฏเะแบบฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กห
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา

1.5  ม�ก�จกรรมท��ครอบคลัยราชภัฏเ=มเน��อหาบทเร�ยนในการฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กท
กษะดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;านต>าง ๆ เช>นการอ>าน, การฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด��������������������Š�����¦�                    (๑) บุคคลหรือนิMง, การพ:ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา,        
การเข�ยน แลัยราชภัฏเะไวิทยายากรณ�

1.6  ระบบม�ควิทยาามย�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราหย=>นในการใช;งานแลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิเพ��มประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�ภัฏเชียงรายมีควาาพในการใช;งานในระบบเคร�อข>ายไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;เช>น 
การลัยราชภัฏเดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราปร�มาณข;อม:ลัยราชภัฏเของบทเร�ยนท��ใช;ในเคร�อข>าย (Local Content) ท$าให;เก�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�ภัฏเชียงรายมีควาาพส:งส=ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราในการใช;งานเม��อม�
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เข;ามาใช;พร;อมๆก
น

1.7  ม�ระบบการปร
บเท�ยบไมโครโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด��������������������Š�����¦�                    (๑) บุคคลหรือนินอย:>ในต
วิทยาโปรแกรม โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิตรวิทยาจวิทยา
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเส�ยงรบกวิทยานรอบข;างแลัยราชภัฏเะน$า
เส�ยงท��ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกวิทยา>าเส�ยงรบกวิทยานมาประมวิทยาลัยราชภัฏเผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเ เพ��อเพ��มประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�ภัฏเชียงรายมีควาาพในก�จกรรมท��เก��ยวิทยาก
บการส
งเคราะห�เส�ยง

1.8  โปรแกรมม�ระบบสน
บสน=นแลัยราชภัฏเะคอยช>วิทยายเหลัยราชภัฏเ�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนเช>น ระบบวิทยา�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา�โอต�วิทยาเตอร�ท��คอยแนะน$าแลัยราชภัฏเะช>วิทยายเหลัยราชภัฏเ�อ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนระหวิทยา>างเร�ยน, ระบบค$าอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�บายแนะน$าค$าตอบท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนตอบผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา

1.9  โปรแกรมม�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา�กช
นนาร�อย:>ในต
วิทยาโปรแกรมท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิคลัยราชภัฏเ�กดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา:ควิทยาามหมายแลัยราชภัฏเะการออกเส�ยงของค$าศ
พท�
ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;

1.10  โปรแกรมง>ายต>อการใช;งานโดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายเมน:ช>วิทยายเหลัยราชภัฏเ�อ ( Help ) ปรากฏอย:>บนท=กหน;าจอของโปรแกรม
1.11  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยจะต;องม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น�การเข;าใช;ส��อการเร�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ไม>น;อยกวิทยา>า 20,000 ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น� (License) 

ภัฏเชียงรายมีควาายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเา 1 ปfแลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิใช;งานเน��อหาบทเร�ยนไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ในระดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
บข
�นต;น ระดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
บข
�นกลัยราชภัฏเางแลัยราชภัฏเะระดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
บข
�นส:ง

2. ค4ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะในส7วิทยาลัยรานของผู้มีสิทธิเส01เร�ยน
2.1  โปรแกรมม�แบบฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กท
กษะในร:ปแบบของก�จกรรมเพ��อการเร�ยนร:;ในร:ปแบบต>าง ๆ ท��สอดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคลัยราชภัฏเ;องก
บเน��อหา

ในระดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
บต>างๆ
2.2  ม�ร:ปแบบก�จกรรมหลัยราชภัฏเากหลัยราชภัฏเายในบทเร�ยนต>างๆท��สน
บสน=นแลัยราชภัฏเะส>งเสร�มการพ
ฒนาท
กษะท
�ง 4 ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยน

ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;แก>ท
กษะการฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด��������������������Š�����¦�                    (๑) บุคคลหรือนิMงการพ:ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา การอ>านแลัยราชภัฏเะการเข�ยน
2.3  ม�เมน:ท��ให;ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา:ค$าแปลัยราชภัฏเภัฏเชียงรายมีควาาษาไทยของค$าศ
พท�ต>างๆในแบบฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กห
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิเลัยราชภัฏเ�อกฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด��������������������Š�����¦�                    (๑) บุคคลหรือนิMง

การออกเส�ยงไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ไม>ต�$ากวิทยา>า 4 แบบ  เช>น ภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษแบบบร�ต�ชเส�ยงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;หญ�ง, ภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษแบบบร�ต�ชเส�ยงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ชายภัฏเชียงรายมีควาาษา
อ
งกฤษแบบอเมร�ก
นเส�ยงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;หญ�ง แลัยราชภัฏเะภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษแบบอเมร�ก
นเส�ยงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ชาย

2.4  ม�แบบฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กห
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิใช;เส�ยงตอบค$าถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิามไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;
2.5  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๒,๕๐>อนหร�อแสดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรางข;อควิทยาามในบทสนทนาแลัยราชภัฏเะปร
บควิทยาามเรSวิทยาของบทสนทนาไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;



-2-

2.6  ม�แบบฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กห
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราท��ให;ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนพ:ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราบทสนทนาใส>ไมโครโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด��������������������Š�����¦�                    (๑) บุคคลหรือนินแลัยราชภัฏเะบทสนทนาจะเลัยราชภัฏเ��อนไปย
งบทสนทนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราไปให;โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราย
อ
ตโนม
ต�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ;าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนออกเส�ยงไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ:กต;อง

2.7 โปรแกรมม�ระบบให;ก$าลัยราชภัฏเ
งใจแลัยราชภัฏเะกระต=;นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยน เช>น การพ:ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราให;ก$าลัยราชภัฏเ
งใจผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนระหวิทยา>างเร�ยน, การเร�ยก
เต�อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนเม��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนเปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราโปรแกรมการฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กภัฏเชียงรายมีควาาษาท��งไวิทยา;โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายไม>ท$าอะไร

2.8 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิใช;เส�ยงออกค$าส
�งเพ��อควิทยาบค=มการใช;งานต
วิทยาโปรแ กรมไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา; เช>น ส
�งให;ไปแบบฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กห
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราต>างๆ,     
ส
�งให;ตรวิทยาจค$าตอบ, ส
�งให;ปOดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราโปรแกรม เป8นต;น

2.9 ในแบบฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กห
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราการออกเส�ยงเป8นประโยคระบบสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิวิทยา�เคราะห�เส�ยงของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนก
บเส�ยงต;นฉบ
บใน
โปรแกรมแลัยราชภัฏเะประเม�นออกมาเป8นคะแนนในร:ปแบบร;อยลัยราชภัฏเะ

2.10 โปรแกรมสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิวิทยา�เคราะห�แลัยราชภัฏเะให;คะแนนค$าต>างๆในประโยคท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กออกเส�ยงโดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายแสดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรางเป8นแถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิบส�ท��
ง>ายต>อการส
งเกตแลัยราชภัฏเะระบบจะให;ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กออกเส�ยงค$าต>างๆท��ย
งออกเส�ยงไม>ช
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเจนโดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายอ
ตโนม
ต�

2.11 ม�ระบบบ
นทEกข;อสงส
ยในระหวิทยา>างการท$าแบบฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กห
ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราเพ��อช>วิทยายผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนในการกลัยราชภัฏเ
บมาทบทวิทยานไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ในภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
ง
2.12 ม�เมน:ท��สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิให;ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนเพ��มค$าศ
พท�เข;าไปในระบบฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กค$าศ
พท�แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิเลัยราชภัฏเ�อกร:ปแบบการฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กค$าศ
พท�

ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ไม>น;อยกวิทยา>า 3 ร:ปแบบ
2.13 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เร�ยนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิเข;าไปดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา:บ
นทEกต>างๆของตนเองไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา; เพ��อให;เหSนถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิEงควิทยาามก;าวิทยาหน;าแลัยราชภัฏเะต�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราตามผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเการเร�ยนร:;

ของตนเองไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ทางจอภัฏเชียงรายมีควาาพแลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิส
�งพ�มพ�ออกทางเคร��องพ�มพ�ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;

3. รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้� ๒,����������������:�/IMPLEMENTATIONอ��นๆ
3.1  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;เสนอราคาจะต;องม�หน
งส�อร
บรองการสน
บสน=นทางดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;านเทคน�คในการต�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราต
�งแลัยราชภัฏเะขE�นระบบ             

จากบร�ษ
ทผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบลัยราชภัฏเ�ตหร�อต
วิทยาแทนจ$าหน>ายท��ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บการแต>งต
�งให;เป8นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;แทนจ$าหน>ายแลัยราชภัฏเะให;บร�การในประเทศไทย ส$าหร
บ
โครงการน��โดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายเฉพาะโดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรายแนบเอกสารร
บรองดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา
งกลัยราชภัฏเ>าวิทยามาพร;อมก
บเอกสารการเสนอราคาเพ��อให;คณะกรรมการพ�จารณา

3.2  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ชนะการเสนอราคาต;องต�ดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราต
�งโปรแกรมในระบบคอมพ�วิทยาเตอร�แลัยราชภัฏเะท$าการฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กอบรมแก>บ=คลัยราชภัฏเากรท��
เก��ยวิทยาข;องตามรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราในแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบนการฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ~กอบรมท��ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;วิทยาางแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบนร>วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ไดังนี้	������������������������Ř�����¢�                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอรา;ร
บมอบหมายของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยเม��อเร��มต;น
โครงการ

3.3  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบ:;ชนะการเสนอราคาจะต;องร
บประก
นการใช;งานของโปรแกรมเป8นเวิทยาลัยราชภัฏเา 1 ปf
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