
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r����噤`�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���r����噤`�ณฑ์ จำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h! จำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h�����)#านวิทยาลัยราน ๖ รายการ

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

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖๖/๒๕๕๖              � จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๖ รายการ          
ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�( ๖๖/๒๕๕๖                        
 
          ผู้มีสิทธิเสน'(ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณ
เสนอราคาจำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h�����)ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �����(องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �����
 ดังต่อไปนี้ �����l�l�/��������A�/IMPLEMENTATIONS/�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �����,อไปน�� 
                    ๑. เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ม�อาช�พขายพ�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ท�(สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อ
                    ๒. ไม5เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ท�(ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กระบ�ช�(อไวิทยาลัยราชภัฏเชี1ในบ�ญช�รายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1แจ1งเวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนช�(อแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชี
                    ๓. ไม5เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<หร�อควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�1มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไไม5ยอมข=�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี1นแต5ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอ
ราคาไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ม�ค"าส�(งให1สลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<ควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�1มก�นเช5นวิทยาลัยราชภัฏเชี5าน��น
                    ๔. ไม5เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคารายอ�(นท�(เข1าเสนอราคาให1แก5มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศสอบราคา หร�อไม5เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01กระท"าการอ�นเป.นการข�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข5งข�นราคาอย5างเป.นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมในการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อคร��งน��
                    ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไม5ร�บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บมอบ
อ"านาจไม5เข1าร�บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ÿ�����¯�          		กำหนดดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจDงการพ�จารณาราคาตามวิทยาลัยราชภัฏเชี�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาท�(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā
                    ๖. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาต1องปฏ�บ�ต�ตามประกาศคณะกรรมการปEองก�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะปราบปรามการท�จร�ตแห5งชาต�  
เร�(อง หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กเกณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖๖/๒๕๕๖              �แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะวิทยาลัยราชภัฏเชี�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āท"าแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะแสดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āงบ�ญช�รายการร�บจ5ายของโครงการท�(บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาเป.นค05ส�ญญาก�บ
หน5วิทยาลัยราชภัฏเชียงานของร�ฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข1อ ๑๕ ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งน��
                    (๑) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�(จะเข1าเป.นค05ส�ญญาต1องไม5อย05ในฐานะเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ไม5แสดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āงบ�ญช�รายร�บ รายจ5าย
หร�อแสดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āงบ�ญช�รายร�บรายจ5ายไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต1องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1วิทยาลัยราชภัฏเชีนในสาระส"าค�ญ
                    (๒) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�(จะเข1าเป.นค05ส�ญญาก�บหน5วิทยาลัยราชภัฏเชียงานของร�ฐซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā"าเน�นการจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อ จ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āจ1างดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชีย
ระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาHกทรอน�กส� ( E-Government Procurement: e-GP) ตามข1อ ๑๖ ต1องลัยราชภัฏเชียงรายมีควางทะเบ�ยนในระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาHกทรอน�กส�
ของกรมบ�ญช�กลัยราชภัฏเชียงรายมีควาางท�(เวิทยาลัยราชภัฏเชีHบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖ต�ศ0นย�ข1อม0ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āจ1างภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาคร�ฐ
                    (๓) ค05ส�ญญาต1องร�บจ5ายเง�นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา5านบ�ญช�เง�นฝากกระแสรายวิทยาลัยราชภัฏเชี�น เวิทยาลัยราชภัฏเชี1นแต5การร�บจ5ายเง�นแต5ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะคร��งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งม�
ม0ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาค5าไม5เก�นสามหม�(นบาทค05ส�ญญาอาจร�บจ5ายเป.นเง�นสดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�ĀกHไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1 
          ก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā0สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาานท�( แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะร�บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ÿ�����¯�          		กำหนดดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจDงค"าช��แจงรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเพ�(มเต�ม ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�( ๓ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาคม ๒๕๕๖            
เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๓.๓๐ น. ณ งานพ�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
          ก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องสอบราคา ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�( ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา=งวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�( ๗ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาคม ๒๕๕๖ ต��งแต5เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา=งเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๖.๐๐ น. (ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาราชการ) ณ งานพ�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ย   
ราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องใบเสนอราคาในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�( ๘ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาคม ๒๕๕๖  เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๐.๐๐ น. 



-๒-
 
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01สนใจต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āต5อขอร�บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อ ช�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๒๐๐.- บาท (สองร1อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1วิทยาลัยราชภัฏเชีน)ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ท�( งานการเง�น กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง 
ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�( ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา=งวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�( ๒ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาคม ๒๕๕๖ ต��งแต5
เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา=งเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๖.๐๐ น.  ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā0รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ท�(เวิทยาลัยราชภัฏเชีHบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖ต� www.cru.in.th แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ www.gprocurement.go.th 
หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาามทางโทรศ�พท�หมายเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต5อ ๑๖๒๒ ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาราชการ
 

 ประกาศ ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�( ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

    (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ช5วิทยาลัยราชภัฏเชียศาสตราจารย�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āร.ทศพลัยราชภัฏเชียงรายมีควา อาร�น�จ)
อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�

   



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๖๖/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���r����噤`�ณฑ์ จำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h! จำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h�����)#านวิทยาลัยราน ๖ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �����ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���r����噤`�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งต5อไปน��เร�ยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖๖/๒๕๕๖              � จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๖ รายการ ตามเอกสารแนบท1ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�( ๖๖/๒๕๕๖ ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งน��        

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งพ�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ท�(จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อน��ต1องเป.นของแท1 ของใหม5 ไม5เคยใช1งานมาก5อน ไม5เป.นของเก5าเกHบ อย05ในสภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพท�(จะใช1งานไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ท�นท�แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
ม�ค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะตรงตามก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āไวิทยาลัยราชภัฏเชี1ในเอกสารสอบราคาฉบ�บน�� โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยม�ข1อแนะน"า แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะข1อก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งต5อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน�งส�อค�"าประก�น
                                (๑) หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นส�ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นการร�บเง�นค5าพ�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5วิทยาลัยราชภัฏเชีงหน1า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�น
                                (๒) การข�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข5งข�นราคาอย5างเป.นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม
                       ๑.๖ แบบบ�ญช�เอกสาร
                                (๑) บ�ญช�เอกสารส5วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�( ๑
                                (๒) บ�ญช�เอกสารส5วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�( ๒ 
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �����
ของผู้มีสิทธิเสน'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาต1องเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ม�อาช�พขายพ�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ท�( สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาต1องไม5เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ท�(ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กระบ�ช�(อไวิทยาลัยราชภัฏเชี1ในบ�ญช�รายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1แจ1ง
เวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนช�(อแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชี หร�อไม5เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ท�(ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของการส�(งให1น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�(นเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาต1องไม5เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคารายอ�(น ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศ สอบ
ราคา หร�อไม5เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01กระท"าการอ�นเป.นการข�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข5งข�นราคาอย5างเป.นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม ตามข1อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาต1องไม5เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<หร�อควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�1มก�น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไไม5ยอมข=�นศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี1น
แต5ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ม�ค"าส�(งให1สลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะควิทยาลัยราชภัฏเชีามค�1มก�นเช5นวิทยาลัยราชภัฏเชี5าน��น
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไม5ร�บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บมอบอ"านาจไม5เข1าร�บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ÿ�����¯�          		กำหนดดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจDงการ
พ�จารณาราคาตามวิทยาลัยราชภัฏเชี�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาท�(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā
                        ๒.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไม5ร�บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บมอบ
อ"านาจไม5เข1าร�บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ÿ�����¯�          		กำหนดดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจDงการพ�จารณาราคาตามวิทยาลัยราชภัฏเชี�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาท�(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā



-๒-

                        ๒.๖. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาต1องปฏ�บ�ต�ตามประกาศคณะกรรมการปEองก�นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะปราบปรามการท�จร�ตแห5ง
ชาต� เร�(อง หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กเกณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖๖/๒๕๕๖              �แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะวิทยาลัยราชภัฏเชี�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āท"าแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะแสดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āงบ�ญช�รายการร�บจ5ายของโครงการท�(บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาเป.นค05ส�ญญา
ก�บ หน5วิทยาลัยราชภัฏเชียงานของร�ฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข1อ ๑๕ ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งน��
                    (๑) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�(จะเข1าเป.นค05ส�ญญาต1องไม5อย05ในฐานะเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ไม5แสดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āงบ�ญช�รายร�บ รายจ5าย
หร�อแสดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āงบ�ญช�รายร�บรายจ5ายไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต1องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1วิทยาลัยราชภัฏเชีนในสาระส"าค�ญ
                    (๒) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�(จะเข1าเป.นค05ส�ญญาก�บหน5วิทยาลัยราชภัฏเชียงานของร�ฐซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā"าเน�นการจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อ จ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āจ1างดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชีย
ระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาHกทรอน�กส� ( E-Government Procurement: e-GP) ตามข1อ ๑๖ ต1องลัยราชภัฏเชียงรายมีควางทะเบ�ยนในระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาHกทรอน�กส�
ของกรมบ�ญช�กลัยราชภัฏเชียงรายมีควาางท�(เวิทยาลัยราชภัฏเชีHบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖ต�ศ0นย�ข1อม0ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āจ1างภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาคร�ฐ
                    (๓) ค05ส�ญญาต1องร�บจ5ายเง�นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา5านบ�ญช�เง�นฝากกระแสรายวิทยาลัยราชภัฏเชี�น เวิทยาลัยราชภัฏเชี1นแต5การร�บจ5ายเง�นแต5ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะคร��งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งม�
ม0ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาค5าไม5เก�นสามหม�(นบาทค05ส�ญญาอาจร�บจ5ายเป.นเง�นสดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�ĀกHไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1 
          
                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาจะต1องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานย�(นมาพร1อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องใบเสนอราคา โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยแยกไวิทยาลัยราชภัฏเชี1นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖อง  
ใบเสนอราคาเป.น ๒ ส5วิทยาลัยราชภัฏเชีน ค�อ
                       ๓.๑ ส5วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�( ๑ อย5างน1อยต1องม�เอกสารดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งต5อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาเป.นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา
                                        (ก) ห1างห�1นส5วิทยาลัยราชภัฏเชีนสาม�ญหร�อห1างห�1นส5วิทยาลัยราชภัฏเชีนจ"าก�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā ให1ย�(นส"าเนาหน�งส�อร�บรองการ       
จดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา บ�ญช�รายช�(อห�1นส5วิทยาลัยราชภัฏเชีนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01จ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ม�อ"านาจควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม พร1อมร�บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต1อง
                                        (ข) บร�ษ�ทจ"าก�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āหร�อบร�ษ�ทมหาชนจ"าก�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā ให1ย�(นส"าเนาหน�งส�อร�บรองการจดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āทะเบ�ยน
น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา หน�งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ� บ�ญช�รายช�(อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01จ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ม�อ"านาจควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�อห�1นรายใหญ5      
พร1อมร�บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต1อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาเป.นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�(ม�ใช5น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ให1ย�(นส"าเนาบ�ตร
ประจ"าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01น��น ส"าเนาข1อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางท�(แสดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา=งการเข1าเป.นห�1นส5วิทยาลัยราชภัฏเชีน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1าม�) ส"าเนาบ�ตรประจ"าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนของ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เป.นห�1นส5วิทยาลัยราชภัฏเชีน พร1อมท��งร�บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต1อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นในฐานะเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมค1า ให1ย�(นส"าเนาส�ญญา
ของการเข1าร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมค1า ส"าเนาบ�ตรประจ"าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมค1า แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะในกรณ�ท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เข1าร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมค1าฝeายใดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเป.นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āาท�(
ม�ใช5ส�ญชาต�ไทย กHให1ย�(นส"าเนาหน�งส�อเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมค1าฝeายใดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเป.นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาให1ย�(นเอกสารตามท�(ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี1ใน (๑)
                                (๔) หน�งส�อแสดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āงหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานทางการเง�น ส"าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส"าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษ�
ม0ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาค5าเพ�(ม
                                (๕) บ�ญช�เอกสารส5วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�( ๑ ท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āท�(ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ย�(นพร1อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องใบเสนอราคา ตามแบบในข1อ    
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส5วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�( ๒ อย5างน1อยต1องม�เอกสารดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งต5อไปน��
                                (๑) แคHตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาHอกแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อแบบร0ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ ตามข1อ ๔.๔
                                (๒) หน�งส�อมอบอ"านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āอากรแสตมปfตามกฎหมายในกรณ�ท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคามอบอ"านาจ
ให1บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�(นลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ�ญช�เอกสารส5วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�( ๒ ท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āท�(ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ย�(นพร1อมก�บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องใบเสนอราคา ตามแบบในข1อ    
๑.๖ (๒)



-๓-
                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาต1องย�(นเสนอราคาตามแบบท�(ก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āไวิทยาลัยราชภัฏเชี1ในเอกสารสอบราคาน�� โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยไม5ม�เง�(อนไขใดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā 
ๆ ท��งส��นแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะต1องกรอกข1อควิทยาลัยราชภัฏเชีามให1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต1องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1วิทยาลัยราชภัฏเชีน ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�(อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาให1ช�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเจน จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชีนเง�นท�(เสนอต1อง
ระบ�ตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีอ�กษร โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยไม5ม�การข0ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบหร�อแก1ไข หากม�การข0ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบ ตกเต�ม แก1ไข เปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�(ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควางจะต1องลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง
ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาพร1อมประท�บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1าม�) ก"าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชี1ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชียท�กแห5ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาจะต1องเสนอราคาเป.นเง�นบาท แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ยวิทยาลัยราชภัฏเชี โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยเสนอราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีม 
แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อราคาต5อหน5วิทยาลัยราชภัฏเชีย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อต5อรายการ ตามเง�(อนไขท�(ระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี1ท1ายใบเสนอราคาให1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต1อง ท��งน�� ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีมท�(เสนอ
จะต1องตรงก�นท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหน�งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหน�งส�อไม5ตรงก�นให1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�อต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหน�งส�อเป.นส"าค�ญ โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยค�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีม
ท��งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งรวิทยาลัยราชภัฏเชีมค5าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษ�ม0ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาค5าเพ�(ม ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาษ�อากรอ�(น ค5าขนส5ง ค5าจดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะค5าใช1จ5ายอ�(น ๆ ท��งปวิทยาลัยราชภัฏเชีง จนกระท�(งส5งมอบ
พ�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ให1 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
                                         ราคาท�(เสนอจะต1องเสนอก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āย�นราคาไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า ๙๐ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บแต5วิทยาลัยราชภัฏเชี�นเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖อง    
ใบเสนอราคา โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาต1องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āชอบราคาท�(ตนไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1เสนอไวิทยาลัยราชภัฏเชี1 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาอนเสนอราคาม�ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาจะต1องเสนอก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาส5งมอบพ�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ไม5เก�น ๖๐ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āจากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนามใน
ส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาจะต1องส5งแคHตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาHอก แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อแบบร0ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖๖/๒๕๕๖              � ไปพร1อมใบเสนอราคาเพ�(อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะย=ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āไวิทยาลัยราชภัฏเชี1
เป.นเอกสารของทางราชการ
                                ส"าหร�บแคHตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาHอกท�(แนบให1พ�จารณา หากเป.นส"าเนาร0ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5ายจะต1องร�บรองส"าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต1อง 
โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ม�อ"านาจท"าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา หากคณะกรรมการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องสอบราคา ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะขอดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā0ต1นฉบ�บแคHตตา
ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาHอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาจะต1องน"าต1นฉบ�บมาให1คณะกรรมการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องสอบราคา ตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น
                       ๔.๕ ก5อนย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖อง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาควิทยาลัยราชภัฏเชีรตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā0ร5างส�ญญา รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āค�ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเชียงรายมีควาฯให1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�(ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1วิทยาลัยราชภัฏเชีนแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเข1าใจเอกสาร สอบราคา ท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเส�ยก5อนท�(จะตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖อง สอบราคา ตามเง�(อนไขในเอกสาร     
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาจะต1องย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องใบเสนอราคาท�(ป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาน=กซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องเร�ยบร1อยจ5าหน1าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา=ง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไานคณะ
กรรมการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖๖/๒๕๕๖              � จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชีน ๖ รายการ โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี1ท�(หน1าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องวิทยาลัยราชภัฏเชี5า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�( ๖๖/๒๕๕๖" ย�(นต5อเจ1าหน1าท�( ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�( ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา=งวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�( ๗ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาคม ๒๕๕๖ ต��งแต5เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา=งเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā� กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
                                เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้��อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รั�นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง ส
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด�อ��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด�อเด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖อง สอบราคา จะดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā"าเน�นการตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบค�ณสมบ�ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาแต5ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
รายวิทยาลัยราชภัฏเชี5า เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคารายอ�(นตามข1อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศสอบราคาหร�อ
ไม5 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกาศรายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บการค�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกก5อนการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต5อคณะกรรมการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องสอบราคาก5อนหร�อในขณะท�(ม�การเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องใบเสนอ
ราคาวิทยาลัยราชภัฏเชี5า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคากระท"าการอ�นเป.นการข�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข5งข�นราคาอย5างเป.นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม ตามข1อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะคณะกรรม
การฯ เช�(อวิทยาลัยราชภัฏเชี5าม�การกระท"าอ�นเป.นการข�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข5งข�นราคาอย5างเป.นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม คณะกรรมการฯ จะต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āรายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอ
ราคารายน��นออกจากการเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกาศรายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บการค�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อก แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ท��งงาน เวิทยาลัยราชภัฏเชี1นแต5คณะกรรมการฯ จะวิทยาลัยราชภัฏเชี�น�จฉ�ย
ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชี5า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคารายน��นเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ท�(ให1ควิทยาลัยราชภัฏเชีามร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมม�อเป.นประโยชน�ต5อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ร�เร�(มให1ม�
การกระท"าดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชี



-๔-

                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āรายช�(อออกจากการเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคา เพราะเหต�เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา
ประโยชน�ร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคารายอ�(น ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศสอบราคา หร�อเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(กระท"าการอ�นเป.นการข�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā
ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข5งข�นราคาอย5างเป.นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ�ค"าส�(งดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีต5อปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บแต5วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�(ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บแจ1ง
จากคณะกรรมการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องสอบราคา การวิทยาลัยราชภัฏเชี�น�จฉ�ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ�ของปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงให1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�อเป.นท�(ส�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā
                                คณะกรรมการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖อง สอบราคาจะเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บ
การค�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีข1างต1น ณ ห1องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา=�ง ส"าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�การบดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�( ๘ พฤษภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาคม 
๒๕๕๖ ต��งแต5เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๐.๐๐ น. เป.นต1นไป
                                การย�(นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ�ตามวิทยาลัยราชภัฏเชีรรคห1า ย5อมไม5เป.นเหต�ให1ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖อง           
ใบเสนอราคา เวิทยาลัยราชภัฏเชี1นแต5ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเหHนวิทยาลัยราชภัฏเชี5าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีจะเป.นประโยชน�แก5ทางราชการ   
อย5างย�(งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะในกรณ�ท�(ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเหHนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชียก�บค"าค�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āค1านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรณ� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเหHนวิทยาลัยราชภัฏเชี5าการยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖อง    
ใบเสนอราคาท�(ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā"าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชี จะเป.นประโยชน�แก5ทางราชการอย5างย�(งให1ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงม�อ"านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖อง      ใบเสนอราคาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณ
ในการพิจารณาราคา������������꫰Е⍴ଘ�.傔ؽ꫰Е⎄ଘ�nڇ꿐Е鉌
จำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h�����)ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร��งน�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āส�นดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชีย ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีม
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคารายใดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āม�ค�ณสมบ�ต�ไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต1องตามข1อ ๒ หร�อย�(นหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานการเสนอราคา        
ไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต1องหร�อไม5ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1วิทยาลัยราชภัฏเชีนตามข1อ ๓ หร�อย�(นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องสอบราคาไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต1องตามข1อ ๔ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชีคณะกรรมการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องสอบราคา 
จะไม5ร�บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคารายน��น เวิทยาลัยราชภัฏเชี1นแต5เป.นข1อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āพลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āหลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเพ�ยงเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาHกน1อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āพลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āไปจาก
เง�(อนไขของเอกสารสอบราคาในส5วิทยาลัยราชภัฏเชีนท�(ม�ใช5สาระส"าค�ญ ท��งน��เฉพาะในกรณ�ท�(พ�จารณาเหHนวิทยาลัยราชภัฏเชี5าจะเป.นประโยชน�ต5อมหา
วิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเท5าน��น
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<ไม5พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคา โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยไม5ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา5อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�น
ในกรณ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งต5อไปน��
                                (๑) ไม5ปรากฏช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคารายน��น ในบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ร�บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานการ
ร�บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม5กรอกช�(อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āา หร�อลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาอย5างหน=(งอย5าง
ใดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā หร�อท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āแตกต5างไปจากเง�(อนไขท�(ก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āในเอกสารสอบราคา ท�(เป.นสาระ
ส"าค�ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท"าให1เก�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āควิทยาลัยราชภัฏเชีามไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก5ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคารายอ�(น
                                (๔) ราคาท�(เสนอม�การข0ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบ ตก เต�ม แก1ไขเปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�(ยนแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาม�ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�(อ
พร1อมประท�บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1าม�) ก"าก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชี1
                       ๕.๔ ในการต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āส�นการสอบราคา หร�อในการท"าส�ญญา คณะกรรมการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องสอบราคาหร�อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<ให1ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาช��แจงข1อเทHจจร�ง สภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ ฐานะ หร�อข1อเทHจจร�งอ�(นใดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āท�(เก�(ยวิทยาลัยราชภัฏเชีข1องก�บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ท�(จะไม5ร�บราคาหร�อไม5ท"าส�ญญาหากหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีไม5ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีาม
เหมาะสมหร�อไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กต1อง
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาลัยราชภัฏเชี1ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ท�(จะไม5ร�บราคาต("าส�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā หร�อราคาหน=(งราคาใดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āหร�อ
ราคาท�(เสนอท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�ĀกHไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อในจ"านวิทยาลัยราชภัฏเชีน หร�อขนาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā หร�อเฉพาะรายการหน=(งรายการใดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการ สอบราคา โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยไม5พ�จารณาจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อเลัยราชภัฏเชียงรายมีควายกHไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1 ส�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āแต5จะพ�จารณา ท��งน��เพ�(อประโยชน�ของทางราชการเป.น
ส"าค�ญ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะให1ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�อวิทยาลัยราชภัฏเชี5าการต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āส�นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเป.นเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�ĀHดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āขาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาจะเร�ยกร1องค5าเส�ยหายใดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āๆ 



-๕-

ม�ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1 รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ท��งงาน ไม5วิทยาลัยราชภัฏเชี5า
จะเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บการค�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกหร�อไม5กHตาม หากม�เหต�ท�(เช�(อไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชี5าการเสนอราคากระท"าการโดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยไม5ส�จร�ต เช5น 
การเสนอเอกสารอ�นเป.นเทHจ หร�อใช1ช�(อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āา หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�(นมาเสนอราคาแทน เป.นต1น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�(ปรากฏข1อเทHจจร�งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งจากการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖อง สอบราคาวิทยาลัยราชภัฏเชี5า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บ
การค�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกตามท�(ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ประกาศรายช�(อไวิทยาลัยราชภัฏเชี1 ตามข1อ ๔.๖ เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชน�ร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคารายอ�(น 
ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นประกาศ สอบราคา หร�อเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(กระท"าการอ�นเป.นการข�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข5งข�นราคาอย5างเป.นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรม ตาม
ข1อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายม�อ"านาจท�(จะต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āรายช�(อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บการค�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีออกจาก
ประกาศรายช�(อตามข1อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคารายน��นเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเหHนวิทยาลัยราชภัฏเชี5า การยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องใบเสนอราคาท�(ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā"าเน�นการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชีจะเป.นประโยชน�แก5ทางราชการอย5างย�(งปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงม�อ"านาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเป\ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖องใบเสนอราคาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ง
กลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาส5งมอบส�(งของไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1วิทยาลัยราชภัฏเชีนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท"าการของทาง
ราชการ น�บแต5วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�(ท"าข1อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āท"าข1อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป.นหน�งส�อแทนการท"า
ส�ญญาตามแบบส�ญญาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งระบ�ในข1อ ๑.๓ กHไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ชนะการสอบราคา ไม5สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาส5งมอบส�(งของไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1วิทยาลัยราชภัฏเชีนภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท"าการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายเหHนวิทยาลัยราชภัฏเชี5าไม5สมควิทยาลัยราชภัฏเชีรจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āท"าข1อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป.นหน�งส�อ ตามข1อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ชนะการ สอบ
ราคา จะต1องท"าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อขายตามแบบส�ญญาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งระบ�ในข1อ ๑.๓ ก�บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā
จากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�(ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บแจ1งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะต1องวิทยาลัยราชภัฏเชีางหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นส�ญญาเป.นจ"านวิทยาลัยราชภัฏเชีนเง�นเท5าก�บร1อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๕ ของราคาส�(งของท�( สอบราคาไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
ให1มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายย=ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�อไวิทยาลัยราชภัฏเชี1ในขณะท"าส�ญญา โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยใช1หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นอย5างหน=(งอย5างใดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งต5อไปน��
                                (๑) เง�นสดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā
                                (๒) เชHคท�(ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไนาคารส�(งจ5ายให1แก5มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยเป.นเชHคลัยราชภัฏเชียงรายมีควางวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�(ท�(ท"า
ส�ญญาหร�อก5อนหน1าน��นไม5เก�น ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น ท"าการ
                                (๓) หน�งส�อค�"าประก�นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไนาคารภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในประเทศตามแบบหน�งส�อค�"าประก�นดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งระบ�ในข1อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน�งส�อค�"าประก�นของบรรษ�ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห5งประเทศไทย หร�อบร�ษ�ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กทร�พย� ท�(ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บอน�ญาตให1ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�(อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�รก�จค�"าประก�น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไนาคารแห5งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1แจ1งช�(อเวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนให1ส5วิทยาลัยราชภัฏเชีนราชการต5าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชี โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยอน�โลัยราชภัฏเชียงรายมีความให1ใช1ตาม
แบบหน�งส�อค�"าประก�น ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งระบ�ในข1อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไบ�ตรร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย
                 หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นน��จะค�นให1โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยไม5ม�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๑๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āจากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ขาย)    
พ1นจากข1อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา0กพ�นตามส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชี

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �����ราค,าปร�บ
                       ค5าปร�บตามแบบส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อขายข1อ ๑๐ ให1ค�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āในอ�ตราร1อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๐.๒ ต5อวิทยาลัยราชภัฏเชี�น



-๖-

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้ �����l�l�/��������A�/IMPLEMENTATIONS/บกพิจารณาราคา������������꫰Е⍴ଘ�.傔ؽ꫰Е⎄ଘ�nڇ꿐Е鉌ร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ท"าข1อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป.นหน�งส�อ หร�อท"าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อขายตามแบบดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งระบ�ในข1อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชีแต5กรณ� จะต1องร�บประก�นควิทยาลัยราชภัฏเชีามช"าร�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āบกพร5องของส�(งของท�(ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อขายท�(เก�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āข=�นภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า ๑ ปi 
น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āจากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อร�บมอบ โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ขายต1องร�บจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖5อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖มแก1ไขให1ใช1การไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āจากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�(
ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บแจ1งควิทยาลัยราชภัฏเชีามช"าร�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āบกพร5อง
                 
                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณ
@ในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค5าพ�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ส"าหร�บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อเง�นงบประมาณประจ"าปi พ.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนามในส�ญญาจะกระท"าไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ต5อเม�(อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บอน�ม�ต�เง�น      
ค5าพ�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�จาก เง�นงบประมาณประจ"าปi พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชีเท5าน��น
                       ๙.๒ เม�(อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ค�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคารายใดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āให1เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อ
ส�(งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ขายจะต1องส�(งหร�อน"าส�(งของดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีเข1ามาจากต5างประเทศ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะของน��นต1องน"าเข1า
มาโดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยทางเร�อในเส1นทางท�(ม�เร�อไทยเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�นอย05 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาให1บร�การร�บขนไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ตามท�(ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี5าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนาคม
ประกาศก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ขายจะต1องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชี5าดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชียการส5งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเชี� ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งน�� 
                                (๑) แจ1งการส�(งหร�อน"าส�(งของท�(ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อขายดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีเข1ามาจากต5างประเทศต5อกรมเจ1าท5าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใน 
๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�น น�บต��งแต5วิทยาลัยราชภัฏเชี�นท�(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ขายส�(งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อของจากต5างประเทศ เวิทยาลัยราชภัฏเชี1นแต5เป.นของท�(ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี5าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนาคมประกาศ
ยกเวิทยาลัยราชภัฏเชี1นให1บรรท�กโดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยเร�ออ�(นไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
                                (๒) จ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āการให1ส�(งของท�(ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖��อขายดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีบรรท�กโดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยเร�อไทยหร�อเร�อท�(ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�เช5นเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�บเร�อ
ไทยจากต5างประเทศมาย�งประเทศไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี1นแต5จะไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บอน�ญาตจากกรมเจ1าท5าให1บรรท�กส�(งของน��นโดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยเร�ออ�(นท�(ม�ใช5เร�อ
ไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งจะต1องไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ร�บอน�ญาตเช5นน��นก5อนบรรท�กของลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเร�ออ�(น หร�อเป.นของท�(ร�ฐมนตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี5าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยราชภัฏเชี1นให1บรรท�กโดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยเร�ออ�(น
                                (๓) ในกรณ�ท�(ไม5ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ขายจะต1องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชี5าดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชียการส5ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทยาลัยราชภัฏเชี� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ค�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชีไม5ไปท"าส�ญญาหร�อข1อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาท�(ทางราชการก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งระบ�ไวิทยาลัยราชภัฏเชี1ในข1อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร1องให1ชดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āใช1ควิทยาลัยราชภัฏเชีาม
เส�ยหายอ�(น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1าม�) รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งจะพ�จารณาให1เป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�<ท�(จะแก1ไขเพ�(มเต�มเง�(อนไขหร�อข1อก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āในแบบ
ส�ญญาให1เป.นไปตามควิทยาลัยราชภัฏเชีามเหHนของส"าน�กงานอ�ยการส0งส�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา1าม�)  
 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ฏเช�ยงราย
๒๒ เมษายน ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �����l�l�/��������A�/IMPLEMENTATIONS/แนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 66/2556

1.  Wireless Access Point (Support Controller) จำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h�����)#านวิทยาลัยราน 29 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ������วิทยาลัยรา
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1.1 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาร�บส5งข1อม0ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�(ย5านควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�( 2.4 GHz แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ 5 GHz ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1พร1อมก�น แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต1องสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกใช1   ช5อง
ส�ญญาณไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ท��งแบบ 20 MHz ส"าหร�บย5านควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�( 2.4 GHz  แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ 20,  40 MHz ส"าหร�บย5านควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�( 

            5GHz  
1.2 ม�เสาอากาศ ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในหร�อภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายนอก สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาใช1งานย5านควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�( 2.4 GHz แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ 5 GHz โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยท�(อ�ปกรณ�ต1อง

                 ท"างานแบบ MIMO 3Tx แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ 3Rx ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาส5งข1อม0ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1 2 Spatial Stream ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1เป.นอย5างน1อย
1.3 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"างานไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ IEEE 802.11n 

ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1 
1.4 ม�พอร�ต แบบ 10/100/1000 RJ-45 ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 1 พอร�ต แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Console พอร�ตไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 1 พอร�ต
1.5 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบส�ญญาณไร1สายแบบ non-wifi standard เพ�(อตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบช5องส�ญญาณท�(ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ท�(ส�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
1.6 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"างานร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�บต�วิทยาลัยราชภัฏเชีอ�ปกรณ� Wireless Controller ท�(เสนอตามข1อ 3 ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1อย5างม�ประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ
1.7 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"างานในร0ปแบบ SSID ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 16 SSID
1.8 รองร�บมาตรฐานควิทยาลัยราชภัฏเชีามปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ย IEEE 802.1x, WPA, WPA2 (IEEE 802.11i) หร�อ MAC address 

                  Authentication ร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�บ Radius ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1เป.นอย5างน1อย
1.9 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"า EAP-SIM หร�อ EAP-TLS หร�อ EAP-TTLS หร�อ PEAP ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1เป.นอย5างน1อย
1.10 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"างานภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายใต1การจ5ายไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ÿ�����¯�          		กำหนดดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจแบบ Power over Ethernet (PoE) ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 

                   (PoE) ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1อย5างม�ประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพ
1.11 ม�การร�บประก�นแบบ ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 1 ปi

2. Wireless Access Point (Unsupported Controller) จำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h�����)#านวิทยาลัยราน 10 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ������วิทยาลัยรา
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

2.1 ควิทยาลัยราชภัฏเชีามเรHวิทยาลัยราชภัฏเชี 300Mbps (802.11n) ควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�( 2.4 GHz ก"าลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งส5งไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 200 mW
2.2 เสาอากาศขนาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā 3dBi X 2 (MIMO) ควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มการท"างานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา5าน Software ท�(มาพร1อมก�บต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเคร�(อง
2.3 รองร�บ VLAN (802.1q) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ QOS 
2.4 รองร�บการท"าระบบ WiFi Hotspot Authenticate (FW.2.0) ร�ศม�การส5งส�ญญาณไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 150 

เมตร 
2.5 ควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ"าไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 64MB SDRAM, 8MB Flash
2.6 ม�ระบบปEองก�น แบบ WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2
2.7 รองร�บ Client ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 100 เคร�(อง

          2.8 ม� ช5องทางเช�(อมต5อ 1 Port RJ-45 10/100 Mbps, Auto MID/MIDX
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3. อ�ปกรณ! Wireless Controller จำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h�����)#านวิทยาลัยราน 1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ������วิทยาลัยรา
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

3.1 อ�ปกรณ�ต1องเป.น Appliance ท�(ออกแบบมาส"าหร�บใช1ควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มอ�ปกรณ� Wireless Access Point
                 โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยเฉพาะ

3.2. ม�พอร�ท Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T อย5างน1อย 4 พอร�ท
3.3. ม�พอร�ท Out-of-Band Management แบบ 10/100/1000Base-T 1 พอร�ท แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม� console port

                  แบบ USB จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชีน 1 พอร�ท
3.4. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม Access Point ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 75 เคร�(อง สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาก"าหนดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเป.น Group ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า

        30 Group แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงารองร�บเคร�(องลัยราชภัฏเชียงรายมีควา0กข5ายไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 1000 เคร�(อง
3.5. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม Remote Access Point โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยใช1ในการท"างานแบบ Office Extended ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
3.6. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"างานไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ตามมาตรฐาน IEEE 802.11a, 802.11b, IEEE 802.11g แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ IEEE 802.11n
3.7. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงารองร�บการท"า VLAN ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q Vtagging
3.8. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาเช�(อมต5อก�บ Access Point ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ตาม Control and Provisioning of Wireless Access 

                  Points Protocol (CAPWAP) ตามร0ปแบบ DTLS
3.9. ม�ระบบร�กษาควิทยาลัยราชภัฏเชีามปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ยตามมาตรฐาน wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected

                  Access (WPA), Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ HMAC: Keyed Hashing for Message 
                  Authentication

3.10. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาเข1ารห�สข1อม0ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ตามมาตรฐาน TKIP แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ AES
3.11. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"า Multi SSID ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 16 SSIDs
3.12. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"าการตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ใช1งานตามมาตรฐาน IEEE802.1x ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งต5อไปน�� LEAP, PEAP, EAP-TLS, 

                    EAP-TTLS
3.13. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาเปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�(ยน Channel ของ Access point ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ตามสภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพแวิทยาลัยราชภัฏเชีดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1อม (Dynamic Channel 
       Assignment)
3.14. ม�ระบบตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจจ�บการกวิทยาลัยราชภัฏเชีนของส�ญญาณแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาปร�บปร�งให1ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ข=�นไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1 (Interference Detection     

                    & Avoidance)
3.15. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจหาจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āท�(ไม5ม�ส�ญญาณแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะแก1ไขไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยอ�ตโนม�ต� (Coverage hole detection   

                    & correction)
3.16. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจวิทยาลัยราชภัฏเชี�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�มระดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�บควิทยาลัยราชภัฏเชีามแรงในการส5งส�ญญาณของอ�ปกรณ� Access Point 

                    แต5ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
3.17. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงากระจายผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ใช1งานไปย�ง Access Point ท�(อย05โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยรอบไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยอ�ตโนม�ต� (Client Load

                    Balancing)
3.18. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"าการตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจจ�บ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะปEองก�น Access Point แปลัยราชภัฏเชียงรายมีควากปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอมไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1 (Rogue Detection and 

                    Containment)
3.19. ม�ระบบ Wireless Intrusion Detection เพ�(อตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะปEองก�นการโจมต�บนเคร�อข5ายไร1สาย
3.20. ม�ระบบการท"างานแบบ VLAN Select
3.21. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"างานในร0ปแบบ Enterprise Mesh ตามมาตรฐาน 802.11n ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
3.22. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาปEองก�นการโจมต� Management Frame ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชีย Management Frame Protection 
       (MFP)
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3.23. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม Access Point ให1ท"างานแบบ Enhanced Local Mode (ELM)
3.24. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาควิทยาลัยราชภัฏเชีบค�ม Quality of Service (QoS) ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1แบบ Bandwidth contract, traffic shaping,      

                    RF Utilization เป.นอย5างน1อย
3.25. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงารองร�บการใช1ก�บระบบ Radius Server ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายนอกไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
3.26. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"าการ Authenticate ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ใช1งานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา5านทาง Web-based ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
3.27. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"า Access Control List ตาม IP Address, Protocol Type, Port แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะค5า DSCP ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
3.28. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาบร�หารจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āการอ�ปกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา5าน HTTP, HTTPS, Telnet, SSH แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Console Port ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
3.29. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาบร�หารผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา5านโปรโตคอลัยราชภัฏเชียงรายมีควา SNMP V1, V2c, V3 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ CDP over Air
3.30. อ�ปกรณ�ต1องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา5านมาตรฐานควิทยาลัยราชภัฏเชีามปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ย FIPS , FCC, EN แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ UL เป.นอย5างน1อย

            

4. Network Switch 24 port (Support 10 Gbps) จำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h�����)#านวิทยาลัยราน 2 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ������วิทยาลัยรา
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

4.1 ม�หน5วิทยาลัยราชภัฏเชียประมวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาควิทยาลัยราชภัฏเชีามเรHวิทยาลัยราชภัฏเชีไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 333MHz แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ หน5วิทยาลัยราชภัฏเชียควิทยาลัยราชภัฏเชีามจ"าหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ก (RAM) ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 
                 128 MB

4.2 เป.นอ�ปกรณ�สวิทยาลัยราชภัฏเชี�ตช�ท�(ม�ขนาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āของ Switching Capacity ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 56 Gbps แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Forwarding 
                 Throughput 65Mpps ตามลัยราชภัฏเชียงรายมีควา"าดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�บ

4.3 ม�พอร�ตแบบ 10/100/1000  จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชีนไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 24 พอร�ต ท�(สน�บสน�นการท"างานตามมาตรฐาน 
                 IEEE802.3af แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาจ5ายไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ÿ�����¯�          		กำหนดดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1รวิทยาลัยราชภัฏเชีมส0งส�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 365 Watt ต5ออ�ปกรณ�หน=(งช�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā

4.4 ม�พอร�ตแบบ SFP ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 4 พอร�ต พร1อมเสนอ Transceiver แบบ 1000Base-SX จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชีนหน=(งช�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā
4.5 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาม�จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชีน MAC address ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 8,000 MAC address
4.6 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"าการจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āลัยราชภัฏเชียงรายมีควา"าดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�บควิทยาลัยราชภัฏเชีามส"าค�ญของข1อม0ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาตามมาตรฐาน IEEE 802.1p โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยม�จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชีนค�วิทยาลัยราชภัฏเชี   

                 (Queue) ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 4 ค�วิทยาลัยราชภัฏเชีต5อพอร�ต
4.7 สน�บสน�น IPv4/IPv6 Routing แบบ Static ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 32 routes
4.8 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"างานไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ตามมาตรฐานการจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āแบ5ง VLAN แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ Tagging ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ไม5

                 น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 256 VLAN
4.9 สน�บสน�นการท"างานแบบ Rate Limiting ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1เป.นอย5างน1อย
4.10 สน�บสน�นการท"างานแบบ Port mirroring, Network Time Protocol แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ IEEE802.1AB Link 

                   Layer Discovery Protocol (LLDP), LLDP-MED ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
4.11 ม�ระบบร�กษาควิทยาลัยราชภัฏเชีามปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ยส"าหร�บเคร�(องลัยราชภัฏเชียงรายมีควา0กข5ายแบบ IEEE 802.1x แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ auto-voice VLAN ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
4.12 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"า Time-based ACLs, IPv6 ACL/QoS แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ MLD Snooping ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
4.13 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"าการร�บส5งข1อม0ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาแบบ Jumbo Frame ขนาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 9220 Byte ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
4.14 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"างานไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ตามมาตรฐาน Link Aggregation IEEE 802.3ad
4.15 รองร�บการท"างานท�(อ�ณหภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ0ม� ( Operating temperature) 0 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา=ง 45 องศาเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖�ยส 
4.16 สน�บสน�นมาตรฐาน  RMON แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ SNMP v1, v2c แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ v3 ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1เป.นอย5างน1อย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะรองร�บการจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āการ

                   ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา5านทาง CLI แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ HTTPS ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
4.17 ม�การร�บประก�นแบบ Lifetime Warranty
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5. UTP Wirint จำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h�����)#านวิทยาลัยราน 1 ระบบ
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

5.1 เป.นสายทองแดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āงค05บ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āเกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีแบบ 4 ค05สาย ขนาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 24 AWG หร�อ 0.5mm  
5.2 ฉนวิทยาลัยราชภัฏเชีนท�(ห�1มต1องเป.น PVC หร�อ Polyethylene
5.3 ม�อ�ตราการโค1งงอ (Bending Radius) ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 25mm. ขณะใช1งาน
5.4 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท"างานไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ท�(ช5วิทยาลัยราชภัฏเชีงอ�ณหภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ0ม�ต��งแต5 -15 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา=ง 70 C
5.5 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาทนแรงดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā=ง (pulling tension) ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 108N
5.6 ม�ค5า Return Loss ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 26dB ท�(ควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�( 100MHz แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 15dB ท�(ควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�( 350 MHz
5.7 ม�อ�ตราลัยราชภัฏเชียงรายมีควาดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āทอนส�ญญาณไม5เก�น 8.0dB/100m ท�(ควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�( 16MHz ไม5เก�น 21.0dB/100m ท�(ควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�(

                100MHz แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไม5เก�น 40dB/100m ท�(ควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�( 350MHz
5.8 ม�ค5า Pr-Pr Next เท�ยบก�บระยะทาง 100 เมตร ท�(ควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�( 100MHz ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 47 dB แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะท�(ควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�(

                350MHz ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 32dB
5.9 ม�ค5า Power Sum Next เท�ยบก�บระยะทาง 100m ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 46dB ท�(ควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�( 100 MHz แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไม5น1อย

                กวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 33 dB ควิทยาลัยราชภัฏเชีามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�( 350MHz
5.10 ม�ค�ณสมบ�ต�ตรงตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ TIA/EIA 568-B.2

 5.11 อ�ปกรณ�ประกอบอ�(นในระบบสายส�ญญาณ UTP Cat 5e เช5น Patch Pane, Patch Cord แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ 
                   Modular Jack/Plug เป.นต1น ต1องเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖๖/๒๕๕๖              �ย�(ห1อเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�นเพ�(อก5อให1เก�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพในการใช1
                   งานส0งส�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āอ�ปกรณ�ประกอบอ�(นในระบบสายส�ญญาณ UTP Cat 5e เช5น Patch Panel, Patch 
                   Cord, Modular Jack/Plug จะต1องเป.นเคร�(องหมายการค1าเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�นเพ�(อก5อให1เก�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพในการ
                   ใช1งานส0งส�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā

6. Single Mode Wiring จำนวน ๖ รายการ���蝰ో��h�����)#านวิทยาลัยราน 1 ระบบ
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

6.1 สายใยแก1วิทยาลัยราชภัฏเชีน"าแสง (Fiber Optic Cable) ชน�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā Single mode เป.นแบบใช1ต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āต��งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายนอกอาคารแขวิทยาลัยราชภัฏเชีน  
       อากาศ (Aerial Cable) ชน�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āม�สายสะพานในต�วิทยาลัยราชภัฏเชี (Fig.8) ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖=(งม�จ"านวิทยาลัยราชภัฏเชีนเส1นใยแก1วิทยาลัยราชภัฏเชีน"าแสงไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า      
       6 แกน
6.2 ม�ค�ณสมบ�ต�เป.นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, Bell Core GR-20, GR-409 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ 

                  ITU-T G.652 เป.นอย5างน1อย
6.3 ม�ค5า Attenuation น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 0.36 dB/km ท�(ควิทยาลัยราชภัฏเชีามยาวิทยาลัยราชภัฏเชีคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�(น 1310 nm แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะน1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 0.25dB/km 

                 ท�(ควิทยาลัยราชภัฏเชีามยาวิทยาลัยราชภัฏเชีคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�(น 1550 nm
6.4 เปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกนอกของสายใยแก1วิทยาลัยราชภัฏเชีน"าแสง(Outer Jacket) ท"าดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชียวิทยาลัยราชภัฏเชี�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā� HDPE (High Density Polyethylene) 

                 เพ�(อปEองก�นร�งส� UV แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะทนต5อสภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพแวิทยาลัยราชภัฏเชีดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1อม
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6.5 ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายสายท�กเส1นให1 Terminate ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชีย Pigtail ต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āต��งเข1าก�บแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคางกระจายสายใยแก1วิทยาลัยราชภัฏเชีน"าแสง
6.6 ม� Messenger Wire ท"าดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1วิทยาลัยราชภัฏเชียวิทยาลัยราชภัฏเชี�สดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā� Galvanized 
6.7 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาร�บแรงดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā=งส0งส�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā (Maximum Tensile Load) ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ไม5น1อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี5า 7000N 
6.8 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาทนอ�ณหภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ0ม�ขณะต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āต��ง, ขณะใช1งานแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเกHบร�กษา -40°C ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา=ง 70°C เป.นอย5างน1อย
6.9 อ�ปกรณ�ประกอบในระบบสายส�ญญาณใยแก1วิทยาลัยราชภัฏเชีน"าแสง เช5น Patch Panel, Patch Cord, Pigtail, 

                  Connector แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะอ�ปกรณ�ประกอบอ�(น ต1องเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖๖/๒๕๕๖              �ย�(ห1อเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�นเพ�(อก5อให1เก�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไ�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอาพใน
                  การใช1งานส0งส�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะง5ายต5อการบ"าร�งร�กษา

6.10 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาจะต1องเสนอแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�งการเช�(อมต5อ (Riser Diagram) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะแบบแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควานแสดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āงต"าแหน5งการ
                    ต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āต��ง (Lay Out plan) ของอ�ปกรณ� มาให1คณะกรรมการ หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งจากสร�ปต"าแหน5งต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āต��งก�บ
                    คณะกรรมการเร�ยบร1อยแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชี 

6.11 การต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āต��งอ�ปกรณ�ท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āท�กรายการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาจะต1องเป.นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01จ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āหาสาย เพ�(อต5อเช�(อมอ�ปกรณ�ท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā 
                   ให1สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาใช1งานไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1ตามแบบแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�ง (Diagram) ท�(เสนอ โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยค5าใช1จ5ายในการจ�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āหาสายส�ญญาณ
                   ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีเป.นของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01ขาย

6.12 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาจะต1องระม�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āระวิทยาลัยราชภัฏเชี�งตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจเน��อท�(ท�(ต1องการ ส"าหร�บต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āต��งอ�ปกรณ�ของตนร5วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�บอ�ปกรณ�อ�(นๆ 
                   เข�ยน Shop drawing เพ�(อท�(จะให1แน5ใจวิทยาลัยราชภัฏเชี5าอ�ปกรณ�ของตนสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาท�(จะท"าการต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āต��งในเน��อท�(ท�(เตร�ยม
                   ไวิทยาลัยราชภัฏเชี1น��นไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไม5เป.นอ�ปสรรคข�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āขวิทยาลัยราชภัฏเชีางก�บระบบอ�(นๆ

6.13 สายท�(เดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�นร1อยท5อภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายนอกต�วิทยาลัยราชภัฏเชีอาคาร จะต1องเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�นภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในท5อท�(สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาปEองก�นภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ยจากธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไรรมชาต�ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1เป.น
                   อย5างดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā� โดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āยในส5วิทยาลัยราชภัฏเชีนของสายท�(อาจจะกระทบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา0กควิทยาลัยราชภัฏเชีามช��น จะต1องเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�นภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในท5อ IMC Conduit แต5ต1อง
                   ม�ข1อต5อก�นน�"าเท5าน��น

6.14 สายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในอาคารท��งหมดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āจะต1องเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�นอย05ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในท5อ EMT Conduit หร�อ PVC Conduit ส�ขาวิทยาลัยราชภัฏเชี
6.15 ในกรณ�ท�(ม�การเดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�นสายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอายในอาคาร แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะอย05ใต1ฝEา จะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาใช1 Flexible Conduit ไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
6.16 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาต1องต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āต��งคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖๖/๒๕๕๖              � ท�(สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาเช�(อมต5อระบบให1สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาใช1งานไดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā1
6.17 ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา01เสนอราคาต1องทดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āสอบการใช1งานของคร�ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอ�ณฑ์ จำนวน ๖ รายการ          ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖๖/๒๕๕๖              �ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Ā�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา5าวิทยาลัยราชภัฏเชีพร1อมอบรมการใช1งานหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งจากต�ดุที่สอบราคาซื้อ�r�%E0%B8%A��������r�㐒祖�爀�Āต��งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา1วิทยาลัยราชภัฏเชีเสรHจ

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


