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มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค��อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕�าอ��เลัยราชภัฏเคเชอร� จ านวิทยาน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ
วิทยา  
ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามเอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารสอบราคาเลัยราชภัฏเขท�& ๗๕/๒๕๕๖ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามรายก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าร ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯
งน��
                  - เก�าอ��เลัยราชภัฏเชียงรคเชอร� จำนวน ๕๐๐ ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴"านวิทยาลัยราน ๕๐๐ ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴ଘ�.傔ؽ꫰Е䖄ଘ�nڇ꿐Е㉌ݔti偔�วิทยาลัยรา    

          ผู้มีสิทธิเส)�ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
เสนอราคาจำนวน ๕๐๐ ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴ะตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴ଘ�.傔ؽ꫰Е䖄ଘ�nڇ꿐Е㉌ݔti偔�องม�ค+ณสมบ�ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴ଘ�.傔ؽ꫰Е䖄ଘ�nڇ꿐Е㉌ݔti偔
 ดังต่อไปนี้�	 �����������������:�/IMPLEMENTATION�งตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴ଘ�.傔ؽ꫰Е䖄ଘ�nڇ꿐Е㉌ݔti偔.อไปน��
                   ๑. เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯3ท�&สอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค��อ
                   ๒. ไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ท�&ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ระบ3ช�&อไวิทยา�ในบ
ญช�รายช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ท��งงานของทางราชก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารแลัยราชภัฏเะไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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                   ๓. ไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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บเอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<หร�อควิทยาามค3�มก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
น ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค=&งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม5ยอมข=�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา�นแตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอ
ราคาไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�ม�ค าส
&งให�สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ควิทยาามค3�มก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นเช5นวิทยา5าน
�น
                   ๔. ไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร5วิทยามก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคารายอ�&นท�&เข�าเสนอราคาให�แก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕5มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยา
นประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าศสอบราคา หร�อไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ระท าก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารอ
นเป/นก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารข
ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ขวิทยาางก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารแข5งข
นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมใน
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค��อคร
�งน��
                   ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม5ร
บพ�จารณาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคองเสนอราคา หาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาหร�อ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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บมอบ
อ านาจไม5เข�าร
บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ő�������         	กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่Eงก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารพ�จารณาราคาตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�&มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ าหนดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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         ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ าหนดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ő�������         	กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่Eงค าช��แจงรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯เพ�&มเตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�ม ในวิทยา
นท�& ๑๔ พฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖  เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๑.๐๐ น.       
ณ ห�องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=�ง  ส าน
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕งานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารบดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
          ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ าหนดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ย�&นซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคองสอบราคา ในวิทยา
นท�& ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งวิทยา
นท�& ๑๕ พฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ
�งแตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. (ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาราชก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าร) ณ งานพ
สดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯3 ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕องคลัยราชภัฏเ
ง ส าน
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕งานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารบดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย  
ราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ าหนดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯เปKดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคองใบเสนอราคาในวิทยา
นท�& ๑๖ พฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น.
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�สนใจตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5อขอร
บเอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค��อ ช3ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองร�อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�วิทยาน) ไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�ท�& งานก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารเง�น 
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕องคลัยราชภัฏเ
ง ส าน
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕งานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารบดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�& ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งวิทยา
นท�& ๑๐ พฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม 
๒๕๕๖ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ
�งแตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น. ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�ท�&เวิทยาMบไซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ
พท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5อ ๑๖๒๒ ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าร

                   ประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าศ ณ วิทยา
นท�& ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖                           

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ช5วิทยายศาสตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġราจารย�ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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     อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารบดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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เอกสาร สอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๗๕/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเ��อเก�าอ��เลัยราชภัฏเชียงรคเชอร� จำนวน ๕๐๐ ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴"านวิทยาลัยราน ๕๐๐ ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴ଘ�.傔ؽ꫰Е䖄ଘ�nڇ꿐Е㉌ݔti偔�วิทยาลัยรา
ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴ଘ�.傔ؽ꫰Е䖄ଘ�nڇ꿐Е㉌ݔti偔ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย

ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
......................................................

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค=&งตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5อไปน��เร�ยก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕วิทยา5า "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�     
จะ สอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค��อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕�าอ��เลัยราชภัฏเคเชอร� จ านวิทยาน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ
วิทยา ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามรายก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าร ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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งน��
                 - เก�าอ��เลัยราชภัฏเชียงรคเชอร� จำนวน ๕๐๐ ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴"านวิทยาลัยราน ๕๐๐ ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴ଘ�.傔ؽ꫰Е䖄ଘ�nڇ꿐Е㉌ݔti偔�วิทยาลัยรา    

ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค=&งพ
สดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯3ท�&จะซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค��อน��ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องเป/นของแท� ของใหม5 ไม5เคยใช�งานมาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕5อน ไม5เป/นของเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕5าเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕Mบ อย15ในสภัฏเชียงรายมีควาาพท�&จะใช�งานไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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นท�
แลัยราชภัฏเะม�ค3ณลัยราชภัฏเ
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ษณะเฉพาะตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġรงตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ าหนดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ไวิทยา�ในเอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารสอบราคาฉบ
บน�� โดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ยม�ข�อแนะน า แลัยราชภัฏเะข�อก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ าหนดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯 ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯
งตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท�ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ค3ณลัยราชภัฏเ
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค� าประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารร
บเง�นค5าพ
สดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาท�&ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร5วิทยามก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
น
                                (๒) ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารข
ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ขวิทยาางก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารแข5งข
นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สาร
                                (๑) บ
ญช�เอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารส5วิทยานท�& ๑
                                (๒) บ
ญช�เอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารส5วิทยานท�& ๒
 
                 ๒. ค+ณสมบ�ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴ଘ�.傔ؽ꫰Е䖄ଘ�nڇ꿐Е㉌ݔti偔
ของผู้มีสิทธิเส)�เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯3ท�& สอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ท�&ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ระบ3ช�&อไวิทยา�ในบ
ญช�รายช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ท��งงานของทางราชก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารแลัยราชภัฏเะไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�แจ�ง
เวิทยา�ยนช�&อแลัยราชภัฏเ�วิทยา หร�อไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ท�&ไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเของก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารส
&งให�น�ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�บ3คคลัยราชภัฏเหร�อบ3คคลัยราชภัฏเอ�&นเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ท��งงานตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามระเบ�ยบของทางราชก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าร
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร5วิทยามก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคารายอ�&น ณ วิทยา
นประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าศ    
สอบราคา หร�อไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ระท าก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารอ
นเป/นก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารข
ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ขวิทยาางก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารแข5งข
นราคาอย5างเป/นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามข�อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องไม5เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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บเอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<หร�อควิทยาามค3�มก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
น ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค=&งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม5ยอมข=�นศาลัยราชภัฏเไทย 
เวิทยา�นแตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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&งให�สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<แลัยราชภัฏเะควิทยาามค3�มก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นเช5นวิทยา5าน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาจะตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องเสนอเอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารหลัยราชภัฏเ
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ฐานย�&นมาพร�อมก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
บซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคองใบเสนอราคา โดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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นอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคองใบเสนอราคาเป/น ๒ ส5วิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ ส5วิทยานท�& ๑ อย5างน�อยตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องม�เอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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งตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5อไปน��
                                (๑) ในก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาเป/นน�ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�บ3คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕) ห�างห3�นส5วิทยานสาม
ญหร�อห�างห3�นส5วิทยานจ าก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
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งส�อร
บรองก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าร       
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愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ทะเบ�ยนน�ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�บ3คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�&อห3�นส5วิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�จ
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บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ าก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
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งส�อร
บรองก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าร           
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งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ
ญช�รายช�&อก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รรมก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�จ
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ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห3�นราย
ใหญ5 พร�อมร
บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�อง
                                (๒) ในก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาเป/นบ3คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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บ
ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġรประจ าตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�น
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วิทยา
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เป/นห3�นส5วิทยาน พร�อมท
�งร
บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�อง
                                (๓) ในก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาร5วิทยามก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นในฐานะเป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ร5วิทยามค�า ให�ย�&นส าเนาส
ญญา
ของก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารเข�าร5วิทยามค�า ส าเนาบ
ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġรประจ าตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ร5วิทยามค�า แลัยราชภัฏเะในก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รณ�ท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เข�าร5วิทยามค�าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       ^ายใดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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ม�ใช5ส
ญชาตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�ไทย ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕Mให�ย�&นส าเนาหน
งส�อเดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ร5วิทยามค�าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       า̂ยใดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯เป/นน�ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�บ3คคลัยราชภัฏเให�ย�&นเอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามท�&ระบ3ไวิทยา�ใน (๑)
                                (๔) หน
งส�อแสดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ฐานทางก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารเง�น ส าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษ�
ม1ลัยราชภัฏเค5าเพ�&ม
                                (๕) บ
ญช�เอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารส5วิทยานท�& ๑ ท
�งหมดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�ย�&นพร�อมก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
บซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคองใบเสนอราคา ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามแบบในข�อ   
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส5วิทยานท�& ๒ อย5างน�อยตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องม�เอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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งตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5อไปน��
                                (๑) แคMตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġาลัยราชภัฏเMอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร1ปรายก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ค3ณลัยราชภัฏเ
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ษณะเฉพาะ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามข�อ ๔.๔
                                (๒) หน
งส�อมอบอ านาจซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค=&งปKดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯อาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รแสตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġมป_ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ฎหมายในก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รณ�ท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคามอบอ านาจ
ให�บ3คคลัยราชภัฏเอ�&นลัยราชภัฏเงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ
ญช�เอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารส5วิทยานท�& ๒ ท
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บซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคองใบเสนอราคา ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามแบบในข�อ   
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องย�&นเสนอราคาตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามแบบท�&ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ าหนดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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�งส��นแลัยราชภัฏเะจะตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ข�อควิทยาามให�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�วิทยาน ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�&อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาให�ช
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ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องระบ3ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġรงก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นท
�งตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ
วิทยาอ
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ษร โดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ยไม5ม�ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารข1ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ลัยราชภัฏเบหร�อแก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕�ไข หาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ม�ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารข1ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�& ๑๖ 
พฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น.



-๔-
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บค าค
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                 ๕. หลัยราชภัฏเ
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทา�แลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ในก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารพ�จารณาราคา
                       ๕.๑ ในก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารสอบราคา คร
�งน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ
ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ส�นดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�วิทยาย ราคารวิทยาม
                       ๕.๒ หาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคารายใดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�ไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามข�อ ๒ หร�อย�&นหลัยราชภัฏเ
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ฐานก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารเสนอราคา     
ไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องหร�อไม5ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�วิทยานตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามข�อ ๓ หร�อย�&นซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคองสอบราคาไม5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง1ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามข�อ ๔ แลัยราชภัฏเ�วิทยาคณะก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รรมก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารเปKดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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จะไม5ร
บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคารายน
�น เวิทยา�นแตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5เป/นข�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯พลัยราชภัฏเาดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯หลัยราชภัฏเงเพ�ยงเลัยราชภัฏเMก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕น�อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯พลัยราชภัฏเาดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ไปจาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
เง�&อนไขของเอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารสอบราคาในส5วิทยานท�&ม�ใช5สาระส าค
ญ ท
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วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท5าน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
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ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค5อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
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งตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5อไปน��
                                (๑) ไม5ปราก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ฏช�&อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ร
บเอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ฐานก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าร
ร
บเอก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕สารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
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ส าค
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                                (๔) ราคาท�&เสนอม�ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารข1ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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ช�&อพร�อมประท
บตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�าม�) ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ าก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
บไวิทยา�
                       ๕.๔ ในก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ
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                                (๒) เชMคท�&ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส
&งจ5ายให�แก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕5มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
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นท�&ท�&ท า
ส
ญญาหร�อก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕5อนหน�าน
�นไม5เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕�น ๓ วิทยา
น ท าก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าร
                                (๓) หน
งส�อค� าประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีควาายในประเทศตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามแบบหน
งส�อค� าประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
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งระบ3ในข�อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน
งส�อค� าประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นของบรรษ
ทเง�นท3นอ3ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġสาหก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รรมแห5งประเทศไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นท3น 
หร�อบร�ษ
ทเง�นท3นหลัยราชภัฏเ
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ทร
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บอน3ญาตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġให�ประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕อบก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕�จก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารเง�นท3นเพ�&อก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕อบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล3รก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕�จค� าประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
น
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แบบหน
งส�อค� าประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
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งระบ3ในข�อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ
นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ
ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġรร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
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น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
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นท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ชนะก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ขาย) 
พ�นจาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ข�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕พ
นตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามส
ญญาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค��อขายแลัยราชภัฏเ�วิทยา

                 ๗. อ�ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴ଘ�.傔ؽ꫰Е䖄ଘ�nڇ꿐Е㉌ݔti偔ราค.าปร�บ
                       ค5าปร
บตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามแบบส
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ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġราร�อยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5อวิทยา
น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช"าร+ดังต่อไปนี้�	 �����������������:�/IMPLEMENTATIONบกพร.อง
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愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�ท าข�อตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ลัยราชภัฏเงเป/นหน
งส�อ หร�อท าส
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งระบ3ในข�อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเ�วิทยาแตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รณ� จะตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องร
บประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
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งน�� 
                                (๑) แจ�งก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารส
&งหร�อน าส�&งของท�&ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค��อขายดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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งก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ลัยราชภัฏเ5าวิทยาเข�ามาจาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5างประเทศตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5อก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รมเจ�าท5า
ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ
�งแตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5วิทยา
นท�&ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ขายส
&งหร�อซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค��อของจาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5างประเทศ เวิทยา�นแตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5เป/นของท�&ร
ฐมนตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġร�วิทยา5าก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ระทรวิทยางคมนาคม
ประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าศยก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕เวิทยา�นให�บรรท3ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕โดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ยเร�ออ�&นไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�
                                (๒) จ
ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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งก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ลัยราชภัฏเ5าวิทยาบรรท3ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕โดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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บเร�อ
ไทยจาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ5างประเทศมาย
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บอน3ญาตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġจาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รมเจ�าท5าให�บรรท3ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ส�&งของน
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เร�อไทย ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค=&งจะตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�ร
บอน3ญาตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġเช5นน
�นก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕5อนบรรท3ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ของลัยราชภัฏเงเร�ออ�&น หร�อเป/นของท�&ร
ฐมนตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġร�วิทยา5าก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ระทรวิทยางคมนาคม
ประก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าศยก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕เวิทยา�นให�บรรท3ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕โดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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                                (๓) ในก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕รณ�ท�&ไม5ปฏ�บ
ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ขายจะตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�วิทยายก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารส5ง
เสร�มก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารพาณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�เสนอราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราค=&งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�ค
ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯เลัยราชภัฏเ�อก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕แลัยราชภัฏเ�วิทยาไม5ไปท าส
ญญาหร�อข�อตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�&ทางราชก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ าหนดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯
งระบ3ไวิทยา�ในข�อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ร�องให�ชดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ใช�
ควิทยาามเส�ยหายอ�&น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�าม�) รวิทยามท
�งจะพ�จารณาให�เป/นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค1�ท��งงานตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามระเบ�ยบของทางราชก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕าร
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�<ท�&จะแก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕�ไขเพ�&มเตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�มเง�&อนไขหร�อข�อก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ าหนดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ในแบบ
ส
ญญาให�เป/นไปตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġามควิทยาามเหMนของส าน
ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕งานอ
ยก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารส1งส3ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯 (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�าม�)
 
 

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
๓๐ เมษายน ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้�	 �����������������:�/IMPLEMENTATIONแนบท�ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 75/2556

เก�าอ��เลัยราชภัฏเชียงรคเชอร� จำนวน ๕๐๐ ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴"านวิทยาลัยราน 500 ตัว�tmp�ll�����������꫰Е䕴ଘ�.傔ؽ꫰Е䖄ଘ�nڇ꿐Е㉌ݔti偔�วิทยาลัยรา
ค+ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. ขนาดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯โดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ยประมาณ 540(W) x 670(D) x  800(H) มม.
2. ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ
วิทยาท�&น
&งฉ�ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ข=�นร1ปดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�วิทยาย Prorylene Copolymer ค3ณภัฏเชียงรายมีควาาพเมMดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯 100% เคลัยราชภัฏเ�อบสารปtองก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นแสงปtองก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นจาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕

แสง UV หนา 4 มม.
3. ขาเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕�าอ��ท าจาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕เหลัยราชภัฏเMก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕แปwปขนาดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯  19 x 19 มม. หนา 1 มม.  
4. โครงขาช3บโครเม�&ยมอย5างดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�แลัยราชภัฏเะม�จ3ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕พลัยราชภัฏเาสตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ท�&ปลัยราชภัฏเายขาปtองก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕
นก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ารลัยราชภัฏเ�&น
5. แผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค5นแลัยราชภัฏเคเชอร�เป/นแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค5นไม�เตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��������������������ĸ�����ġMม หนา 16 มม. ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�านบนเคลัยราชภัฏเ�อบดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�วิทยายโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด����������������Ő�������         	กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่เมก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕�าส�ขาวิทยา
6. ขอบแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค5นแลัยราชภัฏเMคเชอร�ปKดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯�วิทยาย PVC ระบบ EDGE BAND หนา 2 มม.
7. โครงแขนท าจาก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕เหลัยราชภัฏเMก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕แปwป ขนาดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯 19 x 19 มม. หนา 1 มม. ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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8. ม�เหลัยราชภัฏเMก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว  ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๕ลัยราชภัฏเมย=ดังนี้	��������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯ระหวิทยา5างโครงขาแลัยราชภัฏเะแขนแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค5นเลัยราชภัฏเคเชอร�เพ�&อเพ�&มควิทยาามแขMงแรง
9. ส�ระบ3ภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
ง
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