
ประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��������`���ฏเช�ยงราย
เร��อง   สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ��อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ�����h! จำนวน ๒ รายการ�����h�����(#านวิทยาลัยราชน ๒ รายการ

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเ��อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา� จ!านวิทยาน ๒ รายการ        
ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเขท�% ๕๙/๒๕๕๖ ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาามรายการ 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�
งน�� 

                 ๑.  รถกวิทยาาดังนี้ ����������������������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�ขยะดังนี้ ����������������������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�.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�ใบไม1 จ!านวิทยาน ๒   ค
น 
                 ๒.  รถกระเช1า ๔ ลัยราชภัฏเ1อ จ!านวิทยาน ๑   ค
น 
 
          ผู้มีสิทธิเ&'ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�เสนอราคาจำนวน ๒ รายการ�����h�����(ะต์ จำนวน ๒ รายการ�����h'องม�ค)ณสมบ�ต์ จำนวน ๒ รายการ�����h� ดังต่อไปนี้ �จำนวน ๒ �����������7�             �งต์ จำนวน ๒ รายการ�����h,อไปน�� 
                 ๑. เป3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ม�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�6ท�%สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                 ๒. ไม7เป3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ท�%ถ.กระบ6ช�%อไวิทยา1ในบ
ญช�รายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้ ����������������������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�1แจ1งเวิทยา�ยนช�%อแลัยราชภัฏเ1วิทยา
                 ๓. ไม7เป3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ไดังนี้ ����������������������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�1ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�<หร�อควิทยาามค61มก
น ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเ=%งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศไม7ยอมข=�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา1นแต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา7ร
ฐบาลัยราชภัฏเ

ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคาไดังนี้ ����������������������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�1ม�ค!าส
%งให1สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�<ควิทยาามค61มก
นเช7นวิทยา7าน
�น
                 ๔. ไม7เป3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏเประโยชน�ร7วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคารายอ�%นท�%เข1าเสนอราคาให1แก7มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย

ราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ณ วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อไม7เป3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1กระท!าการอ
นเป3นการข
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�ขวิทยาางการแข7งข
นราคา           
อย7างเป3นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรมในการสอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร
�งน��

                 ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�ไม7ร
บพ�จารณาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ไดังนี้ ����������������������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�1ร
บ
มอบอ!านาจไม7เข1าร
บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������Ő�������                                (๑) ไDงการพ�จารณาราคาต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�% มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก!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�

          ก!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�ย�%นซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ในวิทยา
นท�% ๒๘ ม�นาคม ๒๕๕๖ ถ=งวิทยา
นท�% ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา
�งแต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา7เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถ=งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. 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�6 กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�การบดังนี้ ����������������������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�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก!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�
เปIดังนี้ ����������������������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�ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาในวิทยา
นท�% ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา
�งแต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา7เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๓.๓๐ น. 

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1สนใจต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา�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�ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา7อขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเ��อ  ช6ดังนี้ ����������������������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�ลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองร1อยบาทถ1วิทยาน) 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�1ท�% งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�การบดังนี้ ����������������������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�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�% ๒๘ ม�นาคม ๒๕๕๖ ถ=งวิทยา
นท�% ๑๑ เมษายน 
๒๕๕๖ ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา
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                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคาต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา1องไม7เป3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบรลัยราชภัฏเประโยชน�ร7วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคารายอ�%น ณ วิทยา
นประกาศ     
สอบราคา หร�อไม7เป3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1กระท!าการอ
นเป3นการข
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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นราคาอย7างเป3นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรม ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาามข1อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคาต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา1องไม7เป3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ไดังนี้ ����������������������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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บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�<หร�อควิทยาามค61มก
น ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเ=%งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศไม7ยอมข=�นศาลัยราชภัฏเไทย 
เวิทยา1นแต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา7ร
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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�1ม�ค!าส
%งให1สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�<แลัยราชภัฏเะควิทยาามค61มก
นเช7นวิทยา7าน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงรา�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคาจะต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา1องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย�%นมาพร1อมก
บซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา 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�ยแยกไวิทยา1นอกซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเอง  
ใบเสนอราคาเป3น ๒ ส7วิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ ส7วิทยานท�% ๑ อย7างน1อยต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา1องม�เอกสารดังนี้ ����������������������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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งต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา7อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคาเป3นน�ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา�บ6คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) ห1างห61นส7วิทยานสาม
ญหร�อห1างห61นส7วิทยานจ!าก
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งส�อร
บรองการ      
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ญช�รายช�%อห61นส7วิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1จ
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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�การ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ม�อ!านาจควิทยาบค6ม พร1อมร
บรองส!าเนาถ.กต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา1อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ!าก
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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ทมหาชนจ!าก
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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� ให1ย�%นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ          
จดังนี้ ����������������������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�ทะเบ�ยนน�ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา�บ6คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ� บ
ญช�รายช�%อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1จ
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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ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ถ�อห61นราย
ใหญ7 พร1อมร
บรองส!าเนาถ.กต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา1อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคาเป3นบ6คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศรรมดังนี้ ����������������������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�าหร�อคณะบ6คคลัยราชภัฏเท�%ม�ใช7น�ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา�บ6คคลัยราชภัฏเ ให1ย�%นส!าเนา
บ
ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตารประจ!าต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1น
�น ส!าเนาข1อต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตากลัยราชภัฏเงท�%แสดังนี้ ����������������������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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ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตารประจ!าต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา
วิทยา
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เป3นห61นส7วิทยาน พร1อมท
�งร
บรองส!าเนาถ.กต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา1อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคาเป3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคาร7วิทยามก
นในฐานะเป3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ร7วิทยามค1า ให1ย�%นส!าเนาส
ญญา
ของการเข1าร7วิทยามค1า ส!าเนาบ
ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตารประจ!าต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ร7วิทยามค1า แลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เข1าร7วิทยามค1าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 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�ใช7ส
ญชาต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา�ไทย กLให1ย�%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��
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�งน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา
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�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�1วิทยายราคาต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา7อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคารายใดังนี้ ����������������������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�ม�ค6ณสมบ
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กฐานการเสนอราคาไม7ถ.ก
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เง�%อนไขของเอกสารสอบราคาในส7วิทยานท�%ม�ใช7สาระส!าค
ญ ท
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วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท7าน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
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                                (๑) ไม7ปรากฏช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
กฐาน 
การร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
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นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคารายอ�%น 
ณ วิทยา
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                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อรถยนต์ จำนวน ��อขาย
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%งหร�อซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเ��อของจากต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา7างประเทศ เวิทยา1นแต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา7เป3นของท�%ร
ฐมนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาร�วิทยา7าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา1นให1บรรท6กโดังนี้ ����������������������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�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
                                (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��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�การให1ส�%งของท�%ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเ��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��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งกลัยราชภัฏเ7าวิทยาบรรท6กโดังนี้ ����������������������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�ยเร�อไทยหร�อเร�อท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�เช7นเดังนี้ ����������������������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��ยวิทยาก
บเร�อ
ไทยจากต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา7างประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยา1นแต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา7จะไดังนี้ ����������������������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�1ร
บอน6ญาต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาจากกรมเจ1าท7าให1บรรท6กส�%งของน
�นโดังนี้ ����������������������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�ยเร�ออ�%นท�%ม�ใช7
เร�อไทย ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเ=%งจะต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา1องไดังนี้ ����������������������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�1ร
บอน6ญาต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาเช7นน
�นก7อนบรรท6กของลัยราชภัฏเงเร�ออ�%น หร�อเป3นของท�%ร
ฐมนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาร�วิทยา7าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา1นให1บรรท6กโดังนี้ ����������������������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�ยเร�ออ�%น
                                (๓) ในกรณ�ท�%ไม7ปฏ�บ
ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา�ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ขายจะต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา1องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร�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�ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาามกฎหมายวิทยา7าดังนี้ ����������������������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�1วิทยายการส7ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1เสนอราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเ=%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�1ค
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�เลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเ1วิทยาไม7ไปท!าส
ญญาหร�อข1อต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตากลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�%ทางราชการก!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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愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งระบ6ไวิทยา1ในข1อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร1องให1ชดังนี้ ����������������������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�ใช1
ควิทยาามเส�ยหายอ�%น (ถ1าม�) รวิทยามท
�งจะพ�จารณาให1เป3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบร.1ท��งงานต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศ�<ท�%จะแก1ไขเพ�%มเต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา�มเง�%อนไขหร�อข1อก!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�ในแบบ
ส
ญญาให1เป3นไปต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาามควิทยาามเหLนของส!าน
กงานอ
ยการส.งส6ดังนี้ ����������������������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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มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย   
      ๒๘ ม�นาคม ๒๕๕๖

 



รายลัยราชภัฏเชียงราะเอ�ยดังต่อไปนี้ �จำนวน ๒ �����������7�             แนบท'ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงราขท�� 59/2556

1. รถกวิทยาลัยราชาดังต่อไปนี้ �จำนวน ๒ �����������7�             ขยะดังต่อไปนี้ �จำนวน ๒ �����������7�             &ดังต่อไปนี้ �จำนวน ๒ �����������7�             ใบไม' จำนวน ๒ รายการ�����h�����(#านวิทยาลัยราชน 2   ค�น
ค)ณลัยราชภัฏเชียงรา�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�รถกวิทยา1าง 110 ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเม.  ยาวิทยา  250 ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเม.  ส.ง 140 ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเม.
2. เคร�%องยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา�เบนซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเ�น 6 แรงม1า
3. ควิทยาามเรLวิทยาข
บเคลัยราชภัฏเ�%อน 3.5 กม./ชม.
4. ลัยราชภัฏเ1อยาง 500-10 ท
�ง 4 เส1น
5. ช7องปากดังนี้ ����������������������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�ใบไม1ยาวิทยา  60  ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเม.  สามารถดังนี้ ����������������������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�.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�เกLบใบไม1ไดังนี้ ����������������������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  2,000  ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาร.ม./ชม.
6. แปรงกวิทยาาดังนี้ ����������������������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�ปร
บส.งต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา%!าไดังนี้ ����������������������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  แนวิทยากวิทยาาดังนี้ ����������������������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�กวิทยา1าง  60  ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเม.
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2. รถกระเช'า 4 ลัยราชภัฏเชียงรา'อ จำนวน ๒ รายการ�����h�����(#านวิทยาลัยราชน 1 ค�น
ค)ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. น�!าหน
กรถรวิทยามน�!าหน
กบรรท6ก  2,700 กก.
2. ม�ระบบไฮดังนี้ ����������������������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�รอลัยราชภัฏเ�กควิทยาบค6มบนกระเช1า
3. ระบบเก�ยร�เดังนี้ ����������������������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��นหน1า 4 ถอยหลัยราชภัฏเ
ง 1
4. ควิทยาามกวิทยา1างลัยราชภัฏเ1อหน1า-หลัยราชภัฏเ
ง 1.55 เมต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาร
5. ระบบเบรก  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�
�มเบรกไฮดังนี้ ����������������������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�รอลัยราชภัฏเ�กท
�ง 4 ลัยราชภัฏเ1อ
6. ควิทยาามกวิทยา1างกระบะ 1.60 เมต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาร  ยาวิทยา 2.80 เมต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาร
7. บ.มร
บน�!าหน
ก 2 พ
บ
8. กระเช1ายกไดังนี้ ����������������������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�1ส.งจากพ��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��น 7.50 เมต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาร
9. หม6นรอบไดังนี้ ����������������������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�1 250 องศา
10. ขาหย
%งไฮดังนี้ ����������������������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�รอลัยราชภัฏเ�กท
�ง 2 ข1าง
11. ขาหย
%งย�%นออกดังนี้ ����������������������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�1านข1างต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา
วิทยารถ 45 ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเม.
12. เคร�%องยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา�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��เซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเ 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� 12  แรงม1า
13. 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�ลัยราชภัฏเ1อยางหน1า-หลัยราชภัฏเ
ง 600-14
14. ต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตา
วิทยารถกวิทยา1าง 160 ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเม. ยาวิทยา  610  ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเม.  ส.ง 254 ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเม.
15. แบต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาเต์ จำนวน ๒ รายการ        ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕๙/๒๕๕๖ ตาอร�% 12 โวิทยาลัยราชภัฏเท� 50 แอมป̀

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


