
ประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��䆔レమヰమ`�萀�ฏเช�ยงราย
เร��อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อคร�ภัฏเชียงราย��䆔レమヰమ`�萀�ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ���h����! จำนวน ๒ รายการ���h�����(�pri#านวิทยาลัยราชน ๒ รายการ

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๔/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๒ รายการ      
ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเขท�' ๘๔/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งน�� 

                 ๑.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�แบบพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนกพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนา จ!านวิทยาน ๑๐   เคร�'อง 
                 ๒.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�แบบ Tablet PC จ!านวิทยาน ๓   ต
วิทยา 

          ผู้มีสิทธิเ'(ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�เสนอราคาจำนวน ๒ รายการ���h�����(�priะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���(องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���� ดังต่อไปนี้ �������ffice������张����le弈廰廘廄庘�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���,อไปน�� 
                   ๑. เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ม�อาช�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนขายพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�ท�'สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                   ๒. ไมBเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กระบ�ช�'อไวิทยา@ในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@แจ@งเวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ@วิทยา
                   ๓. ไมBเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Gหร�อควิทยาามค�@มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไมBยอมขH�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา@นแตBร
ฐบาลัยราชภัฏเ

ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ม�ค!าส
'งให@สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Gควิทยาามค�@มก
นเชBนวิทยาBาน
�น
                   ๔. ไมBเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�รBวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายอ�'นท�'เข@าเสนอราคาให@แกBมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย

ราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ณ  วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อไมBเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@กระท!าการอ
นเป=นการข
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opขวิทยาางการแขBงข
นราคาอยBางเป=น
ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร
�งน��

                   ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไมBร
บพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บ
มอบอ!านาจไมBเข@าร
บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ���������������Ũ�����w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfaNงการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาราคาตามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�' มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op 

          ก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ในวิทยา
นท�' ๒๗ พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHงวิทยา
นท�' ๑๐ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�นายน ๒๕๕๖ ต
�งแตBเวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
เปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาในวิทยา
นท�' ๑๑ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�นายน ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น.

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@สนใจต�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opตBอขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ ช�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองร@อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@วิทยาน) ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ท�' งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๒๗ พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHงวิทยา
นท�' ๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�นายน 
๒๕๕๖ ต
�งแตBเวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op?รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ท�'เวิทยาVบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเต� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ
พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ตBอ ๑๖๒๒ ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชการ

                    ประกาศ ณ วิทยา
นท�' ๒๗ พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน.ศ. ๒๕๕๖ 

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ชBวิทยายศาสตราจารย� ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opร.ทศพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนลัยราชภัฏเ อาร�น�จ)  
      อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�  



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อ เลัยราชภัฏเชียงราขท�� ๘๔/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อคร�ภัฏเชียงราย��䆔レమヰమ`�萀�ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ���h����! จำนวน ๒ รายการ���h�����(�pri#านวิทยาลัยราชน ๒ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ามประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��䆔レమヰమ`�萀�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรางวิทยาลัยราช�นท�� ๒๗ พฤษภัฏเชียงราย��䆔レమヰమ`�萀าคม ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งตBอไปน��เร�ยกวิทยาBา "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�     
จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๔/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งน��
                 ๑.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�แบบพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนกพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนา จ!านวิทยาน ๑๐  เคร�'อง
                 ๒.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�แบบ Tablet PC จ!านวิทยาน ๓  ต
วิทยา

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�ท�'จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อน��ต@องเป=นของแท@ ของใหมB ไมBเคยใช@งานมากBอน ไมBเป=นของเกBาเกVบ อย?Bในสภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนท�'จะใช@งานไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ท
นท�
แลัยราชภัฏเะม�ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะตรงตามก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opไวิทยา@ในเอกสารสอบราคาฉบ
บน�� โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยม�ข@อแนะน!า แลัยราชภัฏเะข@อก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งตBอไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�!าประก
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
กประก
นการร
บเง�นคBาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�ลัยราชภัฏเBวิทยางหน@า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�รBวิทยามก
น
                                (๒) การข
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opขวิทยาางการแขBงข
นราคาอยBางเป=นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารสBวิทยานท�' ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารสBวิทยานท�' ๒
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����ของผู้มีสิทธิเ'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาต@องเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ม�อาช�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนขายพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�ท�' สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาต@องไมBเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กระบ�ช�'อไวิทยา@ในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@แจ@ง
เวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ@วิทยา หร�อไมBเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ท�'ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเของการส
'งให@น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเหร�อบ�คคลัยราชภัฏเอ�'นเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาต@องไมBเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�รBวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศ    
สอบราคา หร�อไมBเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@กระท!าการอ
นเป=นการข
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opขวิทยาางการแขBงข
นราคาอยBางเป=นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข@อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาต@องไมBเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Gหร�อควิทยาามค�@มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไมBยอมขH�นศาลัยราชภัฏเไทย 
เวิทยา@นแตBร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ม�ค!าส
'งให@สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Gแลัยราชภัฏเะควิทยาามค�@มก
นเชBนวิทยาBาน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงรา�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาจะต@องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย�'นมาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนร@อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยแยกไวิทยา@นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง  
ใบเสนอราคาเป=น ๒ สBวิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ สBวิทยานท�' ๑ อยBางน@อยต@องม�เอกสารดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งตBอไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาเป=นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) ห@างห�@นสBวิทยานสาม
ญหร�อห@างห�@นสBวิทยานจ!าก
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op ให@ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ       
จดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�'อห�@นสBวิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@จ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ม�อ!านาจควิทยาบค�ม พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนร@อมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต@อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ!าก
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opหร�อบร�ษ
ทมหาชนจ!าก
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op ให@ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ          
จดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ
ญช�รายช�'อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@จ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ม�อ!านาจควิทยาบค�ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�@นราย
ใหญB พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนร@อมร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต@อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาเป=นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเท�'ม�ใชBน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ ให@ย�'นส!าเนา
บ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@น
�น ส!าเนาข@อตกลัยราชภัฏเงท�'แสดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHงการเข@าเป=นห�@นสBวิทยาน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@าม�) ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยา
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เป=นห�@นสBวิทยาน พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนร@อมท
�งร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต@อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารBวิทยามก
นในฐานะเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@รBวิทยามค@า ให@ย�'นส!าเนาส
ญญา
ของการเข@ารBวิทยามค@า ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@รBวิทยามค@า แลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เข@ารBวิทยามค@าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�8%A3.doc�%A3�ับแจ้งความชำรุดบกพร่อง�����������ʸ�����Î�com.sundายใดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเป=นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opาท�'
ม�ใชBส
ญชาต�ไทย กVให@ย�'นส!าเนาหน
งส�อเดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@รBวิทยามค@าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�8%A3.doc�%A3�ับแจ้งความชำรุดบกพร่อง�����������ʸ�����Î�com.sundายใดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเป=นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเให@ย�'นเอกสารตามท�'ระบ�ไวิทยา@ใน (๑)
                                (๔) หน
งส�อแสดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opงหลัยราชภัฏเ
กฐานทางการเง�น ส!าเนาใบทะเบ�ยนพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาณ�ชย� ส!าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษ�
ม?ลัยราชภัฏเคBาเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�'ม
                                (๕) บ
ญช�เอกสารสBวิทยานท�' ๑ ท
�งหมดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opท�'ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ย�'นพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนร@อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ตามแบบในข@อ   
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ สBวิทยานท�' ๒ อยBางน@อยต@องม�เอกสารดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งตBอไปน��
                                (๑) แคVตตาลัยราชภัฏเVอกแลัยราชภัฏเะหร�อแบบร?ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะ ตามข@อ ๔.๔
                                (๒) หน
งส�อมอบอ!านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opอากรแสตมปeตามกฎหมายในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคามอบอ!านาจ
ให@บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นลัยราชภัฏเงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ
ญช�เอกสารสBวิทยานท�' ๒ ท
�งหมดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opท�'ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ย�'นพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนร@อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ตามแบบในข@อ  
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาต@องย�'นเสนอราคาตามแบบท�'ก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opไวิทยา@ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยไมBม�เง�'อนไข 
ใดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opๆ ท
�งส��นแลัยราชภัฏเะจะต@องกรอกข@อควิทยาามให@ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต@องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@วิทยาน ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาให@ช
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเจน จ!านวิทยานเง�นท�'เสนอ
ต@องระบ�ตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาอ
กษร โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยไมBม�การข?ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opลัยราชภัฏเบหร�อแก@ไข หากม�การข?ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opลัยราชภัฏเบ ตกเต�ม แก@ไข เปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเงจะ
ต@องลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนร@อมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@าม�) ก!าก
บไวิทยา@ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@วิทยายท�กแหBง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาจะต@องเสนอราคาเป=นเง�นบาท แลัยราชภัฏเะเสนอราคาเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�ยงราคาเดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�ยวิทยา โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยเสนอราคา
รวิทยาม แลัยราชภัฏเะหร�อราคาตBอหนBวิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อตBอรายการ ตามเง�'อนไขท�'ระบ�ไวิทยา@ท@ายใบเสนอราคาให@ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต@อง ท
�งน�� ราคารวิทยามท�'
เสนอจะต@องตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@าต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อไมBตรงก
นให@ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต
วิทยาหน
งส�อเป=นส!าค
ญ โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยค�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
ราคารวิทยามท
�งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งรวิทยามคBาภัฏเชียงรายมีควาาษ�ม?ลัยราชภัฏเคBาเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�'ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อากรอ�'น คBาขนสBง คBาจดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเะคBาใช@จBายอ�'น ๆ ท
�งปวิทยาง จน
กระท
'งสBงมอบพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�ให@ ณ  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�'เสนอจะต@องเสนอก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opย�นราคาไมBน@อยกวิทยาBา ๖๐ วิทยา
น น
บแตBวิทยา
นเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง 
ใบเสนอราคา โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยภัฏเชียงรายมีควาายในก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาต@องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opชอบราคาท�'ตนไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@เสนอไวิทยา@ แลัยราชภัฏเะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนเสนอราคาม�ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาจะต@องเสนอก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเวิทยาลัยราชภัฏเาสBงมอบพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�ไมBเก�น ๓๐ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opจากวิทยา
นลัยราชภัฏเงนามใน
ส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาจะต@องสBงแคVตตาลัยราชภัฏเVอก แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร?ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๔/๒๕๕๖ ตามราย� ไปพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนร@อมใบเสนอราคาเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�'อประกอบการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณา หลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งกลัยราชภัฏเBาวิทยาน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะยHดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opไวิทยา@
เป=นเอกสารของทางราชการ
                                ส!าหร
บแคVตตาลัยราชภัฏเVอกท�'แนบให@พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณา หากเป=นส!าเนาร?ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงBายจะต@องร
บรองส!าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต@อง 
โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ม�อ!านาจท!าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หากคณะกรรมการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op?ต@นฉบ
บแคVต
ตาลัยราชภัฏเVอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาจะต@องน!าต@นฉบ
บมาให@คณะกรรมการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ตรวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น
                       ๔.๕ กBอนย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาควิทยารตรวิทยาจดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op?รBางส
ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะ 
ฯลัยราชภัฏเฯให@ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@วิทยานแลัยราชภัฏเะเข@าใจเอกสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเส�ยกBอนท�'จะตกลัยราชภัฏเงย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ตามเง�'อนไขในเอกสาร  
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาจะต@องย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�'ปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนHกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองเร�ยบร@อยจBาหน@าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHงประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
กรรมการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๔/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๒ รายการ โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยระบ�ไวิทยา@ท�'หน@าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองวิทยาBา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเขท�' ๘๔/๒๕๕๖" ย�'นตBอเจ@าหน@าท�' ในวิทยา
นท�' ๒๗ พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHงวิทยา
นท�' ๑๐ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�นายน ๒๕๕๖ ต
�งแตBเวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงHงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา จะดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op!าเน�นการตรวิทยาจสอบค�ณสมบ
ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคา    
แตBลัยราชภัฏเะรายวิทยาBา เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�รBวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายอ�'นตามข@อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา
นประกาศ      
สอบราคาหร�อไมB แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บการค
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเลัยราชภัฏเ�อกกBอนการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏตBอคณะกรรมการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคากBอนหร�อในขณะท�'ม�การเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง         
ใบเสนอราคาวิทยาBา ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคากระท!าการอ
นเป=นการข
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opขวิทยาางการแขBงข
นราคาอยBางเป=นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข@อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะ
คณะกรรมการฯ เช�'อวิทยาBาม�การกระท!าอ
นเป=นการข
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opขวิทยาางการแขBงข
นราคาอยBางเป=นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opราย
ช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายน
�นออกจากการเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคา แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บการค
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเลัยราชภัฏเ�อก แลัยราชภัฏเะ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งกลัยราชภัฏเBาวิทยาเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ท��งงาน เวิทยา@นแตBคณะกรรมการฯ      จะ
วิทยา�น�จฉ
ยไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@วิทยาBา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายน
�นเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ท�'ให@ควิทยาามรBวิทยามม�อเป=นประโยชน�ตBอการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@
ร�เร�'มให@ม�การกระท!าดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งกลัยราชภัฏเBาวิทยา
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opรายช�'อออกจากการเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคา เพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนราะเหต�เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'ม�
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�รBวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเป=นการ
ข
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opขวิทยาางการแขBงข
นราคาอยBางเป=นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค!าส
'งดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งกลัยราชภัฏเBาวิทยาตBอปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opกระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น น
บแตBวิทยา
นท�'ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บ
แจ@งจากคณะกรรมการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา การวิทยา�น�จฉ
ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opกระทรวิทยางให@ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเป=นท�'ส�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
                                คณะกรรมการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาจะเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บ
การค
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งกลัยราชภัฏเBาวิทยาข@างต@น ณ ห@องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคH�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๑๑ 
ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�นายน ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. 



-๔-

                                การย�'นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยารรคห@า ยBอมไมBเป=นเหต�ให@ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง          
ใบเสนอราคา เวิทยา@นแตBปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opกระทรวิทยางพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาเหVนวิทยาBาการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งกลัยราชภัฏเBาวิทยาจะเป=นประโยชน�แกBทางราชการ  
อยBางย�'งแลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opกระทรวิทยางพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาเหVนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@วิทยายก
บค!าค
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opค@านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏเะเหVนวิทยาBาการยกเลัยราชภัฏเ�กการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง  
ใบเสนอราคาท�'ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ@วิทยา จะเป=นประโยชน�แกBทางราชการอยBางย�'งให@ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opกระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งกลัยราชภัฏเBาวิทยาไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงรา�กเกณฑ์ จำนวน ๒ รายการ���h����!แลัยราชภัฏเชียงราะส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�ในการพ�จำนวน ๒ รายการ���h�����(�priารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร
�งน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาต
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opส�นดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@วิทยายราคาตBอรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายใดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opม�ค�ณสมบ
ต�ไมBถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต@องตามข@อ ๒ หร�อย�'นหลัยราชภัฏเ
กฐานการเสนอราคาไมBถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?ก
ต@องหร�อไมBครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@วิทยานตามข@อ ๓ หร�อย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาไมBถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต@องตามข@อ ๔ แลัยราชภัฏเ@วิทยาคณะกรรมการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา จะไมB
ร
บพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายน
�น เวิทยา@นแตBเป=นข@อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนลัยราชภัฏเาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opหลัยราชภัฏเงเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�ยงเลัยราชภัฏเVกน@อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนลัยราชภัฏเาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opไปจาก
เง�'อนไขของเอกสารสอบราคาในสBวิทยานท�'ม�ใชBสาระส!าค
ญ ท
�งน��เฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะในกรณ�ท�'พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาเหVนวิทยาBาจะเป=นประโยชน�ตBอมหา
วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเทBาน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�GไมBพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคา โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยไมBม�การ    
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคBอนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
นในกรณ�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งตBอไปน��
                                (๑) ไมBปรากฏช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
กฐานการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไมBกรอกช�'อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opา หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาอยBางหนH'ง 
อยBางใดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op หร�อท
�งหมดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opแตกตBางไปจากเง�'อนไขท�'ก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opในเอกสารสอบราคา ท�'เป=นสาระ
ส!าค
ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเท!าให@เก�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opควิทยาามไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแกBผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายอ�'น
                                (๔) ราคาท�'เสนอม�การข?ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opลัยราชภัฏเบ ตก เต�ม แก@ไขเปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเง โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาม�ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อ
ช�'อพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนร@อมประท
บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@าม�) ก!าก
บไวิทยา@
                       ๕.๔ ในการต
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opส�นการสอบราคา หร�อในการท!าส
ญญา คณะกรรมการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Gให@ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาช��แจงข@อเทVจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน ฐานะ หร�อข@อเทVจจร�งอ�'นใดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opท�'เก�'ยวิทยาข@อง
ก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไมBร
บราคาหร�อไมBท!าส
ญญาหากหลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งกลัยราชภัฏเBาวิทยาไมBม�
ควิทยาามเหมาะสมหร�อไมBถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต@อง
                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยา@ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�'จะไมBร
บราคาต'!าส�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op หร�อราคาหนH'งราคาใดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opหร�อ
ราคาท�'เสนอท
�งหมดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opกVไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ แลัยราชภัฏเะอาจพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาเลัยราชภัฏเ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อในจ!านวิทยาน หร�อขนาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op หร�อเฉพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาะรายการหนH'งรายการใดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเ�กการ สอบราคา โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยไมBพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาจ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อเลัยราชภัฏเยกVไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ ส�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opแตBจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณา ท
�งน��เพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�'อประโยชน�ของทางราชการเป=น
ส!าค
ญ แลัยราชภัฏเะให@ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทยาBาการต
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opส�นของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเป=นเดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opVดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opขาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาจะเร�ยกร@องคBาเส�ยหายใดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op ๆ 
ม�ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ รวิทยามท
�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณายกเลัยราชภัฏเ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ท��งงาน ไมB
วิทยาBาจะเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บการค
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเลัยราชภัฏเ�อกหร�อไมBกVตาม หากม�เหต�ท�'เช�'อไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@วิทยาBาการเสนอราคากระท!าการโดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยไมBส�จร�ต 
เชBน การเสนอเอกสารอ
นเป=นเทVจ หร�อใช@ช�'อบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opา หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นมาเสนอราคาแทน เป=นต@น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�'ปรากฏข@อเทVจจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
งจากการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาวิทยาBา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บ
การค
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเลัยราชภัฏเ�อกตามท�'ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ประกาศรายช�'อไวิทยา@ ตามข@อ ๔.๖ เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�รBวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายอ�'น 
ณ วิทยา
นประกาศ สอบราคา หร�อเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเป=นการข
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opขวิทยาางการแขBงข
นราคาอยBางเป=นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตาม
ข@อ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�อ!านาจท�'จะต
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opรายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บการค
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งกลัยราชภัฏเBาวิทยาออกจาก
ประกาศรายช�'อตามข@อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายน
�นเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ท��งงาน



-๕-

                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opกระทรวิทยางพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาเหVนวิทยาBา การยกเลัยราชภัฏเ�กการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�'ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ@วิทยาจะเป=นประโยชน�แกBทางราชการอยBางย�'งปลัยราชภัฏเ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opกระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปSดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
ง
กลัยราชภัฏเBาวิทยาไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงสBงมอบส�'งของไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของทาง
ราชการ น
บแตBวิทยา
นท�'ท!าข@อตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาจ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opท!าข@อตกลัยราชภัฏเงเป=นหน
งส�อแทนการท!า
ส
ญญาตามแบบส
ญญาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งระบ�ในข@อ ๑.๓ กVไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ชนะการสอบราคา ไมBสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงสBงมอบส�'งของไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของ
ทางราชการ หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเหVนวิทยาBาไมBสมควิทยารจ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opท!าข@อตกลัยราชภัฏเงเป=นหน
งส�อ ตามข@อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ชนะการ 
สอบราคา จะต@องท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายตามแบบส
ญญาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งระบ�ในข@อ ๑.๓ ก
บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น 
น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opจากวิทยา
นท�'ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บแจ@งแลัยราชภัฏเะจะต@องวิทยาางหลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญาเป=นจ!านวิทยานเง�นเทBาก
บร@อยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคาส�'งของท�' สอบ
ราคาไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ให@มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายยHดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทยา@ในขณะท!าส
ญญา โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยใช@หลัยราชภัฏเ
กประก
นอยBางหนH'งอยBางใดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งตBอไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
                                (๒) เชVคท�'ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส
'งจBายให@แกBมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยเป=นเชVคลัยราชภัฏเงวิทยา
นท�'ท�'ท!า
ส
ญญาหร�อกBอนหน@าน
�นไมBเก�น ๓ วิทยา
น ท!าการ
                                (๓) หน
งส�อค�!าประก
นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีควาายในประเทศตามแบบหน
งส�อค�!าประก
นดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งระบ�ในข@อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน
งส�อค�!าประก
นของบรรษ
ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแหBงประเทศไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ
ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเ
กทร
พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนย� ท�'ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บอน�ญาตให@ประกอบก�จการเง�นท�นเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�'อการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค�!าประก
น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแหBงประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@แจ@งช�'อเวิทยา�ยนให@สBวิทยานราชการตBาง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเ@วิทยา โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยอน�โลัยราชภัฏเมให@ใช@ตาม
แบบหน
งส�อค�!าประก
น ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งระบ�ในข@อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ
ตรร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
กประก
นน��จะค�นให@โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยไมBม�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๑๕ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opจากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ขาย) 
พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน@นจากข@อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?กพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
นตามส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายแลัยราชภัฏเ@วิทยา

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ราค,าปร�บ
                       คBาปร
บตามแบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายข@อ ๑๐ ให@ค�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opในอ
ตราร@อยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ตBอวิทยา
น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราชามช#าร�ดังต่อไปนี้ �������ffice������张����le弈廰廘廄庘บกพร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ท!าข@อตกลัยราชภัฏเงเป=นหน
งส�อ หร�อท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายตามแบบดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งระบ�ในข@อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเ@วิทยาแตBกรณ� จะต@องร
บประก
นควิทยาามช!าร�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opบกพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรBองของส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายท�'เก�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opขH�นภัฏเชียงรายมีควาายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไมBน@อยกวิทยาBา   
๑ ปh  น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opจากวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อร
บมอบ โดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ขายต@องร�บจ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเBอมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเมแก@ไขให@ใช@การไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งเดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�มภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
จากวิทยา
นท�'ไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บแจ@งควิทยาามช!าร�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opบกพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนรBอง



-๖-
                 
                  ๙. ข(อสงวิทยาลัยราชนส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�Aในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงราะอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นคBาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�ส!าหร
บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อเง�นรายไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย
                                การลัยราชภัฏเงนามในส
ญญาจะกระท!าไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ตBอเม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บอน�ม
ต�เง�น    
คBาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน
สดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�จาก เง�นรายไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย แลัยราชภัฏเ@วิทยาเทBาน
�น
                       ๙.๒ เม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ค
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเลัยราชภัฏเ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคารายใดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opให@เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
ส�'งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ แลัยราชภัฏเ@วิทยาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ขายจะต@องส
'งหร�อน!าส�'งของดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งกลัยราชภัฏเBาวิทยาเข@ามาจากตBางประเทศ แลัยราชภัฏเะของน
�นต@องน!าเข@า
มาโดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยทางเร�อในเส@นทางท�'ม�เร�อไทยเดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�นอย?B แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให@บร�การร
บขนไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ตามท�'ร
ฐมนตร�วิทยาBาการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งเป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ขายจะต@องปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายวิทยาBาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@วิทยายการสBงเสร�มการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาณ�ชยนาวิทยา� ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งน�� 
                                (๑) แจ@งการส
'งหร�อน!าส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งกลัยราชภัฏเBาวิทยาเข@ามาจากตBางประเทศตBอกรมเจ@าทBา
ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บต
�งแตBวิทยา
นท�'ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ขายส
'งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อของจากตBางประเทศ เวิทยา@นแตBเป=นของท�'ร
ฐมนตร�วิทยาBาการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา@นให@บรรท�กโดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยเร�ออ�'นไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@
                                (๒) จ
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opการให@ส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งกลัยราชภัฏเBาวิทยาบรรท�กโดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยเร�อไทยหร�อเร�อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เชBนเดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�ยวิทยาก
บเร�อ
ไทยจากตBางประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยา@นแตBจะไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บอน�ญาตจากกรมเจ@าทBาให@บรรท�กส�'งของน
�นโดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยเร�ออ�'นท�'ม�ใชB
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งจะต@องไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ร
บอน�ญาตเชBนน
�นกBอนบรรท�กของลัยราชภัฏเงเร�ออ�'น หร�อเป=นของท�'ร
ฐมนตร�วิทยาBาการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา@นให@บรรท�กโดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opยเร�ออ�'น
                                (๓) ในกรณ�ท�'ไมBปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ขายจะต@องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opตามกฎหมายวิทยาBาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@วิทยายการสBง
เสร�มการพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ค
ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opเลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเ@วิทยาไมBไปท!าส
ญญาหร�อข@อตกลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'ทางราชการก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
งระบ�ไวิทยา@ในข@อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาเร�ยกร@องให@ชดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opใช@
ควิทยาามเส�ยหายอ�'น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@าม�) รวิทยามท
�งจะพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�จารณาให@เป=นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค?@ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Gท�'จะแก@ไขเพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�'มเต�มเง�'อนไขหร�อข@อก!าหนดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opในแบบ
ส
ญญาให@เป=นไปตามควิทยาามเหVนของส!าน
กงานอ
ยการส?งส�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง@าม�)
 
 

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
๒๗ พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงราะเอ�ยดังต่อไปนี้ �������ffice������张����le弈廰廘廄庘แนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงราขท�� 84/2556

1. คอมพ�วิทยาลัยราชเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร!แบบพกพา จำนวน ๒ รายการ���h�����(�pri#านวิทยาลัยราชน 10 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ
1. ม�หนBวิทยายประมวิทยาลัยราชภัฏเผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเกลัยราชภัฏเาง (Processor) แบบ intel core i5 3317U ควิทยาามเรVวิทยาไมBน@อยกวิทยาBา 1.7 GHz 
2. ม�จอภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนส�แบบส
มผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
ส (Touch Screen) 16:9 High Definition LED-backlight Glare panel  
3. ม�ขนาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opหน@าจอข
�นต'!า 13 น��วิทยา รองร
บการแสดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ (Resolution) ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opไดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@ไมBน@อยกวิทยาBา             

1,366 x 768 จ�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op  พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนร@อมกลัยราชภัฏเ@อง Webcam CMOS HD 
4. ม�หนBวิทยายควิทยาามจ!าหลัยราชภัฏเ
ก (Memory) ชน�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op DDR3 1600 MHz หร�อดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�กวิทยาBา ขนาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op 2G+4G [2G ON BD.]
5. ม�สBวิทยานควิทยาบค�มการแสดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเแบบ Integrated Intel HD Graphic 4000
6. ม�หนBวิทยายเกVบข@อม?ลัยราชภัฏเถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาวิทยาร (Hard Disk) ม�ควิทยาามจ�ไมBน@อยกวิทยาBา 500 GB 5400R แบบ SATA+24G MSSD    

หร�อดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�กวิทยาBา 
7. ม�น!�าหน
กต
วิทยาเคร�'องรวิทยามแบตเตอร�' ไมBเก�น 1.8 ก�โลัยราชภัฏเกร
ม
8. ม� Wireless LAN ตามมาตรฐาน 802.11 b/g/N เป=นอยBางน@อย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเH'งสน
บสน�นการท!างานแบบเคร�อขBายไร@

สาย ต�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opต
�งภัฏเชียงรายมีควาายในต
วิทยาเคร�'อง
9. ม�ชBองเช�'อมตBออ�ปกรณ�แบบ USB 2.0 จ!านวิทยานไมBน@อยกวิทยาBา 2 ชBอง
10. ม�ชBองเช�'อมตBออ�ปกรณ�แบบ USB 3.0 จ!านวิทยานไมBน@อยกวิทยาBา 1 ชBอง
11. ม�ชBองอBานหนBวิทยายควิทยาามจ!าประเภัฏเชียงรายมีควาท Card Reader (SD)  แบบต�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opต
�งภัฏเชียงรายมีควาายในต
วิทยาเคร�'อง
12. ม�ชBองส!าหร
บเช�'อมก
บจอภัฏเชียงรายมีควาาพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน (VGA Port)
13. ม�ชBองเช�'อมตBอแบบ HDMI อยBางน@อย 1 ชBอง
14. ม�ระบบเส�ยงแบบ Built-in speaker, Built-in microphone, Atec Lansing speaker 
15. ม� Pointing Device แบบ TouchPad 
16. ม�แป�นพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�มพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�ท�'ม�อ
กษรภัฏเชียงรายมีควาาษาไทย, ภัฏเชียงรายมีควาาษาอ
งกฤษ แลัยราชภัฏเะเคร�'องหมายตBางๆ ต�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opอย?Bบนแป�นพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�มพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�แบบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาวิทยาร
17. ใช@แบตเตอร�'แบบ 44 Whrs Polymer Battery 
18. ม�การต�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opต
�งระบบปฏ�บ
ต�การ Microsoft Windows 8 (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต@องตามลัยราชภัฏเ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�G)
19. ม�กระเป�าส!าหร
บใสBคอมพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�วิทยาเตอร�แบบพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนกพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนาแลัยราชภัฏเะอ�ปกรณ�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนBวิทยางตBอ
20. ม�การร
บประก
นต
วิทยาเคร�'องอยBางน@อย 2 ปh แลัยราชภัฏเะร
บประก
นแบตเตอร�'อยBางน@อย 1 ปh

2. คอมพ�วิทยาลัยราชเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���อร!แบบ Tablet PC จำนวน ๒ รายการ���h�����(�pri#านวิทยาลัยราชน 3 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ
  1. ม�หน@าจอแลัยราชภัฏเะควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op จอแสดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเกวิทยา@าง 9.7 น��วิทยา แบบ LED Touch screen ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op     

2048x1536 พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�กเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเ หร�อดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�กวิทยาBา
  2. ใช@หนBวิทยายประมวิทยาลัยราชภัฏเผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเ (CPU) Dual-Core Apple A6x Processor หร�อดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�กวิทยาBา
  3. ใช@ระบบปฏ�บ
ต�การ (OS) iOS 6 หร�อดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�กวิทยาBา
  4. ม�หนBวิทยายควิทยาามจ!าภัฏเชียงรายมีควาายใน 16 GB หร�อมากกวิทยาBา
  5. ม�ระบบ เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเVนเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอร� ตรวิทยาจจ
บ Accelerometer Sensor แลัยราชภัฏเะ Ambient Light Sensor
  6. ม�ระบบเคร�อขBาย แลัยราชภัฏเะ การเช�'อมตBอ
  7. ม�การเช�'อมตBอ Wi-Fi รองร
บ (Wi-Fi 802.11 b/g/n/a)
  8. ม�การรองร
บ Bluetooth เวิทยาอร�ช
'น 4.0 
  9. ม�ระบบเส�ยง ม
ลัยราชภัฏเต�ม�เดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�ย แลัยราชภัฏเะ พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนอร�ทตBางๆ
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10. ม�ลัยราชภัฏเ!าโพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนง (Speaker) ในต
วิทยา
11. ม�ไมโครโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ���������������Ũ�����w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfaน ในต
วิทยา
12. ม�กลัยราชภัฏเ@องดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@านหน@า ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opระดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op
บ VGA หร�อดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�กวิทยาBา
13. ม�กลัยราชภัฏเ@องดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op@านหลัยราชภัฏเ
ง ควิทยาามลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op 0.5 ลัยราชภัฏเ@านพิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวน�กเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเ หร�อดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op�กวิทยาBา
14. ม�ชBองตBอห?ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ���������������Ũ�����w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfaNง รองร
บ ช�ดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.opห?ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ���������������Ũ�����w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfaNง ขนาดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op 3.5 ม�ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเ�เมตร
15. ม�พิวเตอร์แบบพกพา 				จำนวนอร�ทเช�'อมตBอ USB USB Data Cable เวิทยาอร�ช
'น 2.0
16. ม�ค�ณสมบ
ต�ของต
วิทยาเคร�'อง แลัยราชภัฏเะการรองร
บไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ���������������Ũ�����w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfaลัยราชภัฏเ�ตBางๆ

- User Interface Apple OS UI
- รองร
บการท!างานแบบ Multitasking
- รองร
บการใช@งาน Multi touch
- ป�dมกดังนี้ ��าร.doc#�����#�������������������������������������������������������翨쿨��쀀ଘ쾈ଘ����������������������h�������/org.op แป�นควิทยาบค�มการท!างานแบบส
มผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
ส (Touch-Sensitive Panel)

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


