
ประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��䡔䞔䞘X�呎�ฏเช�ยงราย
เร��อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อคร�ภัฏเชียงราย��䡔䞔䞘X�呎�ณฑ์ จำนวน ๓ รายการڃ���h���! จำนวน ๓ รายการڃ���h��������#านวิทยาลัยราชน ๓ รายการ

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๕/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๓ รายการ      
ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเขท�' ๘๕/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งน��

                 ๑.  เต�ยงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ป4วิทยายชน�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับปร
บระดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
บดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยายม�อหม�น จ!านวิทยาน ๑๐ ช�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
                 ๒.  รถเข7นเปลัยราชภัฏเหาม จ!านวิทยาน ๒   ต
วิทยา
                 ๓.  รถเข7นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ป4วิทยายแบบพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
บไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3 ร�;นมาตรฐาน จ!านวิทยาน ๔   ค
น

           ผู้มีสิทธิเส'(ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�เสนอราคาจำนวน ๓ รายการڃ���h��������ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�วน	๔(องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�วน	๔� ดังต่อไปนี้�วน	๔   คัน���������@�	3.1 โครงสร้างห�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�วน	๔,อไปน��
           ๑. เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ม�อาช�พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ขายพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
สดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�ท�'สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
           ๒. ไม;เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ท�'ถ2กระบ�ช�'อไวิทยา3ในบ
ญช�รายช�'อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3แจ3งเวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ3วิทยา
           ๓. ไม;เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�Bหร�อควิทยาามค�3มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอไม;ยอมขC�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา3นแต;ร
ฐบาลัยราชภัฏเของ      

ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ม�ค!าส
'งให3สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�Bควิทยาามค�3มก
นเช;นวิทยา;าน
�น
           ๔. ไม;เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ม�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือลัยราชภัฏเประโยชน�ร;วิทยามก
นก
บผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายอ�'นท�'เข3าเสนอราคาให3แก;มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ

เช�ยงราย ณ  วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อไม;เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23กระท!าการอ
นเป>นการข
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรมใน
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร
�งน��

           ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ไม;ร
บพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองเสนอราคา หากผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาหร�อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บมอบ
อ!านาจไม;เข3าร
บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�นี้	�่มทำงาน �Ě耀�ቄణyŪ��Ű�耀�ࠌⳘࠌⱬࠌⱔࠌⰼࠌⰤࠌⰐࠌ⬴ࠌ⭌ࠌ⭠ࠌ⭼ࠌ⮠ࠌ⮼ࠌ⯬ࠌ⬜Hงการพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาราคาตามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�' มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ

          ก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ในวิทยา
นท�' ๒๘ พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖ ถCงวิทยา
นท�' ๑๐ ม�ถ�นายน ๒๕๕๖ ต
�งแต;เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๘.๓๐ น. ถCงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
สดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�การบดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
เปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาในวิทยา
นท�' ๑๑ ม�ถ�นายน ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๓.๓๐ น.

          ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23สนใจต�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับต;อขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ  ช�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองร3อยบาทถ3วิทยาน) ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ท�' งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�การบดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๒๘ พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖ ถCงวิทยา
นท�' ๗ ม�ถ�นายน 
๒๕๕๖ ต
�งแต;เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถCงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ2รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ท�'เวิทยา7บไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเต� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถามทางโทรศ
พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต;อ ๑๖๒๒ ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชการ

 
ประกาศ ณ วิทยา
นท�' ๒๘ พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ช;วิทยายศาสตราจารย� ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับร.ทศพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ลัยราชภัฏเ อาร�น�จ)  
      อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�การบดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�  



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อ เลัยราชภัฏเชียงราขท�� ๘๕/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อคร�ภัฏเชียงราย��䡔䞔䞘X�呎�ณฑ์ จำนวน ๓ รายการڃ���h���! จำนวน ๓ รายการڃ���h��������#านวิทยาลัยราชน ๓ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�วน	๔ามประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย��䡔䞔䞘X�呎�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรางวิทยาลัยราช�นท�� ๒๘ พฤษภัฏเชียงราย��䡔䞔䞘X�呎าคม ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งต;อไปน��เร�ยกวิทยา;า "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๕/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งน��
                 ๑.  เต�ยงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ป4วิทยายชน�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับปร
บระดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
บดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยายม�อหม�น จ!านวิทยาน ๑๐  ช�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
                 ๒.  รถเข7นเปลัยราชภัฏเหาม จ!านวิทยาน  ๒   ต
วิทยา
                 ๓.  รถเข7นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ป4วิทยายแบบพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
บไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3 ร�;นมาตรฐาน จ!านวิทยาน  ๔   ค
น

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
สดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�ท�'จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อน��ต3องเป>นของแท3 ของใหม; ไม;เคยใช3งานมาก;อน ไม;เป>นของเก;าเก7บ อย2;ในสภัฏเชียงรายมีควาาพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ท�'จะใช3งานไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ท
นท�
แลัยราชภัฏเะม�ค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜าะตรงตามก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับไวิทยา3ในเอกสารสอบราคาฉบ
บน�� โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยม�ข3อแนะน!า แลัยราชภัฏเะข3อก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งต;อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท(ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜าะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�!าประก
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
กประก
นการร
บเง�นค;าพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
สดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�ลัยราชภัฏเ;วิทยางหน3า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'ม�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือลัยราชภัฏเประโยชน�ร;วิทยามก
น
                                (๒) การข
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารส;วิทยานท�' ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารส;วิทยานท�' ๒
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�วน	๔�ของผู้มีสิทธิเส'(เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาต3องเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ม�อาช�พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ขายพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
สดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�ท�' สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                       ๒.๒ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาต3องไม;เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ท�'ถ2กระบ�ช�'อไวิทยา3ในบ
ญช�รายช�'อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3แจ3ง
เวิทยา�ยนช�'อแลัยราชภัฏเ3วิทยา หร�อไม;เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ท�'ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือลัยราชภัฏเของการส
'งให3น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเหร�อบ�คคลัยราชภัฏเอ�'นเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาต3องไม;เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ม�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือลัยราชภัฏเประโยชน�ร;วิทยามก
นก
บผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศ    
สอบราคา หร�อไม;เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23กระท!าการอ
นเป>นการข
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรม ตามข3อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาต3องไม;เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�Bหร�อควิทยาามค�3มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอไม;ยอมขC�นศาลัยราชภัฏเไทย 
เวิทยา3นแต;ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ม�ค!าส
'งให3สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�Bแลัยราชภัฏเะควิทยาามค�3มก
นเช;นวิทยา;าน
�น



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงรา�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาจะต3องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย�'นมาพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ร3อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยแยกไวิทยา3นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง  
ใบเสนอราคาเป>น ๒ ส;วิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ ส;วิทยานท�' ๑ อย;างน3อยต3องม�เอกสารดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งต;อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาเป>นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) ห3างห�3นส;วิทยานสาม
ญหร�อห3างห�3นส;วิทยานจ!าก
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ ให3ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ       
จดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�'อห�3นส;วิทยานผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23จ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับการ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ม�อ!านาจควิทยาบค�ม พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ร3อมร
บรองส!าเนาถ2กต3อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ!าก
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับหร�อบร�ษ
ทมหาชนจ!าก
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ ให3ย�'นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ          
จดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ� บ
ญช�รายช�'อกรรมการผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23จ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับการ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ม�อ!านาจควิทยาบค�ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ถ�อห�3น      
รายใหญ; พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ร3อมร
บรองส!าเนาถ2กต3อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาเป>นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรมดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเท�'ม�ใช;น�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ ให3ย�'นส!าเนา
บ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23น
�น ส!าเนาข3อตกลัยราชภัฏเงท�'แสดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับงถCงการเข3าเป>นห�3นส;วิทยาน (ถ3าม�) ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยา
ประชาชนของผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เป>นห�3นส;วิทยาน พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ร3อมท
�งร
บรองส!าเนาถ2กต3อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาร;วิทยามก
นในฐานะเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ร;วิทยามค3า ให3ย�'นส!าเนาส
ญญา
ของการเข3าร;วิทยามค3า ส!าเนาบ
ตรประจ!าต
วิทยาประชาชนของผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ร;วิทยามค3า แลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�'ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เข3าร;วิทยามค3าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง�รุดบกพร่อง�����������˘�����Õ�com.sun4ายใดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเป>นบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรมดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับาท�'
ม�ใช;ส
ญชาต�ไทย ก7ให3ย�'นส!าเนาหน
งส�อเดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�นทาง หร�อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ร;วิทยามค3าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง�รุดบกพร่อง�����������˘�����Õ�com.sun4ายใดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเป>นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเให3ย�'นเอกสารตามท�'ระบ�ไวิทยา3ใน (๑)
                                (๔) หน
งส�อแสดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับงหลัยราชภัฏเ
กฐานทางการเง�น ส!าเนาใบทะเบ�ยนพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜าณ�ชย� ส!าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษ�
ม2ลัยราชภัฏเค;าเพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�'ม
                                (๕) บ
ญช�เอกสารส;วิทยานท�' ๑ ท
�งหมดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับท�'ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ย�'นพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ร3อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ตามแบบในข3อ    
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส;วิทยานท�' ๒ อย;างน3อยต3องม�เอกสารดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งต;อไปน��
                                (๑) แค7ตตาลัยราชภัฏเ7อกแลัยราชภัฏเะหร�อแบบร2ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜าะ ตามข3อ ๔.๔
                                (๒) หน
งส�อมอบอ!านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับอากรแสตมป_ตามกฎหมายในกรณ�ท�'ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคามอบอ!านาจ
ให3บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นลัยราชภัฏเงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ
ญช�เอกสารส;วิทยานท�' ๒ ท
�งหมดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับท�'ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ย�'นพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ร3อมก
บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ตามแบบในข3อ    
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาต3องย�'นเสนอราคาตามแบบท�'ก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับไวิทยา3ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยไม;ม�เง�'อนไข 
ใดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ ๆ ท
�งส��นแลัยราชภัฏเะจะต3องกรอกข3อควิทยาามให3ถ2กต3องครบถ3วิทยาน ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อของผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาให3ช
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเจน จ!านวิทยานเง�นท�'เสนอ
ต3องระบ�ตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาอ
กษร โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยไม;ม�การข2ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับลัยราชภัฏเบหร�อแก3ไข หากม�การข2ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับลัยราชภัฏเบ ตกเต�ม แก3ไข เปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเงจะ
ต3องลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ร3อมประท
บตรา (ถ3าม�) ก!าก
บไวิทยา3ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยายท�กแห;ง
                       ๔.๒ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาจะต3องเสนอราคาเป>นเง�นบาท แลัยราชภัฏเะเสนอราคาเพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�ยงราคาเดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�ยวิทยา โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยเสนอราคา
รวิทยาม แลัยราชภัฏเะหร�อราคาต;อหน;วิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อต;อรายการ ตามเง�'อนไขท�'ระบ�ไวิทยา3ท3ายใบเสนอราคาให3ถ2กต3อง ท
�งน�� ราคารวิทยามท�'
เสนอจะต3องตรงก
นท
�งต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อ ถ3าต
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต
วิทยาหน
งส�อไม;ตรงก
นให3ถ�อต
วิทยาหน
งส�อเป>นส!าค
ญ โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยค�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
ราคารวิทยามท
�งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งรวิทยามค;าภัฏเชียงรายมีควาาษ�ม2ลัยราชภัฏเค;าเพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�'ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อากรอ�'น ค;าขนส;ง ค;าจดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเะค;าใช3จ;ายอ�'น ๆ ท
�งปวิทยาง จน
กระท
'งส;งมอบพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
สดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�ให3 ณ  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�'เสนอจะต3องเสนอก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับย�นราคาไม;น3อยกวิทยา;า ๑๒๐ วิทยา
น น
บแต;วิทยา
นเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง
ใบเสนอราคา โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยภัฏเชียงรายมีควาายในก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับย�นราคาผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาต3องร
บผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับชอบราคาท�'ตนไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3เสนอไวิทยา3 แลัยราชภัฏเะจะถอนเสนอราคาม�ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3
                       ๔.๓ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาจะต3องเสนอก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเวิทยาลัยราชภัฏเาส;งมอบพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
สดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�ไม;เก�น ๙๐ วิทยา
น น
บถ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับจากวิทยา
นลัยราชภัฏเงนามใน
ส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๔.๔ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาจะต3องส;งแค7ตตาลัยราชภัฏเ7อก แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร2ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜าะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๕/๒๕๕๖ ตามราย� ไปพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ร3อมใบเสนอราคาเพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�'อประกอบการพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณา หลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะยCดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับไวิทยา3
เป>นเอกสารของทางราชการ
                                ส!าหร
บแค7ตตาลัยราชภัฏเ7อกท�'แนบให3พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณา หากเป>นส!าเนาร2ปถ;ายจะต3องร
บรองส!าเนาถ2กต3อง 
โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ม�อ!านาจท!าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเ หากคณะกรรมการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ2ต3นฉบ
บแค7ต
ตาลัยราชภัฏเ7อกผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาจะต3องน!าต3นฉบ
บมาให3คณะกรรมการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ตรวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น
                       ๔.๕ ก;อนย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาควิทยารตรวิทยาจดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ2ร;างส
ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับค�ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜าะ 
ฯลัยราชภัฏเฯให3ถ�'ถ3วิทยานแลัยราชภัฏเะเข3าใจเอกสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเส�ยก;อนท�'จะตกลัยราชภัฏเงย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ตามเง�'อนไขในเอกสาร  
สอบราคา
                       ๔.๖ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาจะต3องย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�'ปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือนCกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองเร�ยบร3อยจ;าหน3าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองถCงประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอานคณะ
กรรมการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๕/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๓ รายการ โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยระบ�ไวิทยา3ท�'หน3าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองวิทยา;า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลัยราชภัฏเขท�' ๘๕/๒๕๕๖" ย�'นต;อเจ3าหน3าท�' ในวิทยา
นท�' ๒๘ พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖ ถCงวิทยา
นท�' ๑๐ ม�ถ�นายน ๒๕๕๖ ต
�งแต;เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๘.๓๐ น. ถCงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
สดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ� กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�การบดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้��อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รั�นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง ส
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด�ห��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด�หเด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา จะดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ!าเน�นการตรวิทยาจสอบค�ณสมบ
ต�ของผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคา
แต;ลัยราชภัฏเะรายวิทยา;า เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'ม�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือลัยราชภัฏเประโยชน�ร;วิทยามก
นก
บผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายอ�'นตามข3อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา
นประกาศสอบ
ราคาหร�อไม; แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บการค
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเลัยราชภัฏเ�อกก;อนการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต;อคณะกรรมการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาก;อนหร�อในขณะท�'ม�การเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง         
ใบเสนอราคาวิทยา;า ม�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคากระท!าการอ
นเป>นการข
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรม ตามข3อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะ
คณะกรรมการฯ เช�'อวิทยา;าม�การกระท!าอ
นเป>นการข
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรม คณะกรรมการฯ จะต
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับราย
ช�'อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายน
�นออกจากการเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคา แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�'อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บการค
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเลัยราชภัฏเ�อก แลัยราชภัฏเะ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ท��งงาน เวิทยา3นแต;คณะกรรมการฯ       จะ
วิทยา�น�จฉ
ยไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยา;า ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายน
�นเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ท�'ให3ควิทยาามร;วิทยามม�อเป>นประโยชน�ต;อการพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23
ร�เร�'มให3ม�การกระท!าดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยา
                                ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'ถ2กต
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับรายช�'อออกจากการเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคา เพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ราะเหต�เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'ม�
ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือลัยราชภัฏเประโยชน�ร;วิทยามก
นก
บผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายอ�'น ณ วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเป>นการ
ข
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรณ�ค!าส
'งดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาต;อปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับกระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น น
บแต;วิทยา
นท�'ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บ
แจ3งจากคณะกรรมการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา การวิทยา�น�จฉ
ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรณ�ของปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับกระทรวิทยางให3ถ�อเป>นท�'ส�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
                                คณะกรรมการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาจะเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาของผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บ
การค
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาข3างต3น ณ ห3องเอ��องผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือC�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�การบดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�' ๑๑ 
ม�ถ�นายน ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๓.๓๐ น. 



-๔-

                                การย�'นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรณ�ตามวิทยารรคห3า ย;อมไม;เป>นเหต�ให3ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอ
ราคา เวิทยา3นแต;ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับกระทรวิทยางพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาเห7นวิทยา;าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาจะเป>นประโยชน�แก;ทางราชการอย;างย�'งแลัยราชภัฏเะ
ในกรณ�ท�'ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับกระทรวิทยางพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาเห7นดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยายก
บค!าค
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับค3านของผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรณ� แลัยราชภัฏเะเห7นวิทยา;าการยกเลัยราชภัฏเ�กการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา
ท�'ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ3วิทยา จะเป>นประโยชน�แก;ทางราชการอย;างย�'งให3ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับกระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอ
ราคาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงรา�กเกณฑ์ จำนวน ๓ รายการڃ���h���!แลัยราชภัฏเชียงราะส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�ในการพ�จำนวน ๓ รายการڃ���h��������ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร
�งน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาต
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับส�นดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยายราคาต;อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายใดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับม�ค�ณสมบ
ต�ไม;ถ2กต3องตามข3อ ๒ หร�อย�'นหลัยราชภัฏเ
กฐานการเสนอราคาไม;ถ2ก
ต3องหร�อไม;ครบถ3วิทยานตามข3อ ๓ หร�อย�'นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาไม;ถ2กต3องตามข3อ ๔ แลัยราชภัฏเ3วิทยาคณะกรรมการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา จะไม;
ร
บพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาราคาของผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายน
�น เวิทยา3นแต;เป>นข3อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ลัยราชภัฏเาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับหร�อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับหลัยราชภัฏเงเพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�ยงเลัยราชภัฏเ7กน3อย หร�อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ลัยราชภัฏเาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับไปจาก
เง�'อนไขของเอกสารสอบราคาในส;วิทยานท�'ม�ใช;สาระส!าค
ญ ท
�งน��เฉพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜าะในกรณ�ท�'พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาเห7นวิทยา;าจะเป>นประโยชน�ต;อมหา
วิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท;าน
�น
                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�Bไม;พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาราคาของผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคา โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยไม;ม�การผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ;อน
ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ
นในกรณ�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งต;อไปน��
                                (๑) ไม;ปรากฏช�'อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ร
บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเ
กฐานการ
ร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม;กรอกช�'อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรมดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับา หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�'อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาอย;างหนC'งอย;าง
ใดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ หร�อท
�งหมดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับแตกต;างไปจากเง�'อนไขท�'ก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับในเอกสารสอบราคา ท�'เป>นสาระ
ส!าค
ญ หร�อม�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือลัยราชภัฏเท!าให3เก�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับควิทยาามไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก;ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายอ�'น
                                (๔) ราคาท�'เสนอม�การข2ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับลัยราชภัฏเบ ตก เต�ม แก3ไขเปลัยราชภัฏเ�'ยนแปลัยราชภัฏเง โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาม�ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อ
ช�'อพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ร3อมประท
บตรา (ถ3าม�) ก!าก
บไวิทยา3
                       ๕.๔ ในการต
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับส�นการสอบราคา หร�อในการท!าส
ญญา คณะกรรมการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�Bให3ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาช��แจงข3อเท7จจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ ฐานะ หร�อข3อเท7จจร�งอ�'นใดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับท�'เก�'ยวิทยาข3อง
ก
บผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ท�'จะไม;ร
บราคาหร�อไม;ท!าส
ญญาหากหลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาไม;ม�
ควิทยาามเหมาะสมหร�อไม;ถ2กต3อง
                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยา3ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ท�'จะไม;ร
บราคาต'!าส�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ หร�อราคาหนC'งราคาใดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับหร�อ
ราคาท�'เสนอท
�งหมดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับก7ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3 แลัยราชภัฏเะอาจพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาเลัยราชภัฏเ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อในจ!านวิทยาน หร�อขนาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ หร�อเฉพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜าะรายการหนC'งรายการใดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเ�กการ สอบราคา โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยไม;พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาจ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อเลัยราชภัฏเยก7ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3 ส�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับแต;จะพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณา ท
�งน��เพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�'อประโยชน�ของทางราชการเป>น
ส!าค
ญ แลัยราชภัฏเะให3ถ�อวิทยา;าการต
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับส�นของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเป>นเดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ7ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับขาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาจะเร�ยกร3องค;าเส�ยหายใดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ ๆ 
ม�ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3 รวิทยามท
�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณายกเลัยราชภัฏเ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ท��งงาน ไม;
วิทยา;าจะเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บการค
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเลัยราชภัฏเ�อกหร�อไม;ก7ตาม หากม�เหต�ท�'เช�'อไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยา;าการเสนอราคากระท!าการโดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยไม;ส�จร�ต 
เช;น การเสนอเอกสารอ
นเป>นเท7จ หร�อใช3ช�'อบ�คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรมดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับา หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏเอ�'นมาเสนอราคาแทน เป>นต3น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�'ปรากฏข3อเท7จจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
งจากการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาวิทยา;า ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บ
การค
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเลัยราชภัฏเ�อกตามท�'ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ประกาศรายช�'อไวิทยา3 ตามข3อ ๔.๖ เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'ม�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือลัยราชภัฏเประโยชน�ร;วิทยามก
นก
บผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายอ�'น 
ณ วิทยา
นประกาศ สอบราคา หร�อเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'กระท!าการอ
นเป>นการข
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับขวิทยาางการแข;งข
นราคาอย;างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอรรม ตาม
ข3อ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�อ!านาจท�'จะต
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับรายช�'อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บการค
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาออกจาก
ประกาศรายช�'อตามข3อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายน
�นเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ท��งงาน



-๕-

                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับกระทรวิทยางพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาเห7นวิทยา;า การยกเลัยราชภัฏเ�กการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�'ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ3วิทยาจะเป>นประโยชน�แก;ทางราชการอย;างย�'งปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับกระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการเปKดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
ง
กลัยราชภัฏเ;าวิทยาไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนว��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�'ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ชนะการสอบราคาสามารถส;งมอบส�'งของไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ครบถ3วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของทาง
ราชการ น
บแต;วิทยา
นท�'ท!าข3อตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาจ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับท!าข3อตกลัยราชภัฏเงเป>นหน
งส�อแทนการท!า
ส
ญญาตามแบบส
ญญาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งระบ�ในข3อ ๑.๓ ก7ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ชนะการสอบราคา ไม;สามารถส;งมอบส�'งของไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ครบถ3วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
นท!าการของ
ทางราชการ หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเห7นวิทยา;าไม;สมควิทยารจ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับท!าข3อตกลัยราชภัฏเงเป>นหน
งส�อ ตามข3อ ๖.๑ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ชนะการ 
สอบราคา จะต3องท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายตามแบบส
ญญาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งระบ�ในข3อ ๑.๓ ก
บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น 
น
บถ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับจากวิทยา
นท�'ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บแจ3งแลัยราชภัฏเะจะต3องวิทยาางหลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญาเป>นจ!านวิทยานเง�นเท;าก
บร3อยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคาส�'งของท�' สอบ
ราคาไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ให3มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายยCดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับถ�อไวิทยา3ในขณะท!าส
ญญา โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยใช3หลัยราชภัฏเ
กประก
นอย;างหนC'งอย;างใดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งต;อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
                                (๒) เช7คท�'ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอนาคารส
'งจ;ายให3แก;มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยเป>นเช7คลัยราชภัฏเงวิทยา
นท�'ท�'ท!า
ส
ญญาหร�อก;อนหน3าน
�นไม;เก�น ๓ วิทยา
น ท!าการ
                                (๓) หน
งส�อค�!าประก
นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอนาคารภัฏเชียงรายมีควาายในประเทศตามแบบหน
งส�อค�!าประก
นดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งระบ�ในข3อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน
งส�อค�!าประก
นของบรรษ
ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห;งประเทศไทย หร�อบร�ษ
ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษ
ทเง�นท�นหลัยราชภัฏเ
กทร
พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ย� ท�'ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บอน�ญาตให3ประกอบก�จการเง�นท�นเพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�'อการพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜าณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�รก�จค�!าประก
น
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอนาคารแห;งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3แจ3งช�'อเวิทยา�ยนให3ส;วิทยานราชการต;าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเ3วิทยา โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยอน�โลัยราชภัฏเมให3ใช3ตาม
แบบหน
งส�อค�!าประก
น ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งระบ�ในข3อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอบ
ตรร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
กประก
นน��จะค�นให3โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยไม;ม�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๑๕ วิทยา
น น
บถ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับจากวิทยา
นท�'ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ชนะการสอบราคา (ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ขาย) 
พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜3นจากข3อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ2กพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
นตามส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายแลัยราชภัฏเ3วิทยา

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�วน	๔ราค,าปร�บ
                       ค;าปร
บตามแบบส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายข3อ ๑๐ ให3ค�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับในอ
ตราร3อยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ต;อวิทยา
น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราชามช#าร�ดังต่อไปนี้�วน	๔   คัน���������@�	3.1 โครงสร้างหบกพร,อง
                       ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ท!าข3อตกลัยราชภัฏเงเป>นหน
งส�อ หร�อท!าส
ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายตามแบบดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งระบ�ในข3อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเ3วิทยาแต;กรณ� จะต3องร
บประก
นควิทยาามช!าร�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับบกพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ร;องของส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายท�'เก�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับขC�นภัฏเชียงรายมีควาายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไม;น3อยกวิทยา;า ๑ 
ปc  น
บถ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับจากวิทยา
นท�'ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อร
บมอบ โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ขายต3องร�บจ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ;อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเมแก3ไขให3ใช3การไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งเดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�มภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บถ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับจาก
วิทยา
นท�'ไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บแจ3งควิทยาามช!าร�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับบกพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ร;อง
                 
                  



-๖-

๙. ข(อสงวิทยาลัยราชนส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ�Aในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงราะอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค;าพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
สดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�ส!าหร
บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อเง�นรายไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย
                                การลัยราชภัฏเงนามในส
ญญาจะกระท!าไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ต;อเม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บอน�ม
ต�เง�นค;า
พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
สดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�จาก เง�นรายไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย แลัยราชภัฏเ3วิทยาเท;าน
�น
                       ๙.๒ เม�'อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ค
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเลัยราชภัฏเ�อกผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคารายใดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับให3เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ตกลัยราชภัฏเงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
ส�'งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อ แลัยราชภัฏเ3วิทยาถ3าผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ขายจะต3องส
'งหร�อน!าส�'งของดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาเข3ามาจากต;างประเทศ แลัยราชภัฏเะของน
�นต3องน!าเข3า
มาโดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยทางเร�อในเส3นทางท�'ม�เร�อไทยเดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�นอย2; แลัยราชภัฏเะสามารถให3บร�การร
บขนไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ตามท�'ร
ฐมนตร�วิทยา;าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งเป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ขายจะต3องปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายวิทยา;าดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยายการส;งเสร�มการพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜าณ�ชยนาวิทยา� ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งน�� 
                                (๑) แจ3งการส
'งหร�อน!าส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาเข3ามาจากต;างประเทศต;อกรมเจ3าท;า
ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บต
�งแต;วิทยา
นท�'ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ขายส
'งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อของจากต;างประเทศ เวิทยา3นแต;เป>นของท�'ร
ฐมนตร�วิทยา;าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา3นให3บรรท�กโดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยเร�ออ�'นไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3
                                (๒) จ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับการให3ส�'งของท�'ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งกลัยราชภัฏเ;าวิทยาบรรท�กโดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยเร�อไทยหร�อเร�อท�'ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�เช;นเดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�ยวิทยาก
บเร�อ
ไทยจากต;างประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยา3นแต;จะไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บอน�ญาตจากกรมเจ3าท;าให3บรรท�กส�'งของน
�นโดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยเร�ออ�'นท�'ม�ใช;
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งจะต3องไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ร
บอน�ญาตเช;นน
�นก;อนบรรท�กของลัยราชภัฏเงเร�ออ�'น หร�อเป>นของท�'ร
ฐมนตร�วิทยา;าการกระทรวิทยางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยา3นให3บรรท�กโดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยเร�ออ�'น
                                (๓) ในกรณ�ท�'ไม;ปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ขายจะต3องร
บผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับตามกฎหมายวิทยา;าดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยายการส;ง
เสร�มการพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜าณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ค
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเ3วิทยาไม;ไปท!าส
ญญาหร�อข3อตกลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'ทางราชการก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ
งระบ�ไวิทยา3ในข3อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาเร�ยกร3องให3ชดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับใช3
ควิทยาามเส�ยหายอ�'น (ถ3าม�) รวิทยามท
�งจะพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�จารณาให3เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ�Bท�'จะแก3ไขเพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�'มเต�มเง�'อนไขหร�อข3อก!าหนดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับในแบบ
ส
ญญาให3เป>นไปตามควิทยาามเห7นของส!าน
กงานอ
ยการส2งส�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ (ถ3าม�)
 
 

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
๒๘ พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖

 
           



รายลัยราชภัฏเชียงราะเอ�ยดังต่อไปนี้�วน	๔   คัน���������@�	3.1 โครงสร้างหแนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงราขท�� 85/2556

1. เต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�วน	๔�ยงผู้มีสิทธิเส'(ปGวิทยาลัยราชยชน�ดังต่อไปนี้�วน	๔   คัน���������@�	3.1 โครงสร้างหปร�บระดังต่อไปนี้�วน	๔   คัน���������@�	3.1 โครงสร้างห�บดังต่อไปนี้�วน	๔   คัน���������@�	3.1 โครงสร้างห(วิทยาลัยราชยม�อหม�น 3 ไก พ��น ABS พร(อมบ�นไดังต่อไปนี้�วน	๔   คัน���������@�	3.1 โครงสร้างหขL�นเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�วน	๔�ยง 1 ข��น จำนวน ๓ รายการڃ���h��������#านวิทยาลัยราชน 10 ช�ดังต่อไปนี้�วน	๔   คัน���������@�	3.1 โครงสร้างห
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1.1 ขนาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับของเต�ยงไม;น3อยกวิทยา;า(ก x ย x ส) 214 x94 x 53 -72 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเม.
1.2 พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜��นเต�ยงท!าจากพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ลัยราชภัฏเาสต�ก ABS (4 ตอน) พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ร3อมร2ระบายอากาศ
1.3 โครงสร3างของเต�ยงท!าจากเหลัยราชภัฏเ7กร�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเย7นเคลัยราชภัฏเ�อบโลัยราชภัฏเหะพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜;นส�ปoองก
นสน�มไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3เป>นอย;างดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�
1.4 ราวิทยาก
�นข3างเต�ยงท!าจากอะลัยราชภัฏเ2ม�เน�ยมอ
ลัยราชภัฏเลัยราชภัฏเอยดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�6 แถวิทยาปร
บขC�นลัยราชภัฏเงง;าย แข7งแรง น�!าหน
กเบา เหน�ยวิทยา ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ2แลัยราชภัฏเง;าย
1.5 แผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ;นห
วิทยา-ท3ายเต�ยงท!าจากพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ลัยราชภัฏเาสต�ก ABS ถอดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3
1.6 ม� 3 ไก ควิทยาบค�มการท!างานดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยายม�อหม�น

1.6.1 ปร
บพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜��นส;วิทยานห
วิทยาให3ส2งขC�นไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3 80 ๐ ±5
1.6.2 ปร
บพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜��นส;วิทยานท3ายให3ยกเข;าขC�นส2งไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3  35 ๐ ±5
1.6.3 ปร
บควิทยาามส2งต'!าของเต�ยงไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3ไม;ต'!ากวิทยา;า 53 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเม.ส2งส�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับไม;เก�น 72 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเม.

1.7 ลัยราชภัฏเ2กลัยราชภัฏเ3อเลัยราชภัฏเ�'อน ม�ลัยราชภัฏเ7อคท
�ง 4 ลัยราชภัฏเ3อ ขนาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ 5 น��วิทยา
1.8 ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�นี้	�่มทำงาน �Ě耀�ቄణyŪ��Ű�耀�ࠌⳘࠌⱬࠌⱔࠌⰼࠌⰤࠌⰐ2⬜ࠌ⬴ࠌ⭌ࠌ⭠ࠌ⭼ࠌ⮠ࠌ⮼ࠌ⯬ࠌกนอนคนไข3ตามมาตรฐานเต�ยง
1.9 ร
บประก
นค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ส�นค3าไม;น3อยกวิทยา;า 1 ปc

2.  รถเขPนเปลัยราชภัฏเชียงราหาม จำนวน ๓ รายการڃ���h��������#านวิทยาลัยราชน ๒   ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�วน	๔�วิทยาลัยราช
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

2.1 ขนาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับไม;น3อยกวิทยา;า 36 x 180 x75  ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเม. โครงไม;เป>นสน�มท!าดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยายเหลัยราชภัฏเ7กช�ปโครเม�'ยมหร�อสแตนเลัยราชภัฏเส
2.2 ลัยราชภัฏเ2กลัยราชภัฏเ3อขนาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับไม;น3อยกวิทยา;า 6” จ!านวิทยาน 2 ลัยราชภัฏเ3อ ขนาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับไม;น3อยกวิทยา;า 24” จ!านวิทยาน 2 ลัยราชภัฏเ3อ
2.3 เปลัยราชภัฏเหามยกดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3านศ�รษะแลัยราชภัฏเะยกออกจากต
วิทยารถไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3 พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜��นเปลัยราชภัฏเ 2 ตอน
2.4 รถเข7น,ราวิทยาก
�น เสาน�!าเกลัยราชภัฏเ�อท!าดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยายท;อสแตนเลัยราชภัฏเสกลัยราชภัฏเม
2.4 ม�ท�'ใส;แท7งก�ออกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเ�เจน
2.5 ท�'นอนฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�นี้	�่มทำงาน �Ě耀�ቄణyŪ��Ű�耀�ࠌⳘࠌⱬࠌⱔࠌⰼࠌⰤࠌⰐࠌ⬴ࠌ⭌ࠌ⭠ࠌ⭼ࠌ⮠ࠌ⮼ࠌ⯬ࠌ⬜องน�!าอ
ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับหนาไม;น3อยกวิทยา;า 5 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเม.ห�3มผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ3าหน
งเท�ยม
2.6 เป>นของใหม;ไม;เคยผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ;านการใช3งานมาก;อน
2.7 ร
บประก
นค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ส�นค3าไม;น3อยกวิทยา;า 1 ปc

3. รถเขPนผู้มีสิทธิเส'(ปGวิทยาลัยราชยแบบพ�บไดังต่อไปนี้�วน	๔   คัน���������@�	3.1 โครงสร้างห( ร�,นมาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�วน	๔รฐาน จำนวน ๓ รายการڃ���h��������#านวิทยาลัยราชน ๔   ค�น
      ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

3.1 โครงสร3างหลัยราชภัฏเ
กท�'ร
บน�!าหน
กผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือลัยราชภัฏเ�ตจากเหลัยราชภัฏเ7กช�ปโครเม�ยมหร�อดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�กวิทยา;า
3.2 โครงร2ปต
วิทยา X แบบค2; แข7งแรงทนทานหร�อดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�กวิทยา;า
3.3 พับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜น
กพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�งแลัยราชภัฏเะท�'วิทยาางแขนท!าดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยายหน
งเท�ยมบ�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�นี้	�่มทำงาน �Ě耀�ቄణyŪ��Ű�耀�ࠌⳘࠌⱬࠌⱔࠌⰼࠌⰤࠌⰐࠌ⬴ࠌ⭌ࠌ⭠ࠌ⭼ࠌ⮠ࠌ⮼ࠌ⯬ࠌ⬜องน�!า โดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยท�'วิทยาางแขนยCดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับอย;างแน;นหนาแข7งแรงไม;โยก
3.4 ท�'วิทยาางเท3าท!าดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3วิทยายพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ลัยราชภัฏเาสต�กขC�นร2ปอย;างดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�สามารถพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
บขC�นไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3 บร�เวิทยาณขอบโดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับยรอบ เร�ยบ ไม;คม
3.5 ใต3ท�'ท3าวิทยาแขนม�แผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ;นก
�นดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3านข3างท�'แข7งแรงต�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับไวิทยา3ก
นของหลัยราชภัฏเ;นหร�อเส��อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ3าต�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเข3าไปในลัยราชภัฏเ3อ หร�อดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�กวิทยา;า
3.6 ม�ลัยราชภัฏเ3อจ!านวิทยาน 4 ลัยราชภัฏเ3อ ลัยราชภัฏเ3อหน3าขนาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับไม;น3อยกวิทยา;า 8” แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเ3อหลัยราชภัฏเ
งไม;น3อยกวิทยา;า 24” หม�นไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3รอบต
วิทยา ลัยราชภัฏเ3อหลัยราชภัฏเ
ง

เป>นลัยราชภัฏเ3อยางต
นค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�ไม;ม�การหลัยราชภัฏเ�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับร;อนแลัยราชภัฏเะส�ไม;ลัยราชภัฏเอกต�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜��น
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3.7 ม�ห3ามลัยราชภัฏเ3อ (Wheel Lock) เป>นแบบ Linking Pressure ชน�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ลัยราชภัฏเ�กไปข3างหน3าแลัยราชภัฏเ3วิทยาลัยราชภัฏเ3อหย�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเม�'อทดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับลัยราชภัฏเองรถ
เข7นแลัยราชภัฏเ3วิทยารถไม;เคลัยราชภัฏเ�'อน ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเC'งต�ดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับอย2;ท�' 2 ข3างของรถน
'งแลัยราชภัฏเะปลัยราชภัฏเายค
นโยกต3องไม;ส2งกวิทยา;าแนวิทยาโครงน
'งเพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�'อปoองก
นการบาดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับเจ7บ
ท�'ม�อผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ23ใช3ขณะข
บเคลัยราชภัฏเ�'อนรถ

3.8 สามารถพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜
บเก7บไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3เพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜�'อควิทยาามสะดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับวิทยากในการเคลัยราชภัฏเ�'อนย3าย
3.9 ร
บน�!าหน
กไดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ3 100- 120 กก.ม�ควิทยาามสมดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�ลัยราชภัฏเแลัยราชภัฏเะปลัยราชภัฏเอดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับภัฏเชียงรายมีควา
ยในการใช3งานหร�อดังนี้	��4%E0%B8%99�ว้�������Ġ�������                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับ�กวิทยา;า
3.10 เป>นของใหม;ไม;เคยผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือ;านการใช3งานมาก;อน
3.11 เป>นผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยมือลัยราชภัฏเ�ตภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ      ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๘๕/๒๕๕๖ ตามราย�จากต;างประเทศ
3.12 ร
บประก
นค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพับได้ รุ่นมาตรฐาน	จำนวน	๔   คัน	����⯜ส�นค3าไม;น3อยกวิทยา;า 1 ปc

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


