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            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะ สอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�ออ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา กทรอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กส� (e-book)     
ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�* ๑๑๓/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��
                  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์�งส�ออ
เลัยราชภัฏเชียงร�กทรอนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กส  (e-book) จำนวน   ๑   งาน	�����������:�                   ๑. เ*านังสืออิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยรานังสืออิเล็กทรอนิกส์   ๑   งานังสืออิเล็กทรอนิกส์

          ผู้มีสิทธิเส-.ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์อราคาจำนวน   ๑   งาน	�����������:�                   ๑. เะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�๑   .องม�ค1ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�๑   
 ดังต่อไปนี้�๑   งาน������������:�/IMPLEMENTATION�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�๑   4อไปนังสืออิเล็กทรอนิกส์��
                   ๑. เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ม�อาช�พขายพ�สดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื8ท�*สอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อ
                   ๒. ไม:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ท�*ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กระบ8ช�*อไวิทยาลัยราชภัฏเชี6ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตบ�ญช�รายช�*อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ท��งงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6แจ6งเวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตช�*อแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6วิทยาลัยราชภัฏเชี
                   ๓. ไม:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@หร�อควิทยาลัยราชภัฏเชีามค86มก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม:ยอมขA�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแต:ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของ          
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ม�คDาส�*งให6สลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@ควิทยาลัยราชภัฏเชีามค86มก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเช:นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี:านังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
                   ๔. ไม:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารายอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*เข6าเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาให6แก:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตประกาศสอบราคา หร�อไม:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56กระทDาการอ�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการข�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข:งข�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตราคาอย:างเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการ
สอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อคร��งนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��
                   ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ ขอสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม:ร�บพ�จารณาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บมอบ
อDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาจไม:เข6าร�บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด    �������������Ũ�����©�                    		(๑) บุคคลหรือนิติบุJงการพ�จารณาราคาตามวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาท�*มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยฯ กDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื    
                   ๖. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาต6องปฏ�บ�ต�ตามประกาศคณะกรรมการปKองก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะปราบปรามการท8จร�ตแห:งชาต�เร�*อง 
หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข�แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะวิทยาลัยราชภัฏเชี�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การจ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืทDาแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะแสดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืงบ�ญช�รายการร�บจ:ายของโครงการท�*บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตค5:ส�ญญาก�บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต:วิทยาลัยราชภัฏเชีย
งานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของร�ฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข6อ ๑๕ ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��
                    (๑) บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�*จะเข6าเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตค5:ส�ญญาต6องไม:อย5:ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตฐานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตะเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ไม:แสดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืงบ�ญช�รายร�บ 
รายจ:ายหร�อแสดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืงบ�ญช�รายร�บรายจ:ายไม:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กต6องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสาระสDาค�ญ
                    (๒) บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�*จะเข6าเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตค5:ส�ญญาก�บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต:วิทยาลัยราชภัฏเชียงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของร�ฐซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการ จ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อ   
จ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืจ6างดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6วิทยาลัยราชภัฏเชียระบบอ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา กทรอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กส� (E-Government Procurement: e-GP) ตามข6อ ๑๖ ต6องลัยราชภัฏเชียงรายมีควางทะเบ�ยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตระบบ
อ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา กทรอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กส�ของกรมบ�ญช�กลัยราชภัฏเชียงรายมีควาางท�*เวิทยาลัยราชภัฏเชี บไซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ต�ศ5นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตย�ข6อม5ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาจ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อจ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืจ6างภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สาคร�ฐ
                    (๓) ค5:ส�ญญาต6องร�บจ:ายเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค:านังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตบ�ญช�เง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตฝากกระแสรายวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต เวิทยาลัยราชภัฏเชี6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแต:การร�บจ:ายเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแต:ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะคร��ง
ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งม�ม5ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาค:าไม:เก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสามหม�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตบาทค5:ส�ญญาอาจ ร�บจ:ายเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืก ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6
          กDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องสอบราคา ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงAงวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๖ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ต��งแต:เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา 
๐๙.๐๐ นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงAงเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๖.๐๐ นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต. ณ งานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตพ�สดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื8 สDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะกDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ อง
ใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๗ ส�งหาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๐.๐๐ นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต. ณ ห6องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคA�ง สDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏ
เช�ยงราย



-๒-

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56สนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตใจต�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืต:อขอร�บเอกสารสอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อ ช8ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๒๐๐.- บาท (สองร6อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต)  ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ท�* งานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต กองคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ง 
สDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงราย ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงAงวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๕ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ต��งแต:
เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๐๘.๓๐ นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงAงเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๕.๐๐ นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต.  ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื5รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ท�*เวิทยาลัยราชภัฏเชี บไซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ต� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ www.gprocurement.go.th 
หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ�พท�หมายเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต:อ ๑๖๒๒ ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาราชการ
  
                                 ประกาศ ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ช:วิทยาลัยราชภัฏเชียศาสตราจารย� ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืร.ส8ชาต� ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา��ตระก5ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา)
รองอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื� ร�กษาราชการแทนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต

อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�



เอกสาร สอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อ เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�* ๑๑๓/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�ออ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา กทรอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กส� (E-book)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงราย

ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
......................................................

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงราย ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งต:อไปนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��เร�ยกวิทยาลัยราชภัฏเชี:า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะ 
สอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�ออ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา กทรอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กส� (e-book) ตามรายการ ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��
                 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์�งส�ออ
เลัยราชภัฏเชียงร�กทรอนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กส  (e-book) จำนวน   ๑   งาน	�����������:�                   ๑. เ*านังสืออิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยรานังสืออิเล็กทรอนิกส์   ๑   งานังสืออิเล็กทรอนิกส์

ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งพ�สดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื8ท�*จะซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��ต6องเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของแท6 ของใหม: ไม:เคยใช6งานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตมาก:อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ไม:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของเก:าเก บ อย5:ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สาพท�*จะใช6งานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ท�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
ม�ค8ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะตรงตามกDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืไวิทยาลัยราชภัฏเชี6ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเอกสารสอบราคาฉบ�บนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�� โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยม�ข6อแนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตะนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตDา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะข6อกDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งต:อไปนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��

                 ๑. เอกสารแนังสืออิเล็กทรอนิกส์บท.ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืค8ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคา
                       ๑.๓ แบบส�ญญาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อค�Dาประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
                                (๑) หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส�ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการร�บเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตค:าพ�สดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื8ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:วิทยาลัยราชภัฏเชีงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต6า
                       ๑.๕ บทนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
                                (๒) การข�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข:งข�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตราคาอย:างเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ�ญช�เอกสาร
                                (๑) บ�ญช�เอกสารส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๑
                                (๒) บ�ญช�เอกสารส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๒
 
                 ๒. ค1ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�๑   
ของผู้มีสิทธิเส-.เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์อราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาต6องเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ม�อาช�พขายพ�สดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื8ท�* สอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาต6องไม:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ท�*ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กระบ8ช�*อไวิทยาลัยราชภัฏเชี6ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตบ�ญช�รายช�*อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ท��งงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6แจ6ง
เวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตช�*อแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6วิทยาลัยราชภัฏเชี หร�อไม:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ท�*ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของการส�*งให6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาหร�อบ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ท��งงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาต6องไม:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารายอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตประกาศ       
สอบราคา หร�อไม:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56กระทDาการอ�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการข�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข:งข�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตราคาอย:างเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข6อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาต6องไม:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@หร�อควิทยาลัยราชภัฏเชีามค86มก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม:ยอมขA�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตศาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย    
เวิทยาลัยราชภัฏเชี6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแต:ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ม�คDาส�*งให6สลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะควิทยาลัยราชภัฏเชีามค86มก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเช:นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี:านังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานังสืออิเล็กทรอนิกส์การเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์อราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาจะต6องเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอเอกสารหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตมาพร6อมก�บซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคา โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยแยกไวิทยาลัยราชภัฏเชี6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอกซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ อง   
ใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ๒ ส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ค�อ
                       ๓.๑ ส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๑ อย:างนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต6อยต6องม�เอกสารดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งต:อไปนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��
                                (๑) ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา
                                        (ก) ห6างห86นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสาม�ญหร�อห6างห86นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตจDาก�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื ให6ย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อร�บรองการ        
จดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืทะเบ�ยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา บ�ญช�รายช�*อห86นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56จ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ม�อDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาจควิทยาลัยราชภัฏเชีบค8ม พร6อมร�บรองสDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กต6อง
                                        (ข) บร�ษ�ทจDาก�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืหร�อบร�ษ�ทมหาชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตจDาก�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื ให6ย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อร�บรองการจดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืทะเบ�ยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อบร�คณห�สนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ�ญช�รายช�*อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56จ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ม�อDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาจควิทยาลัยราชภัฏเชีบค8ม แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห86นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตรายใหญ:พร6อม
ร�บรองสDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กต6อง
                                (๒) ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตบ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืาหร�อคณะบ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาท�*ม�ใช:นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา ให6ย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาบ�ตร
ประจDาต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต สDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาข6อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางท�*แสดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงAงการเข6าเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตห86นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6าม�) สDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาบ�ตรประจDาต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตห86นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต พร6อมท��งร�บรองสDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กต6อง
                                (๓) ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตฐานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตะเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมค6า ให6ย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาส�ญญา
ของการเข6าร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมค6า สDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาบ�ตรประจDาต�วิทยาลัยราชภัฏเชีประชาชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมค6า แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�ท�*ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เข6าร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมค6าฝgายใดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตบ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืาท�*
ม�ใช:ส�ญชาต�ไทย ก ให6ย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อเดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมค6าฝgายใดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาให6ย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเอกสารตามท�*ระบ8ไวิทยาลัยราชภัฏเชี6ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต (๑)
                                (๔) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อแสดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืงหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตทางการเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต สDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาใบทะเบ�ยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตพาณ�ชย� สDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาใบทะเบ�ยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สาษ�
ม5ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาค:าเพ�*ม
                                (๕) บ�ญช�เอกสารส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๑ ท��งหมดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืท�*ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตพร6อมก�บซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคา ตามแบบในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตข6อ     
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๒ อย:างนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต6อยต6องม�เอกสารดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งต:อไปนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��
                                (๑) แค ตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อแบบร5ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืค8ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ ตามข6อ ๔.๔
                                (๒) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อมอบอDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสือากรแสตมปhตามกฎหมายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�ท�*ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคามอบอDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาจ
ให6บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตามในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาแทนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
                                (๓) บ�ญช�เอกสารส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๒ ท��งหมดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืท�*ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตพร6อมก�บซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคา ตามแบบในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตข6อ    
๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์อราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาต6องย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาตามแบบท�*กDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืไวิทยาลัยราชภัฏเชี6ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเอกสารสอบราคานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�� โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยไม:ม�เง�*อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตไข  
ใดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืๆ ท��งส��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะต6องกรอกข6อควิทยาลัยราชภัฏเชีามให6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กต6องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�*อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาให6ช�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเจนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต จDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอ
ต6องระบ8ตรงก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีอ�กษร โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยไม:ม�การข5ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบหร�อแก6ไข หากม�การข5ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบ ตกเต�ม แก6ไข เปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�*ยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควางจะ
ต6องลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�*อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาพร6อมประท�บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6าม�) กDาก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชี6ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6วิทยาลัยราชภัฏเชียท8กแห:ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาจะต6องเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตบาท แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�ยวิทยาลัยราชภัฏเชี โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีม 
แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อราคาต:อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต:วิทยาลัยราชภัฏเชีย แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อต:อรายการ ตามเง�*อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตไขท�*ระบ8ไวิทยาลัยราชภัฏเชี6ท6ายใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาให6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กต6อง ท��งนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�� ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีมท�*เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอ
จะต6องตรงก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท��งต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6าต�วิทยาลัยราชภัฏเชีเลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อไม:ตรงก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตให6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต�วิทยาลัยราชภัฏเชีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสDาค�ญ โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีม
ท��งส��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งรวิทยาลัยราชภัฏเชีมค:าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สาษ�ม5ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาค:าเพ�*ม ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สาษ�อากรอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ค:าขนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส:ง ค:าจดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืทะเบ�ยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะค:าใช6จ:ายอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตๆ ท��งปวิทยาลัยราชภัฏเชีง จนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกระท�*งส:งมอบ
พ�สดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื8ให6 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�*เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอจะต6องเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอกDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืย�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตราคาไม:นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต6อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี:า ๖๐ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�บแต:วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ อง    
ใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคา โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืย�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาต6องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืชอบราคาท�*ตนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอไวิทยาลัยราชภัฏเชี6 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาม�ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาจะต6องเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอกDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาส:งมอบพ�สดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื8ไม:เก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ๓๐ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืจากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตามในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
ส�ญญาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาจะต6องส:งแค ตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา อก แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะหร�อแบบร5ปรายการลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืค8ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะของ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�ออ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา กทรอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กส� (e-book) ไปพร6อมใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาเพ�*อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ย
ราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายจะยAดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืไวิทยาลัยราชภัฏเชี6เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเอกสารของทางราชการ
                                สDาหร�บแค ตตาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา อกท�*แนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตบให6พ�จารณา หากเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาร5ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:ายจะต6องร�บรองสDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กต6อง 
โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ม�อDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาจทDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�กรรมแทนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา หากคณะกรรมการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องสอบราคา ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีามประสงค�จะขอดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื5ต6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตฉบ�บแค ตตา
ลัยราชภัฏเชียงรายมีควา อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาจะต6องนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตDาต6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตฉบ�บมาให6คณะกรรมการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องสอบราคา ตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
                       ๔.๕ ก:อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ อง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาควิทยาลัยราชภัฏเชีรตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื5ร:างส�ญญา รายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืค8ณลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเชียงรายมีควาฯให6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�*ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเข6าใจเอกสาร สอบราคา ท��งหมดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเส�ยก:อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*จะตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ อง สอบราคา ตามเง�*อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตไขในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเอกสาร สอบ
ราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาจะต6องย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตAกซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องเร�ยบร6อยจ:าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต6าซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงAงประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตคณะ
กรรมการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องสอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�ออ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา กทรอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กส� (e-book) โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยระบ8ไวิทยาลัยราชภัฏเชี6ท�*หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต6าซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องวิทยาลัยราชภัฏเชี:า "ใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลัยราชภัฏเชียงรายมีควาขท�* ๑๑๓/๒๕๕๖" ย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตต:อเจ6าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต6าท�* ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงAงวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๖ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ต��งแต:
เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๐๙.๐๐ นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงAงเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๖.๐๐ นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต. ณ งานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตพ�สดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื8 สDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ อง สอบราคา จะดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการตรวิทยาลัยราชภัฏเชีจสอบค8ณสมบ�ต�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาแต:ลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
รายวิทยาลัยราชภัฏเชี:า เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารายอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตตามข6อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตประกาศสอบราคาหร�อ
ไม: แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกาศรายช�*อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บการค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกก:อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคา
                                หากปรากฏต:อคณะกรรมการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องสอบราคาก:อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตหร�อในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตขณะท�*ม�การเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอ
ราคาวิทยาลัยราชภัฏเชี:า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคากระทDาการอ�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการข�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข:งข�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตราคาอย:างเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข6อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะคณะกรรม
การฯ เช�*อวิทยาลัยราชภัฏเชี:าม�การกระทDาอ�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการข�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข:งข�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตราคาอย:างเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืรายช�*อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอ
ราคารายนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตออกจากการเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกาศรายช�*อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บการค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อก แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชีเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ท��งงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต เวิทยาลัยราชภัฏเชี6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแต:คณะกรรมการฯ จะวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�จฉ�ย
ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6วิทยาลัยราชภัฏเชี:า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารายนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ท�*ให6ควิทยาลัยราชภัฏเชีามร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมม�อเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตประโยชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต:อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะม�ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ร�เร�*มให6ม�
การกระทDาดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชี
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กต�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืรายช�*อออกจากการเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคา เพราะเหต8เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควา
ประโยชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารายอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตประกาศสอบราคา หร�อเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*กระทDาการอ�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการข�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื
ขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข:งข�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตราคาอย:างเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ8ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�คDาส�*งดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชีต:อปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�บแต:วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บแจ6ง
จากคณะกรรมการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องสอบราคา การวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�จฉ�ยอ8ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงให6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*ส8ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื
                                คณะกรรมการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ อง สอบราคาจะเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บ
การค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชีข6างต6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ณ ห6องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคA�ง สDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงราย ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�* ๗ ส�งหาคม 
๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาา ๑๐.๐๐ นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต. 



-๔-

                                การย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอ8ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยาลัยราชภัฏเชีรรคห6า ย:อมไม:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเหต8ให6ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ อง           
ใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคา เวิทยาลัยราชภัฏเชี6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแต:ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเห นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี:าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชีจะเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตประโยชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�แก:ทางราชการ   
อย:างย�*งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�ท�*ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเห นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6วิทยาลัยราชภัฏเชียก�บคDาค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืค6านังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56อ8ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเห นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี:าการยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ อง  
ใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6วิทยาลัยราชภัฏเชี จะเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตประโยชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�แก:ทางราชการอย:างย�*งให6ปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงม�อDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื
ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชีไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา�� แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
ในังสืออิเล็กทรอนิกส์การพิจารณาราคา���������3�                     
จำนวน   ๑   งาน	�����������:�                   ๑. เารณาราคา
                       ๕.๑ ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการสอบราคา คร��งนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืส�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6วิทยาลัยราชภัฏเชีย ราคารวิทยาลัยราชภัฏเชีม
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารายใดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืม�ค8ณสมบ�ต�ไม:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กต6องตามข6อ ๒ หร�อย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาไม:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5ก
ต6องหร�อไม:ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตตามข6อ ๓ หร�อย�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องสอบราคาไม:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กต6องตามข6อ ๔ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6วิทยาลัยราชภัฏเชีคณะกรรมการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องสอบราคา จะไม:
ร�บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารายนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต เวิทยาลัยราชภัฏเชี6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแต:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตข6อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืพลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืหลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเพ�ยงเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา กนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต6อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืพลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืไปจาก
เง�*อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตไขของเอกสารสอบราคาในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*ม�ใช:สาระสDาค�ญ ท��งนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��เฉพาะในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�ท�*พ�จารณาเห นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี:าจะเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตประโยชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต:อมหา
วิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายเท:านังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@ไม:พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคา โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยไม:ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค:อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งต:อไปนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��
                                (๑) ไม:ปรากฏช�*อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารายนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ร�บเอกสาร สอบราคา หร�อในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการ
ร�บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม:กรอกช�*อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะบ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืา หร�อลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�*อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาอย:างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตA*ง  
อย:างใดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื หร�อท��งหมดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคา
                                (๓) เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอรายลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะเอ�ยดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืแตกต:างไปจากเง�*อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตไขท�*กDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเอกสารสอบราคาท�*เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสาระ
สDาค�ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาทDาให6เก�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืควิทยาลัยราชภัฏเชีามไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก:ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารายอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
                                (๔) ราคาท�*เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอม�การข5ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืลัยราชภัฏเชียงรายมีควาบ ตก เต�ม แก6ไขเปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�*ยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแปลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาม�ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ลัยราชภัฏเชียงรายมีควางลัยราชภัฏเชียงรายมีควาายม�อช�*อ
พร6อมประท�บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6าม�) กDาก�บไวิทยาลัยราชภัฏเชี6
                       ๕.๔ ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการต�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืส�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการสอบราคา หร�อในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการทDาส�ญญา คณะกรรมการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องสอบราคาหร�อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@ให6ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาช��แจงข6อเท จจร�ง สภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สาพ ฐานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตะ หร�อข6อเท จจร�งอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตใดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืท�*เก�*ยวิทยาลัยราชภัฏเชีข6องก�บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�*จะไม:ร�บราคาหร�อไม:ทDาส�ญญาหากหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กฐานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชีไม:ม�ควิทยาลัยราชภัฏเชีาม
เหมาะสมหร�อไม:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง5กต6อง
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาลัยราชภัฏเชี6ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�*จะไม:ร�บราคาต*Dาส8ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื หร�อราคาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตA*งราคาใดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืหร�อ
ราคาท�*เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอท��งหมดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืก ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6 แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตจDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต หร�อขนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื หร�อเฉพาะรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตA*งรายการใดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื หร�ออาจ
จะยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการ สอบราคา โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยไม:พ�จารณาจ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อเลัยราชภัฏเชียงรายมีควายก ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6 ส8ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืแต:จะพ�จารณา ท��งนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��เพ�*อประโยชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ของทางราชการเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
สDาค�ญ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะให6ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทยาลัยราชภัฏเชี:าการต�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืส�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืขาดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาจะเร�ยกร6องค:าเส�ยหายใดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื ๆ 
ม�ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6 รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ท��งงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ไม:วิทยาลัยราชภัฏเชี:า
จะเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บการค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกหร�อไม:ก ตาม หากม�เหต8ท�*เช�*อไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6วิทยาลัยราชภัฏเชี:าการเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคากระทDาการโดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยไม:ส8จร�ต เช:นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต 
การเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอเอกสารอ�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเท จ หร�อใช6ช�*อบ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืา หร�อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ต�บ8คคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตมาเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาแทนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตต6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต



-๕-

                       ๕.๖ ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�ท�*ปรากฏข6อเท จจร�งภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�งจากการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ อง สอบราคาวิทยาลัยราชภัฏเชี:า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บ
การค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกตามท�*ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ประกาศรายช�*อไวิทยาลัยราชภัฏเชี6 ตามข6อ ๔.๖ เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเชียงรายมีควาประโยชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�ร:วิทยาลัยราชภัฏเชีมก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารายอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต 
ณ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตประกาศ สอบราคา หร�อเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*กระทDาการอ�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการข�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืขวิทยาลัยราชภัฏเชีางการแข:งข�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตราคาอย:างเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม    
ตามข6อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายม�อDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาจท�*จะต�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืรายช�*อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บการค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชีออก
จากประกาศรายช�*อตามข6อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเชียงรายมีควางโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารายนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ท��งงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
                                ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��หากปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงพ�จารณาเห นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี:า การยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาท�*ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6
ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืDาเนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการไปแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6วิทยาลัยราชภัฏเชีจะเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตประโยชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�แก:ทางราชการอย:างย�*งปลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงม�อDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาจยกเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กการเป\ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ องใบเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�ง
กลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชีไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6

                 ๖. การท*าส�ญญาซื้อหนังสืออิเล��อขาย
                       ๖.๑ ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�ท�*ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส:งมอบส�*งของไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตทDาการของทาง
ราชการ นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�บแต:วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*ทDาข6อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืทDาข6อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อแทนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตการทDา
ส�ญญาตามแบบส�ญญาดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งระบ8ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตข6อ ๑.๓ ก ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6
                       ๖.๒ ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตะการสอบราคา ไม:สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส:งมอบส�*งของไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตทDาการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายเห นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชี:าไม:สมควิทยาลัยราชภัฏเชีรจ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืทDาข6อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อ ตามข6อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตะการ     
สอบราคา จะต6องทDาส�ญญาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อขายตามแบบส�ญญาดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งระบ8ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตข6อ ๑.๓ ก�บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต 
นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืจากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บแจ6งแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะจะต6องวิทยาลัยราชภัฏเชีางหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส�ญญาเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตจDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเท:าก�บร6อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๕ ของราคาส�*งของท�*     
สอบราคาไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ให6มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายยAดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทยาลัยราชภัฏเชี6ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตขณะทDาส�ญญา โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยใช6หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอย:างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตA*งอย:างใดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งต:อไปนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��
                                (๑) เง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตสดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื
                                (๒) เช คท�*ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาคารส�*งจ:ายให6แก:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงราย โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเช คลัยราชภัฏเชียงรายมีควางวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*ท�*ทDา
ส�ญญาหร�อก:อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต6านังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตไม:เก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ๓ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ทDาการ
                                (๓) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อค�Dาประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาคารภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตประเทศตามแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อค�Dาประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งระบ8ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตข6อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อค�Dาประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของบรรษ�ทเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท8นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอ8ตสาหกรรมแห:งประเทศไทย หร�อบร�ษ�ทเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท8นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต 
หร�อบร�ษ�ทเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท8นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตหลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กทร�พย� ท�*ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต8ญาตให6ประกอบก�จการเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท8นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเพ�*อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล8รก�จค�Dาประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาคารแห:งประเทศไทย ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6แจ6งช�*อเวิทยาลัยราชภัฏเชี�ยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตให6ส:วิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตราชการต:าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6วิทยาลัยราชภัฏเชี โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต8โลัยราชภัฏเชียงรายมีความให6ใช6ตาม
แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อค�Dาประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งระบ8ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตข6อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ�ตรร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรายมีควาไทย
                 หลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�กประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��จะค�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตให6โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยไม:ม�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสือกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ๑๕ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืจากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ขาย)   
พ6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตจากข6อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค5กพ�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตตามส�ญญาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6วิทยาลัยราชภัฏเชี

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�๑   ราค4าปร�บ
                       ค:าปร�บตามแบบส�ญญาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อขายข6อ ๑๐ ให6ค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอ�ตราร6อยลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะ ๐.๒ ต:อวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต



-๖-

                 ๘. การร�บประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ควิทยาลัยราามช*าร1ดังต่อไปนี้�๑   งาน������������:�/IMPLEMENTATIONบกพิจารณาราคา���������3�                     ร4อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ชนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตะการ สอบราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ทDาข6อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อ หร�อทDาส�ญญาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อขายตามแบบดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งระบ8ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตข6อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6วิทยาลัยราชภัฏเชีแต:กรณ� จะต6องร�บประก�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตควิทยาลัยราชภัฏเชีามชDาร8ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืบกพร:องของส�*งของท�*ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อขายท�*เก�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืขA�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตระยะเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาไม:นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต6อยกวิทยาลัยราชภัฏเชี:า ๑ ปj 
นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืจากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อร�บมอบ โดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ขายต6องร�บจ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืการซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ :อมแซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ มแก6ไขให6ใช6การไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งเดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�มภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต ๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืจากวิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*
ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บแจ6งควิทยาลัยราชภัฏเชีามชDาร8ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืบกพร:อง
                 
                  ๙. ข.อสงวิทยาลัยรานังสืออิเล็กทรอนิกส์ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
Gในังสืออิเล็กทรอนิกส์การเสนังสืออิเล็กทรอนิกส์อราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ ๆ
                       ๙.๑ เง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตค:าพ�สดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื8สDาหร�บการซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อเง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตงบประมาณประจDาปj พ.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏเชียงรายมีควางนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตามในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส�ญญาจะกระทDาไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ต:อเม�*อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต8ม�ต�เง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตค:า
พ�สดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื8จาก เง�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตงบประมาณประจDาปj พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6วิทยาลัยราชภัฏเชีเท:านังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
                       ๙.๒ เม�*อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคารายใดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืให6เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ขายแลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควางซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อ
ส�*งของตาม สอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6วิทยาลัยราชภัฏเชีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ขายจะต6องส�*งหร�อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตDาส�*งของดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชีเข6ามาจากต:างประเทศ แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะของนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตต6องนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตDาเข6า
มาโดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยทางเร�อในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเส6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตทางท�*ม�เร�อไทยเดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอย5: แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให6บร�การร�บขนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ตามท�*ร�ฐมนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี:าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาคม
ประกาศกDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ขายจะต6องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชี:าดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6วิทยาลัยราชภัฏเชียการส:งเสร�มการพาณ�ชยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาวิทยาลัยราชภัฏเชี� ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�� 
                                (๑) แจ6งการส�*งหร�อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตDาส�*งของท�*ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อขายดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชีเข6ามาจากต:างประเทศต:อกรมเจ6าท:าภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต 
๗ วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�บต��งแต:วิทยาลัยราชภัฏเชี�นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ขายส�*งหร�อซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อของจากต:างประเทศ เวิทยาลัยราชภัฏเชี6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแต:เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของท�*ร�ฐมนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี:าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาคมประกาศ
ยกเวิทยาลัยราชภัฏเชี6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตให6บรรท8กโดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยเร�ออ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6
                                (๒) จ�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืการให6ส�*งของท�*ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ��อขายดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งกลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:าวิทยาลัยราชภัฏเชีบรรท8กโดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยเร�อไทยหร�อเร�อท�*ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช:นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�ยวิทยาลัยราชภัฏเชีก�บเร�อ
ไทยจากต:างประเทศมาย�งประเทศไทย เวิทยาลัยราชภัฏเชี6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแต:จะไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต8ญาตจากกรมเจ6าท:าให6บรรท8กส�*งของนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตโดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยเร�ออ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตท�*ม�ใช:เร�อ
ไทย ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งจะต6องไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ร�บอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต8ญาตเช:นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต��นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตก:อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตบรรท8กของลัยราชภัฏเชียงรายมีควางเร�ออ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต หร�อเป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของท�*ร�ฐมนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตตร�วิทยาลัยราชภัฏเชี:าการกระทรวิทยาลัยราชภัฏเชีงคมนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยราชภัฏเชี6นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตให6บรรท8กโดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืยเร�ออ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต
                                (๓) ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตกรณ�ท�*ไม:ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ขายจะต6องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืตามกฎหมายวิทยาลัยราชภัฏเชี:าดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6วิทยาลัยราชภัฏเชียการส:ง
เสร�มการพาณ�ชยนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตาวิทยาลัยราชภัฏเชี� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56เสนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ A*งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6ค�ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืเลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�อกแลัยราชภัฏเชียงรายมีควา6วิทยาลัยราชภัฏเชีไม:ไปทDาส�ญญาหร�อข6อตกลัยราชภัฏเชียงรายมีควาง
ภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สายในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเวิทยาลัยราชภัฏเชีลัยราชภัฏเชียงรายมีควาาท�*ทางราชการกDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื�งระบ8ไวิทยาลัยราชภัฏเชี6ในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตข6อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร6องให6ชดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืใช6ควิทยาลัยราชภัฏเชีาม
เส�ยหายอ�*นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6าม�) รวิทยาลัยราชภัฏเชีมท��งจะพ�จารณาให6เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ท��งงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�@ท�*จะแก6ไขเพ�*มเต�มเง�*อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตไขหร�อข6อกDาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสืในังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตแบบ
ส�ญญาให6เป3นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตไปตามควิทยาลัยราชภัฏเชีามเห นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตของสDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตอ�ยการส5งส8ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง6าม�)
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี�ทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีควา�ยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ส�ฏเช�ยงราย
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้�๑   งาน������������:�/IMPLEMENTATIONแนังสืออิเล็กทรอนิกส์บท.ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 113/2556

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์�งส�ออ
เลัยราชภัฏเชียงร�กทรอนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กส  E-book แบบซื้อหนังสืออิเล��อขาดังต่อไปนี้�๑   งาน������������:�/IMPLEMENTATION
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�ออ�เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา กทรอนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�กส� E-book ท�*อนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต8ญาตให6เผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคยแพร:ไดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื6 จDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต 2,000 เลัยราชภัฏเชียงรายมีควา:ม
2. E-book (Viewer) จDานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตวิทยาลัยราชภัฏเชีนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต Unlimited

2.1 สDาหร�บอ:านังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อ E-book บนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเคร�*องคอมพ�วิทยาลัยราชภัฏเชีเตอร� PC, Notebook
2.2 สDาหร�บอ:านังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต�งส�อ E-book บนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ตเคร�*อง Tablet (Android, IOS), Smart Phone 
(Android, IOS)

3. การอบรม
3.1 อบรมผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ดังนี้	���Ĉ�����w�                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     ๑.๖ (๑)�นังสื5แลัยราชภัฏเชียงรายมีควาระบบงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต (Admin 2 ท:านังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต)
3.2 อบรมผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค56ใช6ระบบงานังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต (User 10 ท:านังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ต)


