
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��������`�ฏเช�ยงราย 
เร��อง สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนว��อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼! จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼ݜ��h��#านวิทยาลัยราน ๒ รายการ

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะสอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา� จ!านวิทยาน ๒ รายการ       
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเขท�% ๗๐/๒๕๕๖ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามรายการ ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งน��

                 ๑.  รถกวิทยาาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคขยะดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค/ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคใบไม2 จ!านวิทยาน ๒  ค
น
                 ๒.  รถกระเช2า ๔ ลัยราชภัฏเ2อ จ!านวิทยาน ๑  ค
น

          ผู้มีสิทธิเ&'ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
เสนอราคาจำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼ݜ��h��ะต์ จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼'องม�ค)ณสมบ�ต์ จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼
 ดังต่อไปนี้�p������l������������:�             �งต์ จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼,อไปน��
                   ๑. เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค7ท�%สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                   ๒. ไม8เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ท�%ถ/กระบ7ช�%อไวิทยา2ในบ
ญช�รายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2แจ2งเวิทยา�ยนช�%อแลัยราชภัฏเ2วิทยา
                   ๓. ไม8เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=หร�อควิทยาามค72มก
น ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม8ยอมข>�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา2นแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8ร
ฐบาลัยราชภัฏเ

ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ม�ค!าส
%งให2สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ควิทยาามค72มก
นเช8นวิทยา8าน
�น
                   ๔. ไม8เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร8วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคารายอ�%นท�%เข2าเสนอราคาให2แก8มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ย

ราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ณ วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อไม8เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2กระท!าการอ
นเป4นการข
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคขวิทยาางการแข8งข
นราคา           
อย8างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมในการสอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อคร
�งน��

                   ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม8ร
บพ�จารณาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาหร�อ         
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บมอบอ!านาจไม8มาร
บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�  ��������������ư�����Ì�                       Eงค!าช��แจง แลัยราชภัฏเะไม8เข2าร
บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�  ��������������ư�����Ì�                       Eงการพ�จารณาราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�%มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค

                   ๖. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องปฏ�บ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามประกาศคณะกรรมการปFองก
นแลัยราชภัฏเะปราบปรามการท7จร�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา 
แห8ง ชาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�เร�%อง หลัยราชภัฏเ
กเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล       เป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.�แลัยราชภัฏเะวิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การจ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคท!าแลัยราชภัฏเะแสดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคงบ
ญช�รายการร
บจ8ายของโครงการท�%บ7คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเ       
เป4นค/8ส
ญญาก
บ หน8วิทยายงานของร
ฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข2อ ๑๕ ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งน��

                    (๑) บ7คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเท�%จะเข2าเป4นค/8ส
ญญาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องไม8อย/8ในฐานะเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ไม8แสดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคง บ
ญช�รายร
บ 
รายจ8ายหร�อแสดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคงบ
ญช�รายร
บรายจ8ายไม8ถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องครบถ2วิทยานในสาระส!าค
ญ

                    (๒) บ7คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเท�%จะเข2าเป4นค/8ส
ญญาก
บหน8วิทยายงานของร
ฐซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค!าเน�นการ จ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อจ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
จ2างดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2วิทยายระบบอ�เลัยราชภัฏเJกทรอน�กส� (e-Government Procurement: e-GP) ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๑๖ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องลัยราชภัฏเงทะเบ�ยนในระบบ
อ�เลัยราชภัฏเJกทรอน�กส�ของกรมบ
ญช�กลัยราชภัฏเางท�%เวิทยาJบไซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ศ/นย�ข2อม/ลัยราชภัฏเจ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อจ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคจ2างภัฏเชียงรายมีควาาคร
ฐ

                    (๓) ค/8ส
ญญาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องร
บจ8ายเง�นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค8านบ
ญช�เง�นฝากกระแสรายวิทยา
น เวิทยา2นแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8การร
บจ8ายเง�น          
แต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8ลัยราชภัฏเะคร
�งซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งม�ม/ลัยราชภัฏเค8าไม8เก�นสามหม�%นบาทค/8ส
ญญาอาจ ร
บจ8ายเป4นเง�นสดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคกJไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2

          ก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคร
บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�  ��������������ư�����Ì�                       Eงค!าช��แจงรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเพ�%มเต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ม ในวิทยา
นท�% ๑๔ พฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖  เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น.      
ณ ห2องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค>�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

          ก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคย�%นซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ในวิทยา
นท�% ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ถ>งวิทยา
นท�% ๑๕ พฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
�งแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8เวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถ>งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. (เวิทยา2นวิทยา
นหย7ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคราชการ) ณ งานพ
สดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค7 กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ
เช�ยงราย แลัยราชภัฏเะก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาในวิทยา
นท�% ๑๖ พฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖ เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น.



-๒-

          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2สนใจต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อขอร
บเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อ  ช7ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคลัยราชภัฏเะ ๒๐๐.- บาท (สองร2อยบาทถ2วิทยาน) ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ท�% งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�% ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ถ>งวิทยา
นท�% ๑๐ พฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม 
๒๕๕๖ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
�งแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๘.๓๐ น. ถ>งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๕.๐๐ น. ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค/รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ท�%เวิทยาJบไซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา� www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถามทางโทรศ
พท�หมายเลัยราชภัฏเข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อ ๑๖๒๒ ในวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเา
ราชการ

   
                           ประกาศ ณ วิทยา
นท�% ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ช8วิทยายศาสต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาราจารย�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคร.ทศพลัยราชภัฏเ อาร�น�จ)  
     อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค�  

  



เอกสาร สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนว��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๗๐/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนว��อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼! จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼ݜ��h��#านวิทยาลัยราน ๒ รายการ

ต์ จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��������`�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

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

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อไปน��เร�ยกวิทยา8า "มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาามประสงค�            
จะสอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา� จ!านวิทยาน ๒ รายการ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามรายการ ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งน��

                 ๑.  รถกวิทยาาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคขยะดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค/ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคใบไม2 จ!านวิทยาน ๒  ค
น
                 ๒.  รถกระเช2า ๔ ลัยราชภัฏเ2อ จ!านวิทยาน ๑  ค
น
ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งพ
สดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค7ท�%จะซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อน��ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องเป4นของแท2 ของใหม8 ไม8เคยใช2งานมาก8อน ไม8เป4นของเก8าเกJบ อย/8ในสภัฏเชียงรายมีควาาพท�%จะใช2งานไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2

ท
นท�แลัยราชภัฏเะม�ค7ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารงต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคไวิทยา2ในเอกสารสอบราคาฉบ
บน�� โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยม�ข2อแนะน!า แลัยราชภัฏเะข2อก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อไป
น��

                 ๑. เอกสารแนบท'ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคค7ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส
ญญาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน
งส�อค�!าประก
น
                                (๑) หลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเ
กประก
นการร
บเง�นค8าพ
สดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค7ลัยราชภัฏเ8วิทยางหน2า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาท�%ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร8วิทยามก
น
                                (๒) การข
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคขวิทยาางการแข8งข
นราคาอย8างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ
ญช�เอกสาร
                                (๑) บ
ญช�เอกสารส8วิทยานท�% ๑
                                (๒) บ
ญช�เอกสารส8วิทยานท�% ๒
 
                 ๒. ค)ณสมบ�ต์ จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼
ของผู้มีสิทธิเ&'เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ม�อาช�พขายพ
สดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค7ท�% สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องไม8เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ท�%ถ/กระบ7ช�%อไวิทยา2ในบ
ญช�รายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ท��งงานของทางราชการ  

แลัยราชภัฏเะไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2แจ2งเวิทยา�ยนช�%อแลัยราชภัฏเ2วิทยา หร�อไม8เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ท�%ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเของการส
%งให2น�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเหร�อบ7คคลัยราชภัฏเอ�%นเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ท��งงานต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามระเบ�ยบของ
ทางราชการ

                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องไม8เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร8วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคารายอ�%น               
ณ วิทยา
นประกาศ สอบราคา หร�อไม8เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2กระท!าการอ
นเป4นการข
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคขวิทยาางการแข8งข
นราคาอย8างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๑.๕

                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องไม8เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=หร�อควิทยาามค72มก
น ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม8ยอมข>�น
ศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา2นแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8ร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ม�ค!าส
%งให2สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=แลัยราชภัฏเะควิทยาามค72มก
นเช8นวิทยา8าน
�น



-๒-

                        ๒.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม8ร
บพ�จารณาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาหร�อ   
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บมอบอ!านาจไม8มาร
บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�  ��������������ư�����Ì�                       Eงค!าช��แจง แลัยราชภัฏเะไม8เข2าร
บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�  ��������������ư�����Ì�                       Eงการพ�จารณาราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�%มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค

                        ๒.๖. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องปฏ�บ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามประกาศคณะกรรมการปFองก
นแลัยราชภัฏเะปราบปรามการ
ท7จร�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาแห8งชาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�เร�%อง หลัยราชภัฏเ
กเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล       เป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.�แลัยราชภัฏเะวิทยา�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การจ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคท!าแลัยราชภัฏเะแสดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคงบ
ญช�รายการร
บจ8ายของโครงการท�%บ7คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเ
เป4นค/8ส
ญญาก
บหน8วิทยายงานของร
ฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข2อ ๑๕ ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งน��

                    (๑) บ7คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเท�%จะเข2าเป4นค/8ส
ญญาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องไม8อย/8ในฐานะเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ไม8แสดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคงบ
ญช�รายร
บ 
รายจ8ายหร�อแสดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคงบ
ญช�รายร
บรายจ8ายไม8ถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องครบถ2วิทยานในสาระส!าค
ญ

                    (๒) บ7คคลัยราชภัฏเหร�อน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเท�%จะเข2าเป4นค/8ส
ญญาก
บหน8วิทยายงานของร
ฐซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค!าเน�นการจ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อ    
จ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคจ2างดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2วิทยายระบบอ�เลัยราชภัฏเJกทรอน�กส� (E-Government Procurement: e-GP) ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๑๖ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องลัยราชภัฏเงทะเบ�ยนในระบบ
อ�เลัยราชภัฏเJกทรอน�กส�ของกรมบ
ญช�กลัยราชภัฏเางท�%เวิทยาJบไซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ศ/นย�ข2อม/ลัยราชภัฏเจ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อจ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคจ2างภัฏเชียงรายมีควาาคร
ฐ

                    (๓) ค/8ส
ญญาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องร
บจ8ายเง�นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค8านบ
ญช�เง�นฝากกระแสรายวิทยา
น เวิทยา2นแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8การร
บจ8ายเง�น         
แต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8ลัยราชภัฏเะคร
�งซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งม�ม/ลัยราชภัฏเค8าไม8เก�นสามหม�%นบาทค/8ส
ญญาอาจร
บจ8ายเป4นเง�นสดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคกJไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเ
กฐานย�%นมาพร2อมก
บซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยแยกไวิทยา2

นอกซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาเป4น ๒ ส8วิทยาน ค�อ
                       ๓.๑ ส8วิทยานท�% ๑ อย8างน2อยต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องม�เอกสารดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาเป4นน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเ
                                        (ก) ห2างห72นส8วิทยานสาม
ญหร�อห2างห72นส8วิทยานจ!าก
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค ให2ย�%นส!าเนาหน
งส�อร
บรอง

การจดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคทะเบ�ยนน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเ บ
ญช�รายช�%อห72นส8วิทยานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2จ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ม�อ!านาจควิทยาบค7ม พร2อมร
บรองส!าเนาถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2อง
                                        (ข) บร�ษ
ทจ!าก
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคหร�อบร�ษ
ทมหาชนจ!าก
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค ให2ย�%นส!าเนาหน
งส�อร
บรองการ

จดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคทะเบ�ยนน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเ หน
งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ
ญช�รายช�%อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2จ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ม�อ!านาจควิทยาบค7ม แลัยราชภัฏเะบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ถ�อห72น     
รายใหญ8 พร2อมร
บรองส!าเนาถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2อง

                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาเป4นบ7คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาหร�อคณะบ7คคลัยราชภัฏเท�%ม�ใช8น�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเ ให2ย�%น
ส!าเนาบ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารประจ!าต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2น
�น ส!าเนาข2อต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตากลัยราชภัฏเงท�%แสดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคงถ>งการเข2าเป4นห72นส8วิทยาน (ถ2าม�) ส!าเนาบ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารประจ!าต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
วิทยา
ประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เป4นห72นส8วิทยาน พร2อมท
�งร
บรองส!าเนาถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2อง

                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาร8วิทยามก
นในฐานะเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ร8วิทยามค2าให2ย�%นส!าเนา
ส
ญญาของการเข2าร8วิทยามค2า ส!าเนาบ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารประจ!าต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
วิทยาประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ร8วิทยามค2า แลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เข2าร8วิทยามค2าฝeายใดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเป4นบ7คคลัยราชภัฏเ
ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาท�%ม�ใช8ส
ญชาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ไทย กJให2ย�%นส!าเนาหน
งส�อเดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค�นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ร8วิทยามค2าฝeายใดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเป4นน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเให2ย�%นเอกสารต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามท�%ระบ7ไวิทยา2
ใน (๑)

                                (๔) หน
งส�อแสดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคงหลัยราชภัฏเ
กฐานทางการเง�น ส!าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส!าเนา        
ใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาาษ�ม/ลัยราชภัฏเค8าเพ�%ม

                                (๕) บ
ญช�เอกสารส8วิทยานท�% ๑ ท
�งหมดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคท�%ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ย�%นพร2อมก
บซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามแบบ
ในข2อ ๑.๖ (๑)



-๓-

                       ๓.๒ ส8วิทยานท�% ๒ อย8างน2อยต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องม�เอกสารดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อไปน��
                                (๑) แคJต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาาลัยราชภัฏเJอกแลัยราชภัฏเะหร�อแบบร/ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคค7ณลัยราชภัฏเ
กษณะเฉพาะ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๔.๔
                                (๒) หน
งส�อมอบอ!านาจซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคอากรแสต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตามปfต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามกฎหมายในกรณ�ท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคา

มอบอ!านาจให2บ7คคลัยราชภัฏเอ�%นลัยราชภัฏเงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ
ญช�เอกสารส8วิทยานท�% ๒ ท
�งหมดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคท�%ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ย�%นพร2อมก
บซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามแบบ  

ในข2อ ๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องย�%นเสนอราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามแบบท�%ก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคไวิทยา2ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยไม8ม�

เง�%อนไขใดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค ๆ ท
�งส��นแลัยราชภัฏเะจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องกรอกข2อควิทยาามให2ถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องครบถ2วิทยาน ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�%อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาให2ช
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเจน จ!านวิทยานเง�น
ท�%เสนอต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องระบ7ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารงก
นท
�งต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
วิทยาอ
กษร โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยไม8ม�การข/ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคลัยราชภัฏเบหร�อแก2ไข หากม�การข/ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคลัยราชภัฏเบ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตากเต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ม แก2ไข 
เปลัยราชภัฏเ�%ยนแปลัยราชภัฏเงจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาพร2อมประท
บต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารา (ถ2าม�) ก!าก
บไวิทยา2ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2วิทยายท7กแห8ง

                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องเสนอราคาเป4นเง�นบาท แลัยราชภัฏเะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค�ยวิทยา       
โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยเสนอราคารวิทยาม แลัยราชภัฏเะหร�อราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อหน8วิทยาย แลัยราชภัฏเะหร�อต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อรายการ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามเง�%อนไขท�%ระบ7ไวิทยา2ท2ายใบเสนอราคาให2ถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2อง 
ท
�งน�� ราคารวิทยามท�%เสนอจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารงก
นท
�งต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
วิทยาหน
งส�อ ถ2าต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
วิทยาเลัยราชภัฏเขแลัยราชภัฏเะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
วิทยาหน
งส�อไม8ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารงก
นให2ถ�อต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
วิทยาหน
งส�อเป4น
ส!าค
ญ โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยค�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคราคารวิทยามท
�งส��นซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งรวิทยามค8าภัฏเชียงรายมีควาาษ�ม/ลัยราชภัฏเค8าเพ�%ม ภัฏเชียงรายมีควาาษ�อากรอ�%น ค8าขนส8ง ค8าจดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเะค8าใช2จ8ายอ�%น ๆ   
ท
�งปวิทยาง จนกระท
%งส8งมอบพ
สดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค7ให2 ณ  มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

                                         ราคาท�%เสนอจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องเสนอก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคย�นราคาไม8น2อยกวิทยา8า ๑๕๐ วิทยา
น น
บแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8วิทยา
น
เป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยภัฏเชียงรายมีควาายในก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคชอบราคาท�%ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตานไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2เสนอไวิทยา2 แลัยราชภัฏเะจะถอนเสนอ
ราคาม�ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2

                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องเสนอก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเวิทยาลัยราชภัฏเาส8งมอบพ
สดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค7ไม8เก�น ๑๒๐ วิทยา
น น
บถ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคจากวิทยา
น  
ลัยราชภัฏเงนามในส
ญญาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อขาย

                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องส8งแคJต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาาลัยราชภัฏเJอก แลัยราชภัฏเะหร�อแบบร/ปรายการลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค ค7ณลัยราชภัฏเ
กษณะ
เฉพาะของคร7ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล       เป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.� ไปพร2อมใบเสนอราคาเพ�%อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งกลัยราชภัฏเ8าวิทยาน�� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ
เช�ยงรายจะย>ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคไวิทยา2เป4นเอกสารของทางราชการ

                                ส!าหร
บแคJต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาาลัยราชภัฏเJอกท�%แนบให2พ�จารณา หากเป4นส!าเนาร/ปถ8ายจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องร
บรองส!าเนา
ถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2อง โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ม�อ!านาจท!าน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�กรรมแทนน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเ หากคณะกรรมการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ม�ควิทยาามประสงค�จะขอดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค/ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2น
ฉบ
บแคJต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาาลัยราชภัฏเJอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องน!าต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2นฉบ
บมาให2คณะกรรมการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารวิทยาจสอบภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น

                       ๔.๕ ก8อนย�%นซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาควิทยารต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารวิทยาจดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค/ร8างส
ญญา รายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค ค7ณลัยราชภัฏเ
กษณะ
เฉพาะ ฯลัยราชภัฏเฯ ให2ถ�%ถ2วิทยานแลัยราชภัฏเะเข2าใจเอกสาร สอบราคา ท
�งหมดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเส�ยก8อนท�%จะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตากลัยราชภัฏเงย�%นซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามเง�%อนไขใน
เอกสาร สอบราคา

                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องย�%นซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาท�%ป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคน>กซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองเร�ยบร2อยจ8าหน2าซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเอง        
ถ>งประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะกรรมการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา� จ!านวิทยาน ๒ รายการ โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยระบ7ไวิทยา2ท�%หน2าซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองวิทยา8า "ใบเสนอราคา
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามเอกสาร สอบราคา เลัยราชภัฏเขท�% ๗๐/๒๕๕๖" ย�%นต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อเจ2าหน2าท�% ในวิทยา
นท�% ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ถ>งวิทยา
นท�% ๑๕ พฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม 
๒๕๕๖ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
�งแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8เวิทยาลัยราชภัฏเา ๐๙.๐๐ น. ถ>งเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ
สดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค7 กองคลัยราชภัฏเ
ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ
เช�ยงราย



-๔-

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคา จะดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค!าเน�นการต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารวิทยาจสอบค7ณสมบ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอ

ราคาแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8ลัยราชภัฏเะรายวิทยา8า เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาท�%ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร8วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคารายอ�%นต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยา
นประกาศ
สอบราคาหร�อไม8 แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บการค
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกก8อนการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคา

                                หากปรากฏต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อคณะกรรมการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาก8อนหร�อในขณะท�%ม�การเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเอง
ใบเสนอราคาวิทยา8า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคากระท!าการอ
นเป4นการข
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคขวิทยาางการแข8งข
นราคาอย8างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเะ
คณะกรรมการฯ เช�%อวิทยา8าม�การกระท!าอ
นเป4นการข
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคขวิทยาางการแข8งข
นราคาอย8างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ             
จะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราครายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคารายน
�นออกจากการเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคา แลัยราชภัฏเะประกาศรายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บการค
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
เลัยราชภัฏเ�อก แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งกลัยราชภัฏเ8าวิทยาเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ท��งงาน เวิทยา2นแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8คณะกรรมการฯ  
จะวิทยา�น�จฉ
ยไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2วิทยา8า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคารายน
�นเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ท�%ให2ควิทยาามร8วิทยามม�อเป4นประโยชน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเะม�ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2
เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ร�เร�%มให2ม�การกระท!าดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งกลัยราชภัฏเ8าวิทยา

                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาท�%ถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราครายช�%อออกจากการเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคา เพราะเหต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา7เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอ
ราคาท�%ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร8วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคารายอ�%น ณ วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาท�%กระท!าการอ
น
เป4นการข
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคขวิทยาางการแข8งข
นราคาอย8างเป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ7ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค!าส
%งดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งกลัยราชภัฏเ8าวิทยาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคกระทรวิทยางภัฏเชียงรายมีควาายใน ๓ วิทยา
น           
น
บแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8วิทยา
นท�%ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บแจ2งจากคณะกรรมการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา การวิทยา�น�จฉ
ยอ7ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคกระทรวิทยางให2ถ�อเป4นท�%ส7ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค

                                คณะกรรมการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาจะเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาท�%ม�
ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บการค
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งกลัยราชภัฏเ8าวิทยาข2างต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2น ณ ห2องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค>�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค� มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ในวิทยา
นท�% 
๑๖ พฤษภัฏเชียงรายมีควาาคม ๒๕๕๖ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
�งแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. เป4นต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2นไป

                                การย�%นอ7ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามวิทยารรคห2า ย8อมไม8เป4นเหต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา7ให2ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเอง
ใบเสนอราคา เวิทยา2นแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคกระทรวิทยางพ�จารณาเหJนวิทยา8าการขยายระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งกลัยราชภัฏเ8าวิทยาจะเป4นประโยชน�แก8ทางราชการอย8าง
ย�%งแลัยราชภัฏเะในกรณ�ท�%ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคกระทรวิทยางพ�จารณาเหJนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2วิทยายก
บค!าค
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคค2านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2อ7ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏเะเหJนวิทยา8าการยกเลัยราชภัฏเ�กการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเอง     
ใบเสนอราคาท�%ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ2วิทยา จะเป4นประโยชน�แก8ทางราชการอย8างย�%งให2ปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคกระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการ   
เป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งกลัยราชภัฏเ8าวิทยาไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา��!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
ในการพิจารณาราคา���������3�                     
จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼ݜ��h��ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคาคร
�งน��มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคส�นดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2วิทยาย     

ราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคารายใดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคม�ค7ณสมบ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ไม8ถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๒ หร�อย�%นหลัยราชภัฏเ
กฐานการเสนอ

ราคาไม8ถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องหร�อไม8ครบถ2วิทยานต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๓ หร�อย�%นซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคาไม8ถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๔ แลัยราชภัฏเ2วิทยาคณะกรรมการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองสอบ
ราคา จะไม8ร
บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคารายน
�น เวิทยา2นแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8เป4นข2อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคพลัยราชภัฏเาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคหลัยราชภัฏเงเพ�ยงเลัยราชภัฏเJกน2อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคพลัยราชภัฏเาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
ไปจากเง�%อนไขของเอกสารสอบราคาในส8วิทยานท�%ม�ใช8สาระส!าค
ญ ท
�งน��เฉพาะในกรณ�ท�%พ�จารณาเหJนวิทยา8าจะเป4นประโยชน�
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเท8าน
�น

                       ๕.๓ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ไม8พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคา โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยไม8ม�
การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค8อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค
นในกรณ�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อไปน��

                                (๑) ไม8ปรากฏช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคารายน
�น ในบ
ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ร
บเอกสาร สอบราคา หร�อใน
หลัยราชภัฏเ
กฐานการร
บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย

                                (๒) ไม8กรอกช�%อน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเ หร�อลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาอย8างหน>%งอย8างใดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค หร�อ
ท
�งหมดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคในใบเสนอราคา



-๕-

                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเะเอ�ยดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตากต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8างไปจากเง�%อนไขท�%ก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคในเอกสารสอบราคา       
ท�%เป4นสาระส!าค
ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเท!าให2เก�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคควิทยาามไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก8ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคารายอ�%น

                                (๔) ราคาท�%เสนอม�การข/ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคลัยราชภัฏเบ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาก เต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ม แก2ไขเปลัยราชภัฏเ�%ยนแปลัยราชภัฏเง โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาม�ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2   
ลัยราชภัฏเงลัยราชภัฏเายม�อช�%อพร2อมประท
บต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารา (ถ2าม�) ก!าก
บไวิทยา2

                       ๕.๔ ในการต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคส�นการสอบราคา หร�อในการท!าส
ญญา คณะกรรมการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองสอบราคา
หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ให2ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาช��แจงข2อเทJจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาาพ ฐานะ หร�อข2อเทJจจร�งอ�%นใดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคท�%
เก�%ยวิทยาข2องก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2 มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�%จะไม8ร
บราคาหร�อไม8ท!าส
ญญาหากหลัยราชภัฏเ
กฐานดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
ง
กลัยราชภัฏเ8าวิทยาไม8ม�ควิทยาามเหมาะสมหร�อไม8ถ/กต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2อง

                       ๕.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายทรงไวิทยา2ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�%จะไม8ร
บราคาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา%!าส7ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค หร�อราคาหน>%ง
ราคาใดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคหร�อราคาท�%เสนอท
�งหมดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคกJไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2 แลัยราชภัฏเะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏเ�อกซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อในจ!านวิทยาน หร�อขนาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค หร�อเฉพาะรายการหน>%งรายการ
ใดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค หร�ออาจจะยกเลัยราชภัฏเ�กการ สอบราคา โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยไม8พ�จารณาจ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อเลัยราชภัฏเยกJไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2 ส7ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8จะพ�จารณา ท
�งน��เพ�%อประโยชน�ของทาง
ราชการเป4นส!าค
ญ แลัยราชภัฏเะให2ถ�อวิทยา8าการต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคส�นของมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเป4นเดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคJดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคขาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาจะเร�ยกร2องค8า
เส�ยหายใดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค ๆ ม�ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2 รวิทยามท
�งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏเ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏเะลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาเป4น
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ท��งงาน ไม8วิทยา8าจะเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาท�%ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บการค
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกหร�อไม8กJต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาาม หากม�เหต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา7ท�%เช�%อไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2วิทยา8าการเสนอราคากระท!าการ
โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยไม8ส7จร�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา เช8น การเสนอเอกสารอ
นเป4นเทJจ หร�อใช2ช�%อบ7คคลัยราชภัฏเธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา หร�อน�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�บ7คคลัยราชภัฏเอ�%นมาเสนอราคาแทน เป4นต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2น

                       ๕.๖ ในกรณ�ท�%ปรากฏข2อเทJจจร�งภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
งจากการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเอง สอบราคาวิทยา8า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาท�%ม�
ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บการค
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามท�%ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ประกาศรายช�%อไวิทยา2 ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๔.๖ เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาท�%ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏเประโยชน�ร8วิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอ
ราคารายอ�%น ณ วิทยา
นประกาศ สอบราคา หร�อเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาท�%กระท!าการอ
นเป4นการข
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคขวิทยาางการแข8งข
นราคาอย8าง
เป4นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๑.๕ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�อ!านาจท�%จะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราครายช�%อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บการค
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
ง
กลัยราชภัฏเ8าวิทยาออกจากประกาศรายช�%อต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเะมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏเงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคา    ราย
น
�นเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ท��งงาน

                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคกระทรวิทยางพ�จารณาเหJนวิทยา8า การยกเลัยราชภัฏเ�กการเป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเอง              
ใบเสนอราคาท�%ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค!าเน�นการไปแลัยราชภัฏเ2วิทยาจะเป4นประโยชน�แก8ทางราชการอย8างย�%งปลัยราชภัฏเ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคกระทรวิทยางม�อ!านาจยกเลัยราชภัฏเ�กการ      
เป[ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเองใบเสนอราคาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งกลัยราชภัฏเ8าวิทยาไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อรถยนต์ จำนว��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ชนะการสอบราคาสามารถส8งมอบส�%งของไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ครบถ2วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
น      

ท!าการของทางราชการ น
บแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8วิทยา
นท�%ท!าข2อต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตากลัยราชภัฏเงซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคท!าข2อต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตากลัยราชภัฏเงเป4น
หน
งส�อแทนการท!าส
ญญาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามแบบส
ญญาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งระบ7ในข2อ ๑.๓ กJไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2

                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ชนะการสอบราคา ไม8สามารถส8งมอบส�%งของไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ครบถ2วิทยานภัฏเชียงรายมีควาายใน ๕ วิทยา
น
ท!าการของทางราชการ หร�อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายเหJนวิทยา8าไม8สมควิทยารจ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคท!าข2อต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตากลัยราชภัฏเงเป4นหน
งส�อ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามข2อ ๖.๑    
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ชนะการ สอบราคา จะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องท!าส
ญญาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามแบบส
ญญาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งระบ7ในข2อ ๑.๓ ก
บมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บถ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคจากวิทยา
นท�%ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บแจ2งแลัยราชภัฏเะจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องวิทยาางหลัยราชภัฏเ
กประก
นส
ญญาเป4นจ!านวิทยานเง�นเท8าก
บร2อยลัยราชภัฏเะ ๕ ของราคา
ส�%งของท�% สอบราคาไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ให2มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายย>ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคถ�อไวิทยา2ในขณะท!าส
ญญา โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยใช2หลัยราชภัฏเ
กประก
นอย8างหน>%งอย8างใดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค 
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อไปน��



-๖-

                                (๑) เง�นสดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
                                (๒) เชJคท�%ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส
%งจ8ายให2แก8มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยเป4นเชJคลัยราชภัฏเงวิทยา
นท�%

ท�%ท!าส
ญญาหร�อก8อนหน2าน
�นไม8เก�น ๓ วิทยา
น ท!าการ
                                (๓) หน
งส�อค�!าประก
นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีควาายในประเทศต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามแบบหน
งส�อค�!าประก
น   

ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งระบ7ในข2อ ๑.๔ (๑)
                                (๔) หน
งส�อค�!าประก
นของบรรษ
ทเง�นท7นอ7ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาสาหกรรมแห8งประเทศไทยหร�อ

บร�ษ
ทเง�นท7น หร�อบร�ษ
ทเง�นท7นหลัยราชภัฏเ
กทร
พย� ท�%ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บอน7ญาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาให2ประกอบก�จการเง�นท7นเพ�%อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏเะประกอบ
ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล7รก�จค�!าประก
นต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแห8งประเทศไทย ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2แจ2งช�%อเวิทยา�ยนให2ส8วิทยานราชการต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเ2วิทยา       
โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยอน7โลัยราชภัฏเมให2ใช2ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามแบบหน
งส�อค�!าประก
น ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งระบ7ในข2อ ๑.๔ (๑)

                                (๕) พ
นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตารร
ฐบาลัยราชภัฏเไทย
                 หลัยราชภัฏเ
กประก
นน��จะค�นให2โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยไม8ม�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควาายใน ๑๕ วิทยา
น น
บถ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคจากวิทยา
นท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ชนะการสอบราคา 

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ขาย) พ2นจากข2อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/กพ
นต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามส
ญญาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายแลัยราชภัฏเ2วิทยา

                 ๗. อ�ต์ จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼ราค,าปร�บ
                       ค8าปร
บต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามแบบส
ญญาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายข2อ ๑๐ ให2ค�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคในอ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาราร2อยลัยราชภัฏเะ ๐.๒ ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อวิทยา
น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร)ดังต่อไปนี้�p������l������������:�             บกพิจารณาราคา���������3�                     ร,อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ชนะการ สอบราคา ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ท!าข2อต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตากลัยราชภัฏเงเป4นหน
งส�อ หร�อท!าส
ญญาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามแบบดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
ง

ระบ7ในข2อ ๑.๓ แลัยราชภัฏเ2วิทยาแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8กรณ� จะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องร
บประก
นควิทยาามช!าร7ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคบกพร8องของส�%งของท�%ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายท�%เก�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคข>�นภัฏเชียงรายมีควาายในระยะเวิทยาลัยราชภัฏเาไม8
น2อยกวิทยา8า ๑ ปi  น
บถ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคจากวิทยา
นท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อร
บมอบ โดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ขายต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องร�บจ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคการซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ8อมแซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเมแก2ไขให2ใช2การไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งเดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค�มภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น 
น
บถ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคจากวิทยา
นท�%ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บแจ2งควิทยาามช!าร7ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคบกพร8อง

                 
                  ๙. ข'อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
Bในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค8าพ
สดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค7ส!าหร
บการซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อเง�นกองท7นฯ
                                การลัยราชภัฏเงนามในส
ญญาจะกระท!าไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อเม�%อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บ

อน7ม
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�เง�นค8าพ
สดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค7จาก เง�นกองท7นฯ แลัยราชภัฏเ2วิทยาเท8าน
�น
                       ๙.๒ เม�%อมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ค
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคารายใดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคให2เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ขายแลัยราชภัฏเะไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2

ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตากลัยราชภัฏเงซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อส�%งของต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาาม สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อ แลัยราชภัฏเ2วิทยาถ2าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ขายจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องส
%งหร�อน!าส�%งของดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งกลัยราชภัฏเ8าวิทยาเข2ามาจากต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8างประเทศ แลัยราชภัฏเะของน
�น
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องน!าเข2ามาโดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยทางเร�อในเส2นทางท�%ม�เร�อไทยเดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค�นอย/8 แลัยราชภัฏเะสามารถให2บร�การร
บขนไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามท�%ร
ฐมนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาร�วิทยา8าการกระทรวิทยาง
คมนาคมประกาศก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งเป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ขายจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องปฏ�บ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามกฎหมายวิทยา8าดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2วิทยายการส8งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทยา� 
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งน�� 

                                (๑) แจ2งการส
%งหร�อน!าส�%งของท�%ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งกลัยราชภัฏเ8าวิทยาเข2ามาจากต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8างประเทศต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8อกรมเจ2า
ท8าภัฏเชียงรายมีควาายใน ๗ วิทยา
น น
บต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
�งแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8วิทยา
นท�%ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ขายส
%งหร�อซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อของจากต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8างประเทศ เวิทยา2นแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8เป4นของท�%ร
ฐมนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาร�วิทยา8าการกระทรวิทยาง
คมนาคมประกาศยกเวิทยา2นให2บรรท7กโดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยเร�ออ�%นไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2

                                (๒) จ
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคการให2ส�%งของท�%ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ��อขายดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งกลัยราชภัฏเ8าวิทยาบรรท7กโดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยเร�อไทยหร�อเร�อท�%ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช8น
เดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค�ยวิทยาก
บเร�อไทยจากต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8างประเทศมาย
งประเทศไทย เวิทยา2นแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา8จะไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บอน7ญาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาจากกรมเจ2าท8าให2บรรท7กส�%งของน
�นโดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคย
เร�ออ�%นท�%ม�ใช8เร�อไทย ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ร
บอน7ญาต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาเช8นน
�นก8อนบรรท7กของลัยราชภัฏเงเร�ออ�%น หร�อเป4นของท�%ร
ฐมนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาร�วิทยา8าการ
กระทรวิทยางคมนาคมประกาศยกเวิทยา2นให2บรรท7กโดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคยเร�ออ�%น



-๗-

                                (๓) ในกรณ�ท�%ไม8ปฏ�บ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ขายจะต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา2องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามกฎหมายวิทยา8าดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2วิทยาย
การส8งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทยา� 

                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2เสนอราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ>%งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2ค
ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเ2วิทยาไม8ไปท!าส
ญญาหร�อข2อ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตากลัยราชภัฏเงภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�%ทางราชการก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
งระบ7ไวิทยา2ในข2อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร2องให2
ชดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคใช2ควิทยาามเส�ยหายอ�%น (ถ2าม�) รวิทยามท
�งจะพ�จารณาให2เป4นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค/2ท��งงานต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามระเบ�ยบของทางราชการ

                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=ท�%จะแก2ไขเพ�%มเต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�มเง�%อนไขหร�อข2อก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคใน
แบบส
ญญาให2เป4นไปต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาามควิทยาามเหJนของส!าน
กงานอ
ยการส/งส7ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค (ถ2าม�)

 
 

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
                        ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้�p������l������������:�             แนบท'ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 70/2556

1. รถกวิทยาลัยราาดังต่อไปนี้�p������l������������:�             ขยะดังต่อไปนี้�p������l������������:�             &ดังต่อไปนี้�p������l������������:�             ใบไม' จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼ݜ��h��#านวิทยาลัยราน 2   ค�น
ค)ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. ขนาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราครถกวิทยา2าง 110 ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเม.  ยาวิทยา  250 ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเม.  ส/ง 140 ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเม.
2. เคร�%องยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�เบนซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ�น 6 แรงม2า
3. ควิทยาามเรJวิทยาข
บเคลัยราชภัฏเ�%อน 3.5 กม./ชม.
4. ลัยราชภัฏเ2อยาง 500-10 ท
�ง 4 เส2น
5. ช8องปากดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค/ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคใบไม2ยาวิทยา  60  ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเม.  สามารถดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค/ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคเกJบใบไม2ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2  2,000  ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาร.ม./ชม.
6. แปรงกวิทยาาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคปร
บส/งต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา%!าไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2  แนวิทยากวิทยาาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคกวิทยา2าง  60  ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเม.
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2. รถกระเช'า 4 ลัยราชภัฏเชียงร'อ จำนวน ๒ รายการ�꣄ଘ��艼ݜ��h��#านวิทยาลัยราน 1 ค�น
ค)ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ
ลัยราชภัฏเชียงร#าดังต่อไปนี้�p������l������������:�             �บท�� รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้�p������l������������:�             

1 เคร�%องยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�  ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค�เซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเ 1 ส/บ  ขนาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค 14  แรงม2า
2 แบบเคร�%องยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค�เซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเ 4 จ
งหวิทยาะ ส/บนอน ระบายควิทยาามร2อยดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2วิทยายน�!า
3 ควิทยาามยาวิทยาท
�งหมดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค ไม8น2อยกวิทยา8า  500 ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเม.
4 ควิทยาามกวิทยา2างท
�งหมดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค ไม8น2อยกวิทยา8า  165  ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเม.
5 ควิทยาามยาวิทยากระบะ ไม8น2อยกวิทยา8า  255  ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเม.
6 น�!าหน
กรถรวิทยามน�!าหน
กบรรท7ก 2,000  กก.
7 กระจกบ
งลัยราชภัฏเมหน2า  แบบโค2งน�รภัฏเชียงรายมีควา
ยพร2อมมอเต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาอร�ปEดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคน�!าฝน
8 แซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเสซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ� เหลัยราชภัฏเJกราง ขนาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค 125x62 มม. พร2อมพ8นส�ก
นสน�ม
9 คลัยราชภัฏเ
ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ�  ระบบจากแห2งแผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค8นเดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค�ยวิทยาประกอบก
บสปร�งแบบฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�  ��������������ư�����Ì�                       Eนหวิทยา�
10 ระบบก
นสะเท�อน (หน2า/หลัยราชภัฏเ
ง)  แหนบซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเ2อนแลัยราชภัฏเะใช2โช2คอ
พทรงกระบอก
11 เบรก (หน2า/หลัยราชภัฏเ
ง)  ไฮโดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราครลัยราชภัฏเ�คแยก 2 วิทยางจรอ�สระ ม�หม2อลัยราชภัฏเมช8วิทยายเบรก
12 ระบบข
บเคลัยราชภัฏเ�%อน  เก�ยร�กระป7ก 5 เก�ยร�เดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค�นหน2า 1 เก�ยร�ถอยหลัยราชภัฏเ
ง
13 ขนาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคลัยราชภัฏเ2อยาง  หน2า-หลัยราชภัฏเ
ง 650-14 พร2อมยางอะไหลัยราชภัฏเ8 1 เส2น
14 ระบบไฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�  ��������������ư�����Ì�                        แบต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาเต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาอร�% 12 V 50 A พร2อมไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคสต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาาร�ท ไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคชาร�ท
15 ส
ญญาณไฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�  ��������������ư�����Ì�                       ขณะท!างาน  ม�ไฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�  ��������������ư�����Ì�                       แวิทยาyบๆ  ส�เหลัยราชภัฏเ�องท�%บนหลัยราชภัฏเ
งคารถ
16 ระบบไฮโดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราครลัยราชภัฏเ�ค  เครนยกน�!าหน
กไดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2 2,000 กก. ท�%แขนเครนหดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคส7ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
17 เครนยกกระเช2า  ส/งไม8น2อยกวิทยา8า 8 เมต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาร  จากพ��นท�%ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค�นถ>งกระเช2า
18 ควิทยาามปลัยราชภัฏเอดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคภัฏเชียงรายมีควา
ยขณะใช2งาน  กระเช2าภัฏเชียงรายมีควาายในกร7ไฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�  ��������������ư�����Ì�                       เบอร�กลัยราชภัฏเyาสปFองก
นไฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�  ��������������ư�����Ì�                       ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค/ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค
19 เครนหม7นรอบต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
วิทยา 360 องศา  แขนเครนย�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคออกดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค2านข2าง 6 เมต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาร
20 ควิทยาามปลัยราชภัฏเอดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคภัฏเชียงรายมีควา
ยขณะยกส/ง  ม�ขาหย
%งก
นรถลัยราชภัฏเ2มท
�งสองข2าง ย�%นออกข2างลัยราชภัฏเะ  50  ซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเม.
21 ระบบห��วิทยายกของหน
ก  ม�สายสลัยราชภัฏเ�ง พร2อมขอเก�%ยวิทยาใช2ห��วิทยาหร�อดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค>งของหน
ก
22 ม�เซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�  ��������������ư�����Ì�                       ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา��วิทยาาลัยราชภัฏเ�วิทยาไฮโดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราครลัยราชภัฏเ�คระบบปFองก
น เม�%อเก�ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคสายแต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตากหร�อหลัยราชภัฏเ7ดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคขาดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคจะลัยราชภัฏเJอกท
นท�ไม8ให2กระเช2าต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตาก
23 ส�ต์ จำนวน ๒ รายการ       ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗๐/๒๕๕๖ ตา
วิทยารถ พ8นส�ก
นสน�ม (ก!าหนดังนี้	������������������������Đ�����}�                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคส�ภัฏเชียงรายมีควาายหลัยราชภัฏเ
ง)
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