
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���횼ဂ��耀䂭`�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���횼ဂ��耀䂭`�ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ�����h! จำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�#านวิทยาลัยราน ๙ รายการ

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

มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ควิทยามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ � จ านวิทยน ๙ รายการ             
เลัยราชภัฏขท�& ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งน�� 

                 ๑.  ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบการแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2ร	งส�ควิทยามร3อน จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
                 ๒.  ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ปฏ�บ	ต�การทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแรงดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴4งแลัยราชภัฏะแรงกดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
                 ๓.  ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ปฏ�บ	ต�การทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแรงเฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://�อน จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
                 ๔.  ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ปฏ�บ	ต�การการไหลัยราชภัฏของน� า จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
                 ๕.  ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบควิทยามลัยราชภัฏ3าวิทย	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴� จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
                 ๖.  ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบควิทยามสมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ลัยราชภัฏย�การเคลัยราชภัฏ�&อนท�& จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
                 ๗.  เคร�&องวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แรงดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴4ง-แรงกดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แบบพกพา จ านวิทยน ๒   เคร�&อง 
                 ๘.  ระบบปฏ�บ	ต�การทางดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3านคณ�ตศาสตร� จ านวิทยน ๑   ระบบ 
                 ๙.  ระบบปฏ�บ	ต�การทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองแบบจ าลัยราชภัฏอง จ านวิทยน ๑   ระบบ  

          ผู้มีสิทธิเ)*ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
เสนอราคาจำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمب*องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمب
 ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمب.อไปน�� 
                   ๑. เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ม�อาช�พขายพ	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ท�&สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อ
                   ๒. ไม2เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ท�&ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กระบ�ช�&อไวิทย3ในบ	ญช�รายช�&อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3แจ3งเวิทย�ยนช�&อแลัยราชภัฏ3วิทย
                   ๓. ไม2เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Dหร�อควิทยามค�3มก	น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม2ยอมข4�นศาลัยราชภัฏไทย เวิทย3นแต2ร	ฐบาลัยราชภัฏ

ของผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ม�ค าส	&งให3สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Dควิทยามค�3มก	นเช2นวิทย2าน	�น
                   ๔. ไม2เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ม�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏประโยชน�ร2วิทยมก	นก	บผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายอ�&นท�&เข3าเสนอราคาให3แก2มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ย

ราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ณ  วิทย	นประกาศสอบราคา หร�อไม2เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3กระท าการอ	นเป>นการข	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ขวิทยางการแข2งข	นราคาอย2างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
ในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อคร	�งน�� 

                   ๕. มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ขอสงวิทยนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม2ร	บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองเสนอราคา หากผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาหร�อ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บ
มอบอ านาจไม2เข3าร	บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงการพ�จารณาราคาตามวิทย	นแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏาท�&มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴

          ก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองสอบราคา ในวิทย	นท�& ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งวิทย	นท�& ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ต	�งแต2เวิทยลัยราชภัฏา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴� กองคลัยราชภัฏ	ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏะก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
เปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองใบเสนอราคาในวิทย	นท�& ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ต	�งแต2เวิทยลัยราชภัฏา ๑๓.๓๐ น. เป>นต3นไป

 



-๒-

          ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3สนใจต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต2อขอร	บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อ ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏะ ๒๐๐.- บาท (สองร3อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยน) ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ท�& งานการเง�น 
กองคลัยราชภัฏ	ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในวิทย	นท�& ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งวิทย	นท�& ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
ต	�งแต2เวิทยลัยราชภัฏา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งเวิทยลัยราชภัฏา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴?รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ท�&เวิทยMบไซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีต� www.cru.in.th แลัยราชภัฏะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ	พท�หมายเลัยราชภัฏข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต2อ ๑๖๒๒ ในวิทย	นแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏา
ราชการ 

                                                      ประกาศ ณ วิทย	นท�& ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ศาสตราจารย�ก�ตต�ค�ณ ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ร.มาณพ ภัฏเชียงรายมีควาษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾ�ตวิทย�ไลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม)  
       อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย 
   



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๒๐/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���횼ဂ��耀䂭`�ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ�����h! ๙ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمبามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���횼ဂ��耀䂭`�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๓ มกราคม ๒๕๕๖

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

มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งต2อไปน��เร�ยกวิทย2า "มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยามประสงค�จะ สอบ
ราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ � ๙ รายการ ตามรายการ ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งน�� 

                 ๑.  ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบการแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2ร	งส�ควิทยามร3อน จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
                 ๒.  ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ปฏ�บ	ต�การทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแรงดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴4งแลัยราชภัฏะแรงกดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
                 ๓.  ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ปฏ�บ	ต�การทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแรงเฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://�อน จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
                 ๔.  ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ปฏ�บ	ต�การการไหลัยราชภัฏของน� า จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
                 ๕.  ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบควิทยามลัยราชภัฏ3าวิทย	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴� จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
                 ๖.  ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบควิทยามสมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ลัยราชภัฏย�การเคลัยราชภัฏ�&อนท�& จ านวิทยน ๑   ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
                 ๗.  เคร�&องวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แรงดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴4ง - แรงกดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แบบพกพา จ านวิทยน ๒   เคร�&อง 
                 ๘.  ระบบปฏ�บ	ต�การทางดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3านคณ�ตศาสตร� จ านวิทยน ๑   ระบบ 
                 ๙.  ระบบปฏ�บ	ต�การทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองแบบจ าลัยราชภัฏอง จ านวิทยน ๑   ระบบ 
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งพ	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ท�&จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อน��ต3องเป>นของแท3 ของใหม2 ไม2เคยใช3งานมาก2อน ไม2เป>นของเก2าเกMบ อย?2ในสภัฏเชียงรายมีควาพท�&จะใช3งานไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ท	นท�แลัยราชภัฏะ
ม�ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะเฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://พาะตรงตามก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไวิทย3ในเอกสารสอบราคาฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://บ	บน�� โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยม�ข3อแนะน า แลัยราชภัฏะข3อก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งต2อไปน��

                 ๑. เอกสารแนบท*ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะเฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://พาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน	งส�อค� าประก	น
                                (๑) หลัยราชภัฏ	กประก	นส	ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏ	กประก	นการร	บเง�นค2าพ	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ลัยราชภัฏ2วิทยงหน3า
                       ๑.๕ บทน�ยาม
                                (๑) ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาท�&ม�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏประโยชน�ร2วิทยมก	น
                                (๒) การข	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ขวิทยางการแข2งข	นราคาอย2างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ	ญช�เอกสาร
                                (๑) บ	ญช�เอกสารส2วิทยนท�& ๑
                                (๒) บ	ญช�เอกสารส2วิทยนท�& ๒ 

                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمب
ของผู้มีสิทธิเ)*เสนอราคา
                       ๒.๑ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาต3องเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ม�อาช�พขายพ	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ท�& สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อ
                       ๒.๒ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาต3องไม2เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ท�&ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กระบ�ช�&อไวิทย3ในบ	ญช�รายช�&อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3แจ3ง
เวิทย�ยนช�&อแลัยราชภัฏ3วิทย หร�อไม2เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏของการส	&งให3น�ต�บ�คคลัยราชภัฏหร�อบ�คคลัยราชภัฏอ�&นเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ



                       ๒.๓ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาต3องไม2เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ม�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏประโยชน�ร2วิทยมก	นก	บผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายอ�&น ณ วิทย	นประกาศ      
สอบราคา หร�อไม2เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3กระท าการอ	นเป>นการข	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ขวิทยางการแข2งข	นราคาอย2างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข3อ ๑.๕

-๒-

                       ๒.๔ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาต3องไม2เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Dหร�อควิทยามค�3มก	น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม2ยอมข4�นศาลัยราชภัฏไทย   
เวิทย3นแต2ร	ฐบาลัยราชภัฏของผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ม�ค าส	&งให3สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Dแลัยราชภัฏะควิทยามค�3มก	นเช2นวิทย2าน	�น

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาจะต3องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏ	กฐานย�&นมาพร3อมก	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองใบเสนอราคา โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยแยกไวิทย3นอกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอง  
ใบเสนอราคาเป>น ๒ ส2วิทยน ค�อ
                       ๓.๑ ส2วิทยนท�& ๑ อย2างน3อยต3องม�เอกสารดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งต2อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาเป>นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏ
                                        (ก) ห3างห�3นส2วิทยนสาม	ญหร�อห3างห�3นส2วิทยนจ าก	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ให3ย�&นส าเนาหน	งส�อร	บรอง            
การ        จดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏ บ	ญช�รายช�&อห�3นส2วิทยนผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3จ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ม�อ านาจควิทยบค�ม พร3อมร	บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต3อง
                                        (ข) บร�ษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾ	ทจ าก	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴หร�อบร�ษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾ	ทมหาชนจ าก	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ให3ย�&นส าเนาหน	งส�อร	บรองการจดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทะเบ�ยน
น�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หน	งส�อบร�คณห�สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ	ญช�รายช�&อกรรมการผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3จ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ม�อ านาจควิทยบค�ม แลัยราชภัฏะบ	ญช�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�3นรายใหญ2       
พร3อมร	บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต3อง
                                (๒) ในกรณ�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาเป>นบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴าหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏท�&ม�ใช2น�ต�บ�คคลัยราชภัฏ ให3ย�&นส าเนา 
บ	ตรประจ าต	วิทยประชาชนของผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3น	�น ส าเนาข3อตกลัยราชภัฏงท�&แสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งการเข3าเป>นห�3นส2วิทยน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�) ส าเนาบ	ตรประจ าต	วิทยประชาชน
ของผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เป>นห�3นส2วิทยน พร3อมท	�งร	บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต3อง
                                (๓) ในกรณ�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาร2วิทยมก	นในฐานะเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ร2วิทยมค3า ให3ย�&นส าเนาส	ญญา
ของการเข3าร2วิทยมค3า ส าเนาบ	ตรประจ าต	วิทยประชาชนของผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ร2วิทยมค3า แลัยราชภัฏะในกรณ�ท�&ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เข3าร2วิทยมค3าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ� �浡˘�⠠整��š�       า̂ยใดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เป>นบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴า   
ท�&ม�ใช2ส	ญชาต�ไทย กMให3ย�&นส าเนาหน	งส�อเดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�นทาง หร�อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ร2วิทยมค3าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ� �浡˘�⠠整��š�       ^ายใดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เป>นน�ต�บ�คคลัยราชภัฏให3ย�&นเอกสารตามท�&ระบ�ไวิทย3ใน (๑)
                                (๔) หน	งส�อแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งหลัยราชภัฏ	กฐานทางการเง�น ส าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� ส าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงรายมีควาษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾ�
ม?ลัยราชภัฏค2าเพ�&ม
                                (๕) บ	ญช�เอกสารส2วิทยนท�& ๑ ท	�งหมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ย�&นพร3อมก	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองใบเสนอราคา ตามแบบในข3อ     
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส2วิทยนท�& ๒ อย2างน3อยต3องม�เอกสารดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งต2อไปน��
                                (๑) แคMตตาลัยราชภัฏMอกแลัยราชภัฏะหร�อแบบร?ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะเฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://พาะ ตามข3อ ๔.๔
                                (๒) หน	งส�อมอบอ านาจซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴อากรแสตมป_ตามกฎหมายในกรณ�ท�&ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคามอบอ านาจ
ให3บ�คคลัยราชภัฏอ�&นลัยราชภัฏงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ	ญช�เอกสารส2วิทยนท�& ๒ ท	�งหมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ย�&นพร3อมก	บซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองใบเสนอราคา ตามแบบในข3อ     
๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาต3องย�&นเสนอราคาตามแบบท�&ก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไวิทย3ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยไม2ม�เง�&อนไข  
ใดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ๆ ท	�งส��นแลัยราชภัฏะจะต3องกรอกข3อควิทยามให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต3องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยน ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�&อของผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาให3ช	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เจน จ านวิทยนเง�นท�&เสนอ
ต3องระบ�ตรงก	นท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยอ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾร โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยไม2ม�การข?ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏบหร�อแก3ไข หากม�การข?ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏบ ตกเต�ม แก3ไข เปลัยราชภัฏ�&ยนแปลัยราชภัฏงจะ
ต3องลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�&อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาพร3อมประท	บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�) ก าก	บไวิทย3ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยท�กแห2ง



-๓-

                       ๔.๒ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาจะต3องเสนอราคาเป>นเง�นบาท แลัยราชภัฏะเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ยวิทย โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยเสนอราคารวิทยม 
แลัยราชภัฏะหร�อราคาต2อหน2วิทยย แลัยราชภัฏะหร�อต2อรายการ ตามเง�&อนไขท�&ระบ�ไวิทย3ท3ายใบเสนอราคาให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต3อง ท	�งน�� ราคารวิทยมท�&เสนอ
จะต3องตรงก	นท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยหน	งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยหน	งส�อไม2ตรงก	นให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต	วิทยหน	งส�อเป>นส าค	ญ โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยค�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ราคารวิทยม
ท	�งส��นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งรวิทยมค2าภัฏเชียงรายมีควาษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾ�ม?ลัยราชภัฏค2าเพ�&ม ภัฏเชียงรายมีควาษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾ�อากรอ�&น ค2าขนส2ง ค2าจดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทะเบ�ยน แลัยราชภัฏะค2าใช3จ2ายอ�&น ๆ ท	�งปวิทยง จนกระท	&งส2งมอบ
พ	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ให3 ณ  มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
                                         ราคาท�&เสนอจะต3องเสนอก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ย�นราคาไม2น3อยกวิทย2า ๑๕๐ วิทย	น น	บแต2วิทย	นเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอง  
ใบเสนอราคา โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยภัฏเชียงรายมีควายในก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ย�นราคาผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาต3องร	บผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด ��ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ชอบราคาท�&ตนไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3เสนอไวิทย3 แลัยราชภัฏะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนเสนอราคาม�ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3
                       ๔.๓ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาจะต3องเสนอก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เวิทยลัยราชภัฏาส2งมอบพ	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ไม2เก�น ๑๒๐ วิทย	น น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴จากวิทย	นลัยราชภัฏงนาม     
ในส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อขาย
                       ๔.๔ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาจะต3องส2งแคMตตาลัยราชภัฏMอก แลัยราชภัฏะหร�อแบบร?ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะเฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://พาะของ 
คร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ � ไปพร3อมใบเสนอราคาเพ�&อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏ	กฐานดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งกลัยราชภัฏ2าวิทยน�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะย4ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไวิทย3
เป>นเอกสารของทางราชการ
                                ส าหร	บแคMตตาลัยราชภัฏMอกท�&แนบให3พ�จารณา หากเป>นส าเนาร?ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ายจะต3องร	บรองส าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต3อง 
โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ม�อ านาจท าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หากคณะกรรมการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองสอบราคา ม�ควิทยามประสงค�จะขอดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴?ต3นฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://บ	บแคMตตา
ลัยราชภัฏMอกผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาจะต3องน าต3นฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://บ	บมาให3คณะกรรมการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองสอบราคา ตรวิทยจสอบภัฏเชียงรายมีควายใน ๓ วิทย	น
                       ๔.๕ ก2อนย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอง สอบราคา ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาควิทยรตรวิทยจดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴?ร2างส	ญญา รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะเฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://พาะ 
ฯลัยราชภัฏฯให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�&ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยนแลัยราชภัฏะเข3าใจเอกสาร สอบราคา ท	�งหมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เส�ยก2อนท�&จะตกลัยราชภัฏงย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอง สอบราคา ตามเง�&อนไขในเอกสาร    
สอบราคา
                       ๔.๖ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาจะต3องย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองใบเสนอราคาท�&ปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �น4กซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองเร�ยบร3อยจ2าหน3าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
กรรมการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ � ๙ รายการ โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยระบ�ไวิทย3ท�&หน3าซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองวิทย2า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลัยราชภัฏข
ท�& ๒๐/๒๕๕๖" ย�&นต2อเจ3าหน3าท�& ในวิทย	นท�& ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งวิทย	นท�& ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ต	�งแต2เวิทยลัยราชภัฏา ๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง
เวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴� กองคลัยราชภัฏ	ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
                                เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้��อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รั�นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง ส
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด�น��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด�นเด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอง สอบราคา จะดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 าเน�นการตรวิทยจสอบค�ณสมบ	ต�ของผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาแต2ลัยราชภัฏะ
รายวิทย2า เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาท�&ม�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏประโยชน�ร2วิทยมก	นก	บผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายอ�&นตามข3อ ๑.๕ (๑) ณ วิทย	นประกาศสอบราคาหร�อ
ไม2 แลัยราชภัฏะประกาศรายช�&อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บการค	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เลัยราชภัฏ�อกก2อนการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏต2อคณะกรรมการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองสอบราคาก2อนหร�อในขณะท�&ม�การเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองใบ    
เสนอราคาวิทย2า ม�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคากระท าการอ	นเป>นการข	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ขวิทยางการแข2งข	นราคาอย2างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข3อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏะคณะ
กรรมการฯ เช�&อวิทย2าม�การกระท าอ	นเป>นการข	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ขวิทยางการแข2งข	นราคาอย2างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴รายช�&อ      
ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายน	�นออกจากการเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคา แลัยราชภัฏะประกาศรายช�&อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บการค	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เลัยราชภัฏ�อก แลัยราชภัฏะ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏงโทษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งกลัยราชภัฏ2าวิทยเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ท��งงาน เวิทย3นแต2คณะกรรมการฯ จะวิทย�น�จฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://	ย



ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทย2า ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายน	�นเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ท�&ให3ควิทยามร2วิทยมม�อเป>นประโยชน�ต2อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏะม�ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ร�เร�&มให3ม�
การกระท าดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งกลัยราชภัฏ2าวิทย

-๔-

                                ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาท�&ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴รายช�&อออกจากการเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคา เพราะเหต�เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคา        
ท�&ม�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏประโยชน�ร2วิทยมก	นก	บผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายอ�&น ณ วิทย	นประกาศสอบราคา หร�อเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาท�&กระท าการอ	นเป>นการ
ข	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ขวิทยางการแข2งข	นราคาอย2างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค าส	&งดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งกลัยราชภัฏ2าวิทยต2อปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴กระทรวิทยงภัฏเชียงรายมีควายใน ๓ วิทย	น น	บแต2วิทย	นท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บ
แจ3งจากคณะกรรมการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองสอบราคา การวิทย�น�จฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://	ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴กระทรวิทยงให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเป>นท�&ส�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
                                คณะกรรมการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอง สอบราคาจะเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองใบเสนอราคาของผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บ
การค	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เลัยราชภัฏ�อกดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งกลัยราชภัฏ2าวิทยข3างต3น ณ ห3องเอ��องผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �4�ง ส าน	กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในวิทย	นท�& ๑๗ มกราคม 
๒๕๕๖ ต	�งแต2เวิทยลัยราชภัฏา ๑๓.๓๐ น. เป>นต3นไป
                                การย�&นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยรรคห3า ย2อมไม2เป>นเหต�ให3ม�การขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอง           
ใบเสนอราคา เวิทย3นแต2ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴กระทรวิทยงพ�จารณาเหMนวิทย2าการขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งกลัยราชภัฏ2าวิทยจะเป>นประโยชน�แก2ทางราชการ    
อย2างย�&งแลัยราชภัฏะในกรณ�ท�&ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴กระทรวิทยงพ�จารณาเหMนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยก	บค าค	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ค3านของผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏะเหMนวิทย2าการยกเลัยราชภัฏ�กการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอง  
ใบเสนอราคาท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 าเน�นการไปแลัยราชภัฏ3วิทย จะเป>นประโยชน�แก2ทางราชการอย2างย�&งให3ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴กระทรวิทยงม�อ านาจยกเลัยราชภัฏ�กการ   
เปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองใบเสนอราคาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งกลัยราชภัฏ2าวิทยไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๙ รายการ�����h!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
ในการพิจารณาราคา��������������������������������
จำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�ารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร	�งน�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ส�นดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยย ราคาต2อรายการ
                       ๕.๒ หากผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายใดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ม�ค�ณสมบ	ต�ไม2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต3องตามข3อ ๒ หร�อย�&นหลัยราชภัฏ	กฐานการเสนอราคา       
ไม2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต3องหร�อไม2ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยนตามข3อ ๓ หร�อย�&นซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองสอบราคาไม2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต3องตามข3อ ๔ แลัยราชภัฏ3วิทยคณะกรรมการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองสอบราคา 
จะไม2ร	บพ�จารณาราคาของผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายน	�น เวิทย3นแต2เป>นข3อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด ��ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴พลัยราชภัฏาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴หร�อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด ��ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴หลัยราชภัฏงเพ�ยงเลัยราชภัฏMกน3อย หร�อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด ��ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴พลัยราชภัฏาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไปจาก
เง�&อนไขของเอกสารสอบราคาในส2วิทยนท�&ม�ใช2สาระส าค	ญ ท	�งน��เฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://พาะในกรณ�ท�&พ�จารณาเหMนวิทย2าจะเป>นประโยชน�ต2อมหา
วิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเท2าน	�น
                       ๕.๓ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Dไม2พ�จารณาราคาของผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคา โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยไม2ม�การผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2อนผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �	น
ในกรณ�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งต2อไปน��
                                (๑) ไม2ปรากฏช�&อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายน	�น ในบ	ญช�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ร	บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏ	กฐาน     
การร	บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม2กรอกช�&อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏแลัยราชภัฏะบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴า หร�อลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�&อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาอย2างหน4&ง   
อย2างใดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 หร�อท	�งหมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ในใบเสนอราคา
                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แตกต2างไปจากเง�&อนไขท�&ก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ในเอกสารสอบราคา                   
ท�&เป>นสาระส าค	ญ หร�อม�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏท าให3เก�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ควิทยามไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก2ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายอ�&น
                                (๔) ราคาท�&เสนอม�การข?ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏบ ตก เต�ม แก3ไขเปลัยราชภัฏ�&ยนแปลัยราชภัฏง โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาม�ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�&อ
พร3อมประท	บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�) ก าก	บไวิทย3
                       ๕.๔ ในการต	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ส�นการสอบราคา หร�อในการท าส	ญญา คณะกรรมการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองสอบราคาหร�อ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Dให3ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาช��แจงข3อเทMจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาพ ฐานะ หร�อข3อเทMจจร�งอ�&นใดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ท�&เก�&ยวิทยข3องก	บ



ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�&จะไม2ร	บราคาหร�อไม2ท าส	ญญาหากหลัยราชภัฏ	กฐานดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งกลัยราชภัฏ2าวิทยไม2ม�      
ควิทยามเหมาะสมหร�อไม2ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต3อง

-๕-

                       ๕.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายทรงไวิทย3ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�&จะไม2ร	บราคาต& าส�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 หร�อราคาหน4&งราคาใดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴    
หร�อราคาท�&เสนอท	�งหมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴กMไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 แลัยราชภัฏะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏ�อกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อในจ านวิทยน หร�อขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 หร�อเฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://พาะรายการหน4&งรายการใดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴   
หร�ออาจจะยกเลัยราชภัฏ�กการ สอบราคา โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยไม2พ�จารณาจ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อเลัยราชภัฏยกMไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 ส�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แต2จะพ�จารณา ท	�งน��เพ�&อประโยชน�ของทางราชการ
เป>นส าค	ญ แลัยราชภัฏะให3ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทย2าการต	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ส�นของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเป>นเดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴Mดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ขาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาจะเร�ยกร3องค2าเส�ยหาย 
ใดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ๆ ม�ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 รวิทยมท	�งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏงโทษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ท��งงาน 
ไม2วิทย2าจะเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บการค	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เลัยราชภัฏ�อกหร�อไม2กMตาม หากม�เหต�ท�&เช�&อไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทย2าการเสนอราคากระท าการโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยไม2ส�จร�ต 
เช2น การเสนอเอกสารอ	นเป>นเทMจ หร�อใช3ช�&อบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴า หร�อน�ต�บ�คคลัยราชภัฏอ�&นมาเสนอราคาแทน เป>นต3น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท�&ปรากฏข3อเทMจจร�งภัฏเชียงรายมีควายหลัยราชภัฏ	งจากการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอง สอบราคาวิทย2า ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บ
การค	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เลัยราชภัฏ�อกตามท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ประกาศรายช�&อไวิทย3 ตามข3อ ๔.๖ เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาท�&ม�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏประโยชน�ร2วิทยมก	นก	บผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายอ�&น 
ณ วิทย	นประกาศ สอบราคา หร�อเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาท�&กระท าการอ	นเป>นการข	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ขวิทยางการแข2งข	นราคาอย2างเป>นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม      
ตามข3อ ๑.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�อ านาจท�&จะต	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴รายช�&อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บการค	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เลัยราชภัฏ�อกดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งกลัยราชภัฏ2าวิทยออก
จากประกาศรายช�&อตามข3อ ๔.๖ แลัยราชภัฏะมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏงโทษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายน	�นเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ท��งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴กระทรวิทยงพ�จารณาเหMนวิทย2า การยกเลัยราชภัฏ�กการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองใบเสนอราคาท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3
ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 าเน�นการไปแลัยราชภัฏ3วิทยจะเป>นประโยชน�แก2ทางราชการอย2างย�&งปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴กระทรวิทยงม�อ านาจยกเลัยราชภัฏ�กการเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีองใบเสนอราคาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	ง
กลัยราชภัฏ2าวิทยไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท�&ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส2งมอบส�&งของไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยนภัฏเชียงรายมีควายใน ๕ วิทย	นท าการ         
ของทางราชการ น	บแต2วิทย	นท�&ท าข3อตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ท าข3อตกลัยราชภัฏงเป>นหน	งส�อแทน
การท าส	ญญาตามแบบส	ญญาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งระบ�ในข3อ ๑.๓ กMไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3
                       ๖.๒ ในกรณ�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ชนะการสอบราคา ไม2สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส2งมอบส�&งของไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3วิทยนภัฏเชียงรายมีควายใน ๕ วิทย	นท าการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเหMนวิทย2าไม2สมควิทยรจ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ท าข3อตกลัยราชภัฏงเป>นหน	งส�อ ตามข3อ ๖.๑ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ชนะการ      
สอบราคา จะต3องท าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อขายตามแบบส	ญญาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งระบ�ในข3อ ๑.๓ ก	บมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายภัฏเชียงรายมีควายใน ๗ วิทย	น 
น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴จากวิทย	นท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บแจ3งแลัยราชภัฏะจะต3องวิทยางหลัยราชภัฏ	กประก	นส	ญญาเป>นจ านวิทยนเง�นเท2าก	บร3อยลัยราชภัฏะ ๕ ของราคาส�&งของท�&      
สอบราคาไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ให3มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายย4ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทย3ในขณะท าส	ญญา โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยใช3หลัยราชภัฏ	กประก	นอย2างหน4&งอย2างใดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งต2อไปน��
                                (๑) เง�นสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
                                (๒) เชMคท�&ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส	&งจ2ายให3แก2มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยเป>นเชMคลัยราชภัฏงวิทย	นท�&ท�&ท า
ส	ญญาหร�อก2อนหน3าน	�นไม2เก�น ๓ วิทย	น ท าการ
                                (๓) หน	งส�อค� าประก	นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงรายมีควายในประเทศตามแบบหน	งส�อค� าประก	นดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งระบ�ในข3อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน	งส�อค� าประก	นของบรรษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾ	ทเง�นท�นอ�ตสาหกรรมแห2งประเทศไทย หร�อบร�ษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾ	ทเง�นท�น 
หร�อบร�ษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾ	ทเง�นท�นหลัยราชภัฏ	กทร	พย� ท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บอน�ญาตให3ประกอบก�จการเง�นท�นเพ�&อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค� าประก	น



ตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแห2งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3แจ3งช�&อเวิทย�ยนให3ส2วิทยนราชการต2าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏ3วิทย โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยอน�โลัยราชภัฏมให3ใช3ตาม
แบบหน	งส�อค� าประก	น ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งระบ�ในข3อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ	นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ	ตรร	ฐบาลัยราชภัฏไทย
                 หลัยราชภัฏ	กประก	นน��จะค�นให3โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยไม2ม�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴อกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควายใน ๑๕ วิทย	น น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴จากวิทย	นท�&ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ชนะการสอบราคา (ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ขาย)  
พ3นจากข3อผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?กพ	นตามส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อขายแลัยราชภัฏ3วิทย

-๖-

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمبราค.าปร�บ
                       ค2าปร	บตามแบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อขายข3อ ๑๐ ให3ค�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ในอ	ตราร3อยลัยราชภัฏะ ๐.๒ ต2อวิทย	น

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             บกพิจารณาราคา��������������������������������ร.อง
                       ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ชนะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ท าข3อตกลัยราชภัฏงเป>นหน	งส�อ หร�อท าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อขายตามแบบดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งระบ�ในข3อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏ3วิทยแต2กรณ� จะต3องร	บประก	นควิทยามช าร�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴บกพร2องของส�&งของท�&ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อขายท�&เก�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ข4�นภัฏเชียงรายมีควายในระยะเวิทยลัยราชภัฏาไม2น3อยกวิทย2า ๑ ปb 
น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴จากวิทย	นท�&ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อร	บมอบ โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ขายต3องร�บจ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที2อมแซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีมแก3ไขให3ใช3การไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งเดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�มภัฏเชียงรายมีควายใน ๗ วิทย	น น	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴จากวิทย	นท�&
ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บแจ3งควิทยามช าร�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴บกพร2อง
                 
  ๙. ข*อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีค
Aในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นค2าพ	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ส าหร	บการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อเง�นงบประมาณประจ าปb พ.ศ. ๒๕๕๖
                                การลัยราชภัฏงนามในส	ญญาจะกระท าไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ต2อเม�&อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บอน�ม	ต�เง�น      
ค2าพ	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�จาก เง�นงบประมาณประจ าปb พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏ3วิทยเท2าน	�น
                       ๙.๒ เม�&อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ค	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เลัยราชภัฏ�อกผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคารายใดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ให3เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ขายแลัยราชภัฏะไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อ
ส�&งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อ แลัยราชภัฏ3วิทยถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ขายจะต3องส	&งหร�อน าส�&งของดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งกลัยราชภัฏ2าวิทยเข3ามาจากต2างประเทศ แลัยราชภัฏะของน	�นต3องน าเข3า
มาโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยทางเร�อในเส3นทางท�&ม�เร�อไทยเดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�นอย?2 แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให3บร�การร	บขนไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ตามท�&ร	ฐมนตร�วิทย2าการกระทรวิทยงคมนาคม
ประกาศก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ขายจะต3องปฏ�บ	ต�ตามกฎหมายวิทย2าดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยการส2งเสร�มการพาณ�ชยนาวิทย� ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งน�� 
                                (๑) แจ3งการส	&งหร�อน าส�&งของท�&ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อขายดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งกลัยราชภัฏ2าวิทยเข3ามาจากต2างประเทศต2อกรมเจ3าท2าภัฏเชียงรายมีควายใน 
๗ วิทย	น น	บต	�งแต2วิทย	นท�&ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ขายส	&งหร�อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อของจากต2างประเทศ เวิทย3นแต2เป>นของท�&ร	ฐมนตร�วิทย2าการกระทรวิทยงคมนาคมประกาศ
ยกเวิทย3นให3บรรท�กโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยเร�ออ�&นไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3
                                (๒) จ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การให3ส�&งของท�&ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที��อขายดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งกลัยราชภัฏ2าวิทยบรรท�กโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยเร�อไทยหร�อเร�อท�&ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช2นเดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ยวิทยก	บ    
เร�อไทยจากต2างประเทศมาย	งประเทศไทย เวิทย3นแต2จะไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บอน�ญาตจากกรมให3บรรท�กส�&งของน	�นโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยเร�ออ�&นท�&ม�ใช2      
เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งจะต3องไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บอน�ญาตเช2นน	�นก2อนบรรท�กของลัยราชภัฏงเร�ออ�&น หร�อเป>นของท�&ร	ฐมนตร�วิทย2าการกระทรวิทยงคมนาคม
ประกาศยกเวิทย3นให3บรรท�กโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยเร�ออ�&น
                                (๓) ในกรณ�ท�&ไม2ปฏ�บ	ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ขายจะต3องร	บผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด ��ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ตามกฎหมายวิทย2าดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยการส2ง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทย� 
                       ๙.๓ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ค	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เลัยราชภัฏ�อกแลัยราชภัฏ3วิทยไม2ไปท าส	ญญาหร�อข3อตกลัยราชภัฏง
ภัฏเชียงรายมีควายในเวิทยลัยราชภัฏาท�&ทางราชการก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งระบ�ไวิทย3ในข3อ ๖ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร3องให3ชดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ใช3    
ควิทยามเส�ยหายอ�&น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�) รวิทยมท	�งจะพ�จารณาให3เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ



                       ๙.๔ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Dท�&จะแก3ไขเพ�&มเต�มเง�&อนไขหร�อข3อก าหนดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ในแบบ
ส	ญญาให3เป>นไปตามควิทยามเหMนของส าน	กงานอ	ยการส?งส�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง3าม�)  

  
                                                                  มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย  
                   ๓ มกราคม ๒๕๕๖

รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             แนบท*ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท�� 20/2556

1. ช�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             ทดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             สอบการแผู้มีสิทธิเ.ร�งส�ควิทยาลัยราามร*อน จำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะท��วิทยาลัยราไป

1 เป>นอ�ปกรณ�ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองท�&ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตจากโรงงานท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บการร	บรองระบบค�ณภัฏเชียงรายมีควาพมาตรฐาน เพ�&อใช3ในการศ4กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾากฎการ
ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ายเทควิทยามร3อนโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยการแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2ร	งส�โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยเลัยราชภัฏ�อกใช3แหลัยราชภัฏ2งก าเน�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴พลัยราชภัฏ	งงาน 2 แบบดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยก	น ค�ออ�ปกรณ�แผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2ร	งส�ควิทยามร3อน แลัยราชภัฏะ
ควิทยามร3อนจากแสงสวิทย2าง ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ก าเน�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2ร	งส�จะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	�งบนโครงอลัยราชภัฏ?ม�เน�ยมพร3อมสเกลัยราชภัฏบอกระยะ

2. ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴อ�ปกรณ�แผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2ร	งส�ควิทยามร3อนใช3ก	บการแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2ร	งส�ของวิทย	ตถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด ��วิทยหน3าแบบต2างๆค2าควิทยามร3อนแลัยราชภัฏะแสงสวิทย2างสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง
ควิทยบค�มไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 แผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2นดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴?ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4มผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด ��วิทยหน3าแบบต2างๆ ต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	�งก	บเทอร�โมค	บเปJeลัยราชภัฏ แลัยราชภัฏะค2าอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว?ม�จะแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งบนจอแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ   การแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2ร	งส�
จะวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยเรดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�โอม�เตอร� 2 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴

3. ควิทยามร3อนจากแสงสวิทย2างไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3จากหลัยราชภัฏอดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ก าลัยราชภัฏ	งส?ง วิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ค2าควิทยามแสงสวิทย2างไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยไลัยราชภัฏท� ม�เตอร�ต	วิทยกรองแสงท4บ
สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยการเพ�&มหร�อเปลัยราชภัฏ�&ยนแปลัยราชภัฏงแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2นกรองแสง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะทางเทคน
ค

1. ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ฮีตเตอร�ตเตอร� ขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไม2น3อยกวิทย2า 400 วิทย	ตต� ต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	�งอย?2ในโครงท�&ท าดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยโลัยราชภัฏหะสแตนเลัยราชภัฏส
2. อ�ปกรณ�วิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2ร	งส�ควิทยามร3อนพร3อมจอแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏแบบต	วิทยเลัยราชภัฏขม�ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะ ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งน��

2.1 อ�ปกรณ�วิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เป>นชน�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ท�&ใช3ในห3องปฏ�บ	ต�การ ต	วิทยเร�อนท าดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยทองเหลัยราชภัฏ�องทรงกระบอก
ภัฏเชียงรายมีควายในบรรจ� กรวิทยยสะท3อนแสงแลัยราชภัฏะม�ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ� �浡˘�⠠整��š�       ากรอบกระจกท�&สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ออกไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3

2.2 ม�ช2วิทยงวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2ร	งส�ส?งส�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไม2น3อยกวิทย2า 0.2 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 50 µm หร�อดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�กวิทย2า แลัยราชภัฏะม�ช2วิทยงวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2
ร	งส�เม�&อม�ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ� �浡˘�⠠整��š�       าครอบกระจกไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ไม2น3อยกวิทย2า 0.3 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 3 µm หร�อดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�กวิทย2า

2.3 อ�ปกรณ�วิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ม�ม�มในการร	บร	งส�ไม2น3อยกวิทย2า 10 องศา
2.4 จอแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏแบบ LED ไม2น3อยกวิทย2า 5 หลัยราชภัฏ	ก

3. แผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2นดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴?ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4มควิทยามร3อนผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด ��วิทยหน3าแบบต2างๆ ไม2น3อยกวิทย2า 3 ชน�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ๆ ลัยราชภัฏะ 2 แผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2น ขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แต2ลัยราชภัฏะแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2นน3อยกวิทย2า 
150x150  มม. รวิทยมไม2น3อยกวิทย2า 6 แผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2น พร3อมต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	�งเทอร�โมค	บเปJลัยราชภัฏ Type K ช2วิทยงวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 0-100°C ท�กแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2น

4. จอแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว?ม�แบบต	วิทยเลัยราชภัฏขม�ค�ณสมบ	ต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งน��
4.1 แสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏเป>นแบบ LED จ านวิทยนไม2น3อยกวิทย2า 3   หลัยราชภัฏ	ก อ2านไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 0.1°C
4.2 ม�สวิทย�ทซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที�เลัยราชภัฏ�อกต าแหน2งจ�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴วิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴อ�ณหภัฏเชียงรายมีคว?ม�ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ไม2น3อยกวิทย2า 2 จ�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴

5. แผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2นปร	บขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ช2องของแสงท�&ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2านส?งไม2น3อยกวิทย2า 200 มม.แลัยราชภัฏะปร	บระยะห2างของช2องไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ไม2น3อยกวิทย2า 100 
มม. โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยม�สเกลัยราชภัฏอ2านลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 1 มม. แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บลัยราชภัฏMอคไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 จ านวิทยน 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴

6. หลัยราชภัฏอดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไม2น3อยกวิทย2า 100 วิทย	ตต� ต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	�งอย?2ในโครงท าดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยเหลัยราชภัฏMกสแตนเลัยราชภัฏส พร3อมฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ� �浡˘�⠠整��š�       าครอบหลัยราชภัฏอดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่
ปvองก	นการกระจายของลัยราชภัฏ าแสง

7. อ�ปกรณ�วิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ควิทยามสวิทย2างของแสงม�ช2วิทยงวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไม2น3อยกวิทย2า 2,000 ลัยราชภัฏ	กซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที� ต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	�งบนฐานหม�นไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ไม2น3อยกวิทย2า±90 องศา 
ม�สเกลัยราชภัฏอ2านลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 1 องศาแลัยราชภัฏะม�อ�ปกรณ�วิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ม�ม



8. แผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2นกรองแสงท าดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยกระจกสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บควิทยามท4บแสงไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ไม2น3อยกวิทย2า 3 ระดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	บ
9. ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ควิทยบค�มอ�ณหภัฏเชียงรายมีคว?ม�ของช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ฮีตเตอร�ตเตอร�พร3อมจอแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏแบบดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�จ�ตอลัยราชภัฏ อ2านลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 0.1°C
10. ต?3ควิทยบค�มการท างานของอ�ปกรณ� ม�สวิทย�ทช�เปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴-ปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ชน�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ม�ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่แสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งการท างานของช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแลัยราชภัฏะม�สวิทย�ทช�

ปvองก	นไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ร	&วิทยแบบ ELCB
11. โครงอลัยราชภัฏ?ม�เน�ยมโปรไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ลัยราชภัฏ�แบบค?2ยาวิทยไม2น3อยกวิทย2า 1 เมตร ต	วิทยโครงท าเป>นร2องส าหร	บย4ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ประกอบก	นไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3พร3อม

สเกลัยราชภัฏบอกระยะ อ2านลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 1 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�เมตร ม�ขาต	�งท�&ปร	บระดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	บไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3
12.  ใช3ก	บไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่vา 220 โวิทยลัยราชภัฏท� 1 เฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ส 50 เฮีตเตอร�รท�  
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13. ม�ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่แวิทยร�ประกอบการเร�ยนการสอน (Learning Software) ท�&ม�ลัยราชภัฏ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�D ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง?กต3องตามกฎหมายแลัยราชภัฏะผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ต
จากโรงงานผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตเดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ยวิทยก	นก	บอ�ปกรณ�ท�&เสนอบรรจ�ในแผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2น CD ROM โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยม�ห	วิทยข3อการทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองไม2น3อยกวิทย2า 9 เร�&องดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งน��

13.1 Inverse square law for light.
13.2 Inverse square law for thermal radiation.
13.3 Lambert’s cosine law for light.
13.4 Lambert’s law of absorption.
13.5 Stefan-Boltzmann’s for thermal radiation.
13.6 Emissivity different surfaces.
13.7 Emissivity two close radiating surfaces.
13.8 Kirchhoff’s law using heat source.
13.9 Area factor using heat source.

14. ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ประมวิทยลัยราชภัฏผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏออกจอ พร3อมแปvนค�ย�ข3อม?ลัยราชภัฏ ส าหร	บใช3งานร2วิทยมก	บ Learning Software จ านวิทยน 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะอ��นๆ

1. ต3องเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ �จากโรงงานท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บการร	บรองระบบค�ณภัฏเชียงรายมีควาพมาตรฐาน ISO 9001 ทางดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3านการออกแบบ
แลัยราชภัฏะผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตอ�ปกรณ�การศ4กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾาทางดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3าน Thermodynamic

2. ต3องเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ �ท�&ม�มาตรฐาน ISO 9001 หร�อ ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3จ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴จ าหน2ายต3องไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บการร	บรอง ISO 9001 โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ง
หลัยราชภัฏ	กฐานประกอบแนบมาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยย

3.  ต3องแนบแคตตาลัยราชภัฏMอค ท�&แสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะทางเทคน�คพร3อมการเสนอราคา
4.  ม�ค?2ม�อวิทย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การใช3แลัยราชภัฏะทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏอง 2 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
5.  ม�การร	บประก	นค�ณภัฏเชียงรายมีควาพไม2น3อยกวิทย2า 1 ปb
6. เป>นส�นค3าท�&เคยม�การผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตแลัยราชภัฏะจ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴จ าหน2ายอย?2แลัยราชภัฏ3วิทยในท3องตลัยราชภัฏาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴

2. ช�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             ปฏ
บ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمب
การทดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             สอบแรงดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             Iงแลัยราชภัฏเชียงระแรงกดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             จำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะท	&วิทยไป

เป>นเคร�&องทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบชน�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	�งโต�ะ เพ�&อการศ4กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾาม�โครงสร3างแขMงแรงแบบม�เสา 4 เสา 2 ระนาบ ส าหร	บทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ
ก าลัยราชภัฏ	งวิทย	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�แบบต2างๆ ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแรงดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴4ง แลัยราชภัฏะแรงกดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะทางเทคน
คไม.น*อยกวิทยาลัยรา.าดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             �งน��

1. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงร	บแรงในการทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ ขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไม2น3อยกวิทย2า 30 ก�โลัยราชภัฏน�วิทยต	น
2. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การย�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยเกจวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การย�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	วิทยม�หน3าปIดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏแบบเขMม ต	�งแต2 0 – 20 มม. ควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴    

0.01 มม. พร3อมแท2นย4ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แบบแม2เหลัยราชภัฏMก จ านวิทยน 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴



3. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเคลัยราชภัฏ�&อนท�&ทางแนวิทยต	�ง (Stroke) ไม2น3อยกวิทย2า 130 มม.
4. ม�ระยะห2างระหวิทย2างเสาส าหร	บใส2ช��นงานกวิทย3าง ไม2น3อยกวิทย2า 220 มม.
5. ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ให3แรงเป>นไฮีตเตอรโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴รลัยราชภัฏ�กส�แบบม�อโยก  โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยต	วิทยปIeมต3องต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	�งอย?2ภัฏเชียงรายมีควายในต	วิทยเคร�&องอย2างม�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงโยกม�อ

โยกไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3สะดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴วิทยกจากดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3านหน3าเคร�&อง
6. ม�วิทยาลัยราชภัฏ�วิทยคลัยราชภัฏายการท างานของไฮีตเตอรโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴รลัยราชภัฏ�กส� เพ�&อให3ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴คานขวิทยางค�นส?2จ�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เตร�ยมทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ
7. อ�ปกรณ�ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแรงดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴4ง 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ชน�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ห	วิทยจ	บสกร? 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 พร3อมต	วิทยอย2างทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบไม2น3อยกวิทย2า 5 ช��น
8. อ�ปกรณ�ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแรงกดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แบบไม2ท าลัยราชภัฏาย 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ช��นงานทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบเป>นสปร�งไม2น3อยกวิทย2า 2 ขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
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9. อ�ปกรณ�ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแรงกดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แบบท าลัยราชภัฏาย 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 พร3อมต	วิทยอย2างทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบไม2น3อยกวิทย2า 5 ช��น
10. ใช3ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่vากระแสสลัยราชภัฏ	บ 220 โวิทยลัยราชภัฏท� 1 เฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ส 50 เฮีตเตอร�รทซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที�
11. ม�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �3าคลัยราชภัฏ�มเคร�&องต	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เยMบอย2างดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴� ขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เหมาะสมก	บช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏอง 1 ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด ��น

ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะอ��นๆ
1. ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ปฏ�บ	ต�การทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแรงดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴4งแลัยราชภัฏะแรงกดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ �จากโรงงานท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บการร	บรองระบบค�ณภัฏเชียงรายมีควาพ

มาตรฐาน ISO 9001 ทางดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3าน การออกแบบ, การผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตอ�ปกรณ�การศ4กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾา
2. ม�การอบรมสาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ตวิทย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การใช3งานแลัยราชภัฏะทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองจนผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ใช3สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช3งานไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3
3. ต3องแนบแคตตาลัยราชภัฏMอคท�&แสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะทางเทคน�ค พร3อมการเสนอราคา
4. ม�ค?2ม�อวิทย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองจ านวิทยนไม2น3อยกวิทย2า 2 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
5. ร	บประก	นค�ณภัฏเชียงรายมีควาพส�นค3าไม2น3อยกวิทย2า 1 ปb

3. ช�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             ปฏ
บ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمب
การทดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             สอบแรงเฉือน				จำนวน 1 ชุดق���p���อน จำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะท	&วิทยไป

เป>นเคร�&องทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบชน�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	�งโต�ะเพ�&อการศ4กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾาม�โครงสร3างแขMงแรงแบบม�เสา 4 เสา 2 ระนาบ ส าหร	บทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ
ก าลัยราชภัฏ	งวิทย	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�แบบต2างๆทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแรงเฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://�อน
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะทางเทคน
ค

1. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงร	บแรงในการทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ ขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไม2น3อยกวิทย2า 30 ก�โลัยราชภัฏน�วิทยต	น
2. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การย�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยเกจวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การย�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	วิทยม�หน3าปIดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏแบบเขMม ต	�งแต2 0-20 มม. 

ควิทยามลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 0.01 มม. พร3อมแท2นย4ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แบบแม2เหลัยราชภัฏMก จ านวิทยน 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
3. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเคลัยราชภัฏ�&อนท�&ทางแนวิทยต	�ง (Stroke) ไม2น3อยกวิทย2า 130 มม.
4. ม�ระยะห2างระหวิทย2างเสาส าหร	บใส2ช��นงานกวิทย3าง ไม2น3อยกวิทย2า 220 มม.
5. ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ให3แรงเป>นไฮีตเตอรโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴รลัยราชภัฏ�กส�แบบม�อโยก โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยต	วิทยปI�มต3องต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	�งอย?2ภัฏเชียงรายมีควายในต	วิทยเคร�&องอย2างม�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 

สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงโยกม�อโยกไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3สะดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴วิทยกจากดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3านหน3าเคร�&อง
6. ม�วิทยาลัยราชภัฏ�วิทยคลัยราชภัฏายการท างานของไฮีตเตอรโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴รลัยราชภัฏ�กส� เพ�&อให3ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴คานขวิทยางค�นส?2จ�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เตร�ยมทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ
7. อ�ปกรณ�ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแรงเฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://�อน 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 พร3อมต	วิทยอย2างทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบไม2น3อยกวิทย2า 5 ช��น
8. ใช3ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่vากระแสสลัยราชภัฏ	บ 200 โวิทยลัยราชภัฏท� 1 เฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ส 50 เฮีตเตอร�รทซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที�
9. ม�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �3าคลัยราชภัฏ�มเคร�&องต	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เยMบอย2างดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴� ขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เหมาะสมก	บช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏอง 1 ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด ��น

ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะอ��นๆ
1. ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ปฏ�บ	ต�การทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบแรงเฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://�อน เป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ �จากโรงงานท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บการร	บรองระบบ

ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพมาตรฐาน ISO 9001 ทางดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3านการออกแบบ, การผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตอ�ปกรณ�การศ4กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾา



2. ม�การอบรมสาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ตวิทย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การใช3งานแลัยราชภัฏะทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองจนผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ใช3สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช3งานไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3
3. แนบแคตตาลัยราชภัฏMอคท�&แสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะทางเทคน�คพร3อมการเสนอราคา
4. ม�ค?2ม�อวิทย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองจ านวิทยน ไม2น3อยกวิทย2า 2 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
5. ร	บประก	นค�ณภัฏเชียงรายมีควาพส�นค3าไม2น3อยกวิทย2า 1 ปb       

-4-

4. ช�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             ปฏ
บ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمب
การการไหลัยราชภัฏเชียงรของน�#า จำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะท	&วิทยไป

1. อ�ปกรณ�ท	�งหมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	�งบนโต�ะแลัยราชภัฏะบอร�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ม�ลัยราชภัฏ3อเลัยราชภัฏ�&อน วิทย	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ท ามาจากโลัยราชภัฏหะสแตนเลัยราชภัฏส
2. ท2อ PVC ใช3วิทย	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ท�&ม�ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพส?งชน�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴หนาม�มาตรฐาน มอก. หร�อ ISO
3. อ�ปกรณ�วิทยาวิทยลัยราชภัฏ�น� าใช3วิทย	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ท�&ม�ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพส?ง ม�มาตรฐาน มอก. หร�อ ISO
4. อ�ปกรณ�ปIeมน� าใช3อ�ปกรณ�ท�&ม�ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพส?ง มาตรฐาน มอก. หร�อ ISO
5. ป�^มสวิทย�ตซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที�ควิทยบค�มไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่vาใช3วิทย	สดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ปvองก	นน� าแลัยราชภัฏะม�ค�ณภัฏเชียงรายมีควาพส?ง
6. ม�ม�เตอร�ตรวิทยจวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ควิทยามดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	นของน� า โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยใช3 Rota meter แลัยราชภัฏะ Mano Meter
7. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงท าการทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴อ	ตราการไหลัยราชภัฏ2ท	�ง 4 แบบ

a. Pitot Tube
b. Orific
c. Ventury
d. Flow nuzzle

8. ม�อ�ปกรณ�ควิทยบค�มระดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	บน� า
9. ม�อ�ปกรณ�การจ	บเวิทยลัยราชภัฏา
10. ส�นค3าร	บประก	นไม2น3อยกวิทย2า 1 ปb

5. ช�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             ทดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             สอบควิทยาลัยราามลัยราชภัฏเชียงร*าวิทยาลัยรา�สดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             � จำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะท	&วิทยไป

เป>นช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบเพ�&อศ4กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾาผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏของควิทยามลัยราชภัฏ3าท�&กระท าต2อช��นทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยการหม�นช��นทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบท�&ม�น� าหน	กกระท าท�&
ปลัยราชภัฏายช��นทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ ปลัยราชภัฏายดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3านหน4&งของช��นทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบย4ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ก	บแกนหม�นท�&ต2อก	บมอเตอร�ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่vา ส2วิทยนอ�กดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3านหน4&งแขวิทยนก	บช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
ให3แรง สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเพ�&มขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ของแรงท�&กระท าก	บช��นทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ ม�สวิทย�ทซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที�ต	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การท างานมอเตอร�ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่vา โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยอ	ตโนม	ต�          
เม�&อช��นทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบขาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 พร3อมท	�งม�อ�ปกรณ�น	บจ านวิทยนรอบแบบต	วิทยเลัยราชภัฏขบ	นท4กจ านวิทยนรอบ
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะทางเทคน
ค

1. ก าลัยราชภัฏ	งมอเตอร�ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่vาขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไม2น3อยกวิทย2า 0.35 ก�โลัยราชภัฏวิทย	ตต�หร�อมากกวิทย2า ควิทยามเรMวิทยรอบ 2700 รอบต2อนาท� หร�อดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�
กวิทย2า ม�ระบบต	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การท างานโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยอ	ตโนม	ต�เม�&อช��นทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบขาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴

2. ม�ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ส2งก าลัยราชภัฏ	งส าหร	บการทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบท�&ควิทยามเรMวิทยรอบส?ง จ านวิทยน 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
3. อ�ปกรณ�ให3แรงแลัยราชภัฏะวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แรง ม�ค�ณสมบ	ต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งน��

3.1 สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งส	ญญาณแจ3งเต�อนเม�&อม�การวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แรงเก�นช2วิทยงวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
3.2 จอแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏเป>นแบบต	วิทยเลัยราชภัฏขชน�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 LED แสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 4 หลัยราชภัฏ	ก



3.3 ม�โหลัยราชภัฏดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีลัยราชภัฏลัยราชภัฏ� ชน�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ร	บแรงไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ไม2น3อยกวิทย2า 30 ก�โลัยราชภัฏกร	ม  1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
3.4 ม�สกร?ปร	บระดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	บการให3แรง

4. อ�ปกรณ�น	บจ านวิทยนรอบแบบต	วิทยเลัยราชภัฏขจ านวิทยน 8 หลัยราชภัฏ	กหร�อดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�กวิทย2า จ านวิทยน 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
5. ม�ระบบปvองก	นการท างานขณะฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ� �浡˘�⠠整��š�       าครอบช��นทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบอย?2ในต าแหน2งเปJดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
6. ม�ช��นงานส าหร	บทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ จ านวิทยนไม2น3อยกวิทย2า 10 ช��น
7. ใช3ก	บไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่vา 220 โวิทยลัยราชภัฏลัยราชภัฏ� 1 เฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ส 50 เฮีตเตอร�รทซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที�

-5-

ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะอ��นๆ
1. ต3องเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ �จากโรงงานท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บการร	บรองระบบค�ณภัฏเชียงรายมีควาพมาตรฐาน ISO 9001 ทางดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3าน การ

ออกแบบการผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตอ�ปกรณ�แลัยราชภัฏะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่แวิทยร�ส าหร	บการศ4กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾาแลัยราชภัฏะการบร�การหลัยราชภัฏ	งการขาย
2. ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3เสนอราคาต3องเป>นต	วิทยแทนจ าหน2ายโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยตรงจากโรงงานผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ต หร�อต	วิทยแทนจ าหน2ายในประเทศ
3. ต3องเป>นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ �จากประเทศในทวิทย�ปย�โรป อเมร�กา ญ�&ป�^น ออสเตรเลัยราชภัฏ�ย หร�อประเทศไทย
4. ม�ค?2ม�อวิทย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การใช3แลัยราชภัฏะทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏอง 2 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
5. ร	บประก	นค�ณภัฏเชียงรายมีควาพส�นค3าไม2น3อย 1 ปb

6. ช�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             ทดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             สอบควิทยาลัยราามสมดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             �ลัยราชภัฏเชียงรการเคลัยราชภัฏเชียงร��อนท�� (Static & Dynamic) จำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�#านวิทยาลัยราน 1 ช�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะท	&วิทยไป

เป>นเคร�&องม�อส าหร	บทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบการถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2วิทยงสมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ลัยราชภัฏของโรเตอร� ท	�งแบบ Static แลัยราชภัฏะ Dynamic โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเกMบแลัยราชภัฏะ
บ	นท4กข3อม?ลัยราชภัฏของการทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2านคอมพ�วิทยเตอร�ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองครอบคลัยราชภัฏ�มห	วิทยข3อการเร�ยนไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งน��

1. Static balancing of single plane unbalance and multi – plane unbalance
2. Dynamic balancing of single transverse plane unbalance
3. Dynamic balancing of single axial plane unbalance
4. Dynamic balancing of statically balanced rotor with unbalances dynamic Couple
5. Dynamic balancing of multiple transverse and multiple axial planes Unbalance
6. Static Couple Method: explains by vectors on graph the way industrial 

Balancing machine work
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะทางเทคน
ค

1. เป>นเคร�&องทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบการถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2วิทยงสมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ลัยราชภัฏของโรเตอร� ท	�งแบบ Static แลัยราชภัฏะ Dynamic โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ
โรเตอร�ขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เส3นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2าศ?นย�กลัยราชภัฏาง 200 มม. ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 แลัยราชภัฏะควิทยามยาวิทย 200 มม.

2. ม�โรเตอร�ขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เส3นผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2าศ?นย�กลัยราชภัฏาง 200 มม. จ านวิทยน 4 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 พร3อมท	�งก3อนมวิทยลัยราชภัฏส าหร	บต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ย4ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ก	บ      
โรเตอร�เพ�&อทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบการถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2วิทยงสมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ลัยราชภัฏไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3

3. ม�ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴มอเตอร� แบบ AC Motor ขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ½ แรงม3า สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บรอบควิทยามเรMวิทยไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ต	�งแต2 300 ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4ง 
2,000 รอบโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยใช3ระบบ Inverter ก าลัยราชภัฏ	งไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่vาขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 1 KVA

4. ม�เซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีMนเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอร�จ	บการส	&นสะเท�อนท�&ม�ควิทยามไวิทย (Sensitivity) ไม2เก�น 500 mV (in/sec) จ านวิทยน 2 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 
ต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ต	�งอย?2บนช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบเพ�&อต�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ตามภัฏเชียงรายมีควาวิทยะ Out of Balance แลัยราชภัฏะเป>นชน�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 Velocity Transducer



5. ม� Encoder ส าหร	บวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴รอบแลัยราชภัฏะเฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่สของการหม�น (Speed and phase measurement) โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยม�
ควิทยามไวิทยต2อการจ	บส	ญญาณ 1024 pulses/revolution หร�อดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�กวิทย2า แลัยราชภัฏะใช3อ�ปกรณ�แบบ Optical Sensor

6. ม�ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ส2งดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยส	ญญาณ แบบ A/D Card เพ�&อถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ายทอดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ส	ญญาณต2างๆ ไปย	งช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ควิทยบค�ม แลัยราชภัฏะแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งค2า
การจ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทางคอมพ�วิทยเตอร� โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยม�ควิทยามเรMวิทยไม2น3อยกวิทย2า 12 bit

7. ม�ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่แวิทยร� Dynamic Balancing Software จ านวิทยน 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ท�&สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช3งานร2วิทยมก	บ
คอมพ�วิทยเตอร�ในข3อ 2.8 ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งค2า Amplitude and phase output ของเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีนเซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขทีอร�ท	�งสองช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 ในร?ปของ
กราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ แลัยราชภัฏะต	วิทยเลัยราชภัฏขในการวิทย�เคราะห�ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏการดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงแสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ง Vector Diagram เพ�&อหามวิทยลัยราชภัฏท�&ใช3ในการสมดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�ลัยราชภัฏไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3 
(Static Couple Method)
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8. ม�ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴คอมพ�วิทยเตอร�เพ�&อใช3ในการประมวิทยลัยราชภัฏผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏการทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยม�รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งน�� 
ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ประมวิทยลัยราชภัฏผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ Intel core i3 หร�อดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�กวิทย2า ควิทยามจ� HDD 500 GB หร�อมากกวิทย2า หน3าจอแบบ LCD 

ขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ไม2น3อยกวิทย2า 17 น��วิทย RAM ไม2น3อยกวิทย2า 2 GB หร�อมากกวิทย2า Multifunction Keyboard / Optical mouse แลัยราชภัฏะ 
CD/DVD Writer
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะอ��นๆ

1. ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ขายต3องแนบแคตตาลัยราชภัฏMอคท�&แสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะทางเทคน�ค พร3อมการเสนอราคา
2. ม�การอบรมสาธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ตวิทย�ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การใช3งานแลัยราชภัฏะทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองจนผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �?3ใช3สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช3งานไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3
3. ม�ค?2ม�อปฏ�บ	ต�การ ต3นฉือน 			จำนวน ๑   ชุด �กัน���������>�file://บ	บ 1 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴 พร3อมส าเนา จ านวิทยน 3 ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
4. ร	บประก	นค�ณภัฏเชียงรายมีควาพส�นค3าไม2น3อยกวิทย2า 1 ปb

7. เคร��องวิทยาลัยรา�ดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             แรงดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             Iง-แรงกดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�              แบบพิจารณาราคา��������������������������������กพิจารณาราคา��������������������������������า (Tensile/Pressure forces) จำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�#านวิทยาลัยราน 1 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะท��วิทยาลัยราไป

1. แสดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴งผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยต	วิทยเลัยราชภัฏข LCD
2. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงวิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ค2าไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ท	�งแรงดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴4งแรงกดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴
3. ค2าควิทยามคลัยราชภัฏาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴เคลัยราชภัฏ�&อน (accuracy) ไม2น3อยกวิทย2า +0.2%
4. ต2อเช�&อมก	บคอมพ�วิทยเตอร�ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2านพอร�ทมาตรฐาน RS323 หร�อ USB
5. วิทย	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴แรงไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴�กวิทย2า 0.5-250 Kg.
6. ม�ส	ญญาณหร�อเส�ยงเต�อนเม�&อไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่แบตเตอร�&ต& า
7. ม�กลัยราชภัฏ2องใส2เคร�&องม�อพร3อมอ�ปกรณ�ห	วิทยกดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ช��นงาน ห	วิทยจ	บช��นงาน Hook
8. ม�อแดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ปเตอร�ชาร�จแบตเตอร�&
9. เป>นส�นค3าท�&ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ร	บมาตรฐานอ�ตสาหกรรม ISO หร�อ มอก.
10. ม�โปรแกรมถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง2ายโอนข3อม?ลัยราชภัฏบนคอมพ�วิทยเตอร�
11. ม�ค?2ม�อการใช3งาน
12. ส�นค3าร	บประก	นไม2น3อยกวิทย2า 1 ปb

8. ระบบปฏ
บ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمب
การทางดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             *านคณ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمبศาสต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمبร! (Software math lab) จำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�#านวิทยาลัยราน 1 ระบบ
ค�ณลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะท	&วิทยไป

1. ใช3งานไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3บน Window XP แลัยราชภัฏะ Windows 7 ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3
2. ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นการท างานใน Mode ต2างๆดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งน��



2.1 Signal and Image Processing
2.2 Communications
2.3 Control Design
2.4 Test and Measurement
2.5 Financial model and Analysis
2.6 Computation

3. ลัยราชภัฏ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Dเพ�&อสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช3ในการเร�ยนการสอนไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ไม2น3อยกวิทย2า 30 User
4. ม�เอกสารร	บรองผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ � แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�D
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9. ระบบปฎิบัติการ
บ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �ȷمب
การทดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�             ลัยราชภัฏเชียงรองแบบจำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�#าลัยราชภัฏเชียงรอง (Software mini lab)           จำนวน ๙ รายการ�����h���ۘै�#านวิทยาลัยราน 1 ระบบ 
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. ใช3งานไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3บน window XP แลัยราชภัฏะ window 7 ไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3
2. ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นการท างานใน Mode ต2างๆ ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴	งน��

2.1 Basic Statistics ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นพ��นฐานทางสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ต�ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที4&งประกอบดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ต�เช�งพรรณา (descriptive) แลัยราชภัฏะ
สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ต�เช�งอน�มาน (inferential) 

2.2 Regression Analysis ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นการวิทย�เคราะห�การถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยเช�งเส3นไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ท	�งร?ปแบบสมการเส3น
ตรง (linear) แลัยราชภัฏะสมการก าลัยราชภัฏ	ง (polynomial) หร�อร?ปแบบอ�&นๆ ท�&ต3องการ รวิทยมถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง4งการเกMบค2าเศษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾเหลัยราชภัฏ�อ (residual) 
แลัยราชภัฏะกราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่ประกอบการวิทย�เคราะห�

2.3 ANOVA ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นการวิทย�เคราะห�ควิทยามแปรปรวิทยน โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงวิทย�เคราะห�ปIจจ	ยต	�งแต2 1 ปIจจ	ย 
(one-way) 2 ปIจจ	ย (two-way) หร�อมากกวิทย2า (genera)

2.4 Statistical Quality Tools ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นสน	บสน�นงานทางดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3านการวิทย�เคราะห�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3านค�ณภัฏเชียงรายมีควาพประกอบ
ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยยห	วิทยเร�&องหลัยราชภัฏ	ก 4 เร�&อง ค�อ Quality Tools สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงท าการสร3างกราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่พาเรโต (pareto), ร	นชาร�ต (run chart) 
เป>นต3น

2.5 Capability Analysis ม�ค าส	&งวิทย�เคราะห�ควิทยามสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงกระบวิทยนการโดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยการน าเอาควิทยามผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �	นแปร
ข3อม?ลัยราชภัฏเท�ยบก	บข*อก#าหนดังต่อไปนี้ �ȷمب เครื่อง��������B�              (specification)

2.6 Design of Experiment ม�ช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ค าส	&งในการออกแบบการทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏองประกอบดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3วิทยย factorial, 
response surface, mixture แลัยราชภัฏะ taguchi

2.7 Reliability ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นส าหร	บวิทย�เคราะห�ค2าควิทยามน2าเช�&อถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อของผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ �โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยอาศ	ยหลัยราชภัฏ	กการทาง
สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ต�

2.8 Power and Sample Size ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นเพ�&อช2วิทยยในการหาขนาดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ (sample size) หร�อ
ควิทยามเช�&อม	&นในการทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบ (power) ส าหร	บการทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบสมมต�ฐานแต2ลัยราชภัฏะแบบ

2.9 Multivariate Analysis ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นส าหร	บการวิทย�เคราะห�ต	วิทยแปรหลัยราชภัฏายต	วิทยแปร เช2น ค าส	&ง 
Principal Component, factor analysis, cluster analysis เป>นต3น

2.10 Time Series and Forecasting ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นการวิทย�เคราะห�ข3อม?ลัยราชภัฏแปรผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �	นตามเวิทยลัยราชภัฏาเพ�&อดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴?แนวิทยโน3ม
ลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะกราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่หร�อท�ศทาง เพ�&อใช3ในการท านาย

2.11 Nonparametric ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นการวิทย�เคราะห�โดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ยไม2ใช3พาราม�เตอร�
2.12 Tables ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นท�&จ	ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴การข3อม?ลัยราชภัฏท�&เป>นอย?2ในร?ปแบบของตารางของข3อม?ลัยราชภัฏน	บจ านวิทยนควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�&

พร3อมค าส	&งการวิทย�เคราะห� Chi-square



2.13 Simulation and Distribution ม�ค าส	&งช2วิทยยในการส�2มช�ดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ข3อม?ลัยราชภัฏผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �2านฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นควิทยามน2าจะเป>น 
(distribution) เพ�&อประโยชน�ในการท าการทดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴สอบโมเดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ลัยราชภัฏหร�อการวิทย�เคราะห�ท�&ต3องการ

2.14 EDA (explore data analysis) ม�หมวิทยดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�้ชนะการ �������ň�������                                (๒) เช็คที่Iงก�ช	&นในการประเม�นข3อม?ลัยราชภัฏเพ�&อดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴?ลัยราชภัฏ	กษิตวิไลธรรม)  ���h���ƾ����rgƾณะการกระ
จายของข3อม?ลัยราชภัฏ เช2นค าส	&ง Stem-and leaf หร�อ boxplot เป>นต3น

3. ลัยราชภัฏ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Dเพ�&อสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช3ในการเร�ยนการสอนไดังนี้ �E0%B8%99%E0%B8%87����������ŀ�����į�㐒硖�⼁�Ā�ĀĀ���ĀȀ܀�㌀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯牣灩⽴牰癯摩牥堯捓楲瑰牐癯摩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥捓楲瑰��+挌浯猯湵猯慴3ไม2น3อยกวิทย2า 30 User
4. ม�เอกสารร	บรองผ่รังสีความร้อน 			จำนวน ๑   ชุด �ลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๙ รายการ                 เลขที่ ๒๐/๒๕๕๖ ตามรายการ � แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�
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