
ประกาศมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������X�ฏเช�ยงราย
เร��อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���������X�ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h! จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(#านวิทยาลัยราน ๒ รายการ

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

มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ควิทยามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��������������� ๒ รายการ  เลัยราชภัฏขท�# ๓๐/๒๕๕๖ 
ตามรายการ ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�� 
                  ๑.  เคร�#องเส�ยงภัฏเชียงรายมีควาคสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาม จ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๔   ช�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั 
                  ๒.  โทรท	ศนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ส� จอภัฏเชียงรายมีควาพแบบ LED ขนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัไม9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อยกวิทย9า ๖๐ นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��วิทย จ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๒   เคร�#อง 
 
          ผู้มีสิทธิเส)*ม�ส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
เสนอราคาจำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����*องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����
 ดังต่อไปนี้ ������������� �����E�               �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����.อไปน�� 
                   ๑. เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ม�อาช�พขายพ	สดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�ท�#สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อ
                   ๒. ไม9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ท�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กระบ�ช�#อไวิทย:ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงบ	ญช�รายช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ท��งงานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของทางราชการแลัยราชภัฏะไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:แจ:งเวิทย�ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงช�#อแลัยราชภัฏ:วิทย
                   ๓. ไม9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Bหร�อควิทยามค�:มก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดC#งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม9ยอมขC�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงศาลัยราชภัฏไทย เวิทย:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแต9ร	ฐบาลัยราชภัฏของ         
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ม�ค/าส	#งให:สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Bควิทยามค�:มก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเช9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย9านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
                   ๔. ไม9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ร9วิทยมก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคารายอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#เข:าเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาให:แก9มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏ
เช�ยงราย ณ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงประกาศสอบราคา หร�อไม9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:กระท/าการอ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการข	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัขวิทยางการแข9งข	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราคาอย9างเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อคร	�งนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�� 
                   ๕.  มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ขอสงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไม9ร	บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาหร�อ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บมอบ
อ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาจไม9เข:าร	บฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด���������������Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชGงการพ�จารณาราคาตามวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏาท�#มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยฯ ก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั
          ก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองสอบราคา ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๕ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCงวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๑๘ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ต	�งแต9เวิทยลัยราชภัฏา 
๐๙.๐๐ นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCงเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง. ณ งานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงพ	สดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั� กองคลัยราชภัฏ	ง ส/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	กงานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏะก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั
เปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๑๙ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ เวิทยลัยราชภัฏา ๑๐.๐๐ นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง.  
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:สนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใจต�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัต9อขอร	บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อ ช�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัลัยราชภัฏะ ๒๐๐.- บาท (สองร:อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง) ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ท�# งานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการเง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง   
กองคลัยราชภัฏ	ง ส/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	กงานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๕ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCงวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๑๕ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� 
๒๕๕๖ ต	�งแต9เวิทยลัยราชภัฏา ๐๘.๓๐ นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCงเวิทยลัยราชภัฏา ๑๕.๐๐ นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง.  ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั=รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ท�#เวิทยNบไซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดต� www.cru.in.th แลัยราชภัฏะ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงามทางโทรศ	พท�หมายเลัยราชภัฏข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต9อ ๑๖๒๒ ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแลัยราชภัฏะเวิทยลัยราชภัฏา
ราชการ

  
ประกาศ ณ วิทยาลัยรา�นท�� ๕ ก�มภัฏเชียงราย���������Xาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			��นธิเสนอราคาจะต้องมีคุ! พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			�.ศ. ๒๕๕๖ 

(ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ช9วิทยยศาสตราจารย�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัร.ทศพลัยราชภัฏ อาร�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�จ)  
อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั� 



เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๓๐/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���������X�ณฑ์ จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h! ๒ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������X�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๕ ก�มภัฏเชียงราย���������Xาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			��นธิเสนอราคาจะต้องมีคุ! ๒๕๕๖
..............................................

                 มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดC#งต9อไปนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��เร�ยกวิทย9า "มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย"                 
ม�ควิทยามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��������������� ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�� 

                 ๑.  เคร��องเส�ยงภัฏเชียงราย���������Xาคสนาม จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(#านวิทยาลัยราน ๔   ช�ดังต่อไปนี้ ������������� �����E�                
                 ๒.  โทรท�ศน!ส� จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(อภัฏเชียงราย���������Xาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			�แบบ LED ขนาดังต่อไปนี้ ������������� �����E�               ไม.น*อยกวิทยาลัยรา.าวิทยาลัยรา ๖๐ น
�วิทยาลัยรา จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(#านวิทยาลัยราน ๒   เคร��อง 

ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดC#งพ	สดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�ท�#จะซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��ต:องเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของแท: ของใหม9 ไม9เคยใช:งานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงมาก9อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ไม9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของเก9าเกNบ อย=9ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงสภัฏเชียงรายมีควาพท�#จะใช:งานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ท	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�แลัยราชภัฏะ
ม�ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะตรงตามก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัไวิทย:ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเอกสารสอบราคาฉบ	บนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�� โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยม�ข:อแนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงะนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง/า แลัยราชภัฏะข:อก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งต9อไปนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��

                 ๑. เอกสารแนบท*ายเอกสาร สอบราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา
                       ๑.๓ แบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อขาย
                       ๑.๔ แบบหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อค�/าประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
                                (๑) หลัยราชภัฏ	กประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส	ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏ	กประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการร	บเง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงค9าพ	สดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�ลัยราชภัฏ9วิทยงหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:า
                       ๑.๕ บทนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ร9วิทยมก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
                                (๒) การข	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัขวิทยางการแข9งข	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราคาอย9างเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ	ญช�เอกสาร
                                (๑) บ	ญช�เอกสารส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๑
                                (๒) บ	ญช�เอกสารส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๒ 
 
                 ๒. ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����
ของผู้มีสิทธิเส)*เสนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาต:องเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ม�อาช�พขายพ	สดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�ท�# สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อ
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาต:องไม9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ท�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กระบ�ช�#อไวิทย:ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงบ	ญช�รายช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ท��งงานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของทางราชการแลัยราชภัฏะ

ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:แจ:งเวิทย�ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงช�#อแลัยราชภัฏ:วิทย หร�อไม9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ท�#ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏของการส	#งให:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ต�บ�คคลัยราชภัฏหร�อบ�คคลัยราชภัฏอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ท��งงานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงตามระเบ�ยบของทาง
ราชการ

                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาต:องไม9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ร9วิทยมก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคารายอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ณ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงประกาศ 
สอบราคา หร�อไม9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:กระท/าการอ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการข	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัขวิทยางการแข9งข	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราคาอย9างเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข:อ ๑.๕

                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาต:องไม9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Bหร�อควิทยามค�:มก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดC#งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม9ยอม        
ขC�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงศาลัยราชภัฏไทย เวิทย:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแต9ร	ฐบาลัยราชภัฏของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ม�ค/าส	#งให:สลัยราชภัฏะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Bแลัยราชภัฏะควิทยามค�:มก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเช9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย9านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง



-๒-

                 ๓. หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาจะต:องเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอเอกสารหลัยราชภัฏ	กฐานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงมาพร:อมก	บซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยแยกไวิทย:

นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอกซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๒ ส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ค�อ
                       ๓.๑ ส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๑ อย9างนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อยต:องม�เอกสารดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งต9อไปนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��
                                (๑) ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ต�บ�คคลัยราชภัฏ
                                        (ก) ห:างห�:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงสาม	ญหร�อห:างห�:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงจ/าก	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั ให:ย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อร	บรอง

การจดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัทะเบ�ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ต�บ�คคลัยราชภัฏ บ	ญช�รายช�#อห�:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:จ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ม�อ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาจควิทยบค�ม พร:อมร	บรองส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กต:อง
                                        (ข) บร�ษ	ทจ/าก	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัหร�อบร�ษ	ทมหาชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงจ/าก	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั ให:ย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อร	บรองการ    

จดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัทะเบ�ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อบร�คณห�สนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� บ	ญช�รายช�#อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:จ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ม�อ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาจควิทยบค�ม แลัยราชภัฏะบ	ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อห�:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ใหญ9 พร:อมร	บรองส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กต:อง

                                (๒) ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏท�#ม�ใช9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ต�บ�คคลัยราชภัฏ          
ให:ย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาบ	ตรประจ/าต	วิทยประชาชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาข:อตกลัยราชภัฏงท�#แสดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภังถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCงการเข:าเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงห�:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าม�) ส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาบ	ตรประจ/า
ต	วิทยประชาชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงห�:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง พร:อมท	�งร	บรองส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กต:อง

                                (๓) ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาร9วิทยมก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงฐานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงะเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ร9วิทยมค:า ให:ย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงา
ส	ญญาของการเข:าร9วิทยมค:า ส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาบ	ตรประจ/าต	วิทยประชาชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ร9วิทยมค:า แลัยราชภัฏะในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�ท�#ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เข:าร9วิทยมค:าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       aายใดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงบ�คคลัยราชภัฏ
ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัาท�#ม�ใช9ส	ญชาต�ไทย กNให:ย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อเดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ร9วิทยมค:าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       aายใดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ต�บ�คคลัยราชภัฏให:ย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเอกสารตามท�#ระบ�ไวิทย:
ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง (๑)

                                (๔) หนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อแสดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภังหลัยราชภัฏ	กฐานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงทางการเง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาใบทะเบ�ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงพาณ�ชย� ส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงา            
ใบทะเบ�ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงภัฏเชียงรายมีควาษ�ม=ลัยราชภัฏค9าเพ�#ม

                                (๕) บ	ญช�เอกสารส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๑ ท	�งหมดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัท�#ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงพร:อมก	บซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา ตามแบบในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
ข:อ ๑.๖ (๑)

                       ๓.๒ ส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๒ อย9างนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อยต:องม�เอกสารดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งต9อไปนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��
                                (๑) แคNตตาลัยราชภัฏNอกแลัยราชภัฏะหร�อแบบร=ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัค�ณลัยราชภัฏ	กษณะเฉพาะ ตามข:อ ๔.๔
                                (๒) หนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อมอบอ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาจซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดC#งปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัอากรแสตมปbตามกฎหมายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�ท�#ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา

มอบอ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาจให:บ�คคลัยราชภัฏอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏงนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงามในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาแทนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
                                (๓) บ	ญช�เอกสารส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๒ ท	�งหมดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัท�#ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงพร:อมก	บซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา ตามแบบ    

ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงข:อ ๑.๖ (๒)

                 ๔. การเสนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาต:องย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาตามแบบท�#ก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัไวิทย:ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเอกสารสอบราคานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�� โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยไม9ม�

เง�#อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไขใดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั ๆ ท	�งส��นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแลัยราชภัฏะจะต:องกรอกข:อควิทยามให:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กต:องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�#อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาให:ช	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเจนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง จ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#
เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอต:องระบ�ตรงก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยอ	กษร โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยไม9ม�การข=ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัลัยราชภัฏบหร�อแก:ไข หากม�การข=ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัลัยราชภัฏบ ตกเต�ม แก:ไข เปลัยราชภัฏ�#ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแปลัยราชภัฏง
จะต:องลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาพร:อมประท	บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าม�) ก/าก	บไวิทย:ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:วิทยยท�กแห9ง

                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาจะต:องเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงบาท แลัยราชภัฏะเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�ยวิทย โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอ
ราคารวิทยม แลัยราชภัฏะหร�อราคาต9อหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง9วิทยย แลัยราชภัฏะหร�อต9อรายการ ตามเง�#อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไขท�#ระบ�ไวิทย:ท:ายใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาให:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กต:อง ท	�งนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�� ราคา
รวิทยมท�#เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอจะต:องตรงก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท	�งต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าต	วิทยเลัยราชภัฏขแลัยราชภัฏะต	วิทยหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อไม9ตรงก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อต	วิทยหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส/าค	ญ โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัย
ค�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัราคารวิทยมท	�งส��นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดC#งรวิทยมค9าภัฏเชียงรายมีควาษ�ม=ลัยราชภัฏค9าเพ�#ม ภัฏเชียงรายมีควาษ�อากรอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ค9าขนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส9ง ค9าจดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัทะเบ�ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง แลัยราชภัฏะค9าใช:จ9ายอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๆ ท	�งปวิทยง จนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
กระท	#งส9งมอบพ	สดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�ให: ณ  มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย



-๓-

                                         ราคาท�#เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอจะต:องเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัย�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราคาไม9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อยกวิทย9า ๖๐ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	บแต9วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง    
เปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัย�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาต:องร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัชอบราคาท�#ตนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอไวิทย: แลัยราชภัฏะจะถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงอนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอ
ราคาม�ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:

                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาจะต:องเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเวิทยลัยราชภัฏาส9งมอบพ	สดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�ไม9เก�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๔๕ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัจากวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง     
ลัยราชภัฏงนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงามในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อขาย

                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาจะต:องส9งแคNตตาลัยราชภัฏNอก แลัยราชภัฏะหร�อแบบร=ปรายการลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัค�ณลัยราชภัฏ	กษณะ
เฉพาะของ คร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��������������� ไปพร:อมใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาเพ�#อประกอบการพ�จารณา หลัยราชภัฏ	กฐานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งกลัยราชภัฏ9าวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏ
เช�ยงรายจะยCดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัไวิทย:เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเอกสารของทางราชการ

                                ส/าหร	บแคNตตาลัยราชภัฏNอกท�#แนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงบให:พ�จารณา หากเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาร=ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง9ายจะต:องร	บรองส/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงา
ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กต:อง โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ม�อ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาจท/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ต�กรรมแทนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ต�บ�คคลัยราชภัฏ หากคณะกรรมการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองสอบราคา ม�ควิทยามประสงค�จะขอดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั=ต:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
ฉบ	บแคNตตาลัยราชภัฏNอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาจะต:องนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง/าต:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงฉบ	บมาให:คณะกรรมการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองสอบราคา ตรวิทยจสอบภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๓ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง

                       ๔.๕ ก9อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาควิทยรตรวิทยจดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั=ร9างส	ญญา รายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัค�ณลัยราชภัฏ	กษณะ
เฉพาะ ฯลัยราชภัฏฯให:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแลัยราชภัฏะเข:าใจเอกสาร สอบราคา ท	�งหมดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเส�ยก9อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#จะตกลัยราชภัฏงย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดอง สอบราคา ตามเง�#อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไขในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเอกสาร 
สอบราคา

                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาจะต:องย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#ปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงCกซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองเร�ยบร:อยจ9าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:าซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCง 
ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงคณะกรรมการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อคร�ภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ ��������������� ๒ รายการ โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยระบ�ไวิทย:ท�#หนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:าซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองวิทย9า "ใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลัยราชภัฏขท�# ๓๐/๒๕๕๖" ย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงต9อเจ:าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:าท�# ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๕ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCงวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๑๘ ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ต	�งแต9
เวิทยลัยราชภัฏา ๐๙.๐๐ นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงCงเวิทยลัยราชภัฏา ๑๖.๐๐ นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง. ณ งานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงพ	สดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั� กองคลัยราชภัฏ	ง ส/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	กงานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดอง สอบราคา จะดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการตรวิทยจสอบค�ณสมบ	ต�ของ           

ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาแต9ลัยราชภัฏะรายวิทย9า เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ร9วิทยมก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคารายอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงตามข:อ ๑.๕ (๑)              
ณ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงประกาศสอบราคาหร�อไม9 แลัยราชภัฏะประกาศรายช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บการค	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเลัยราชภัฏ�อกก9อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดอง          
ใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา

                                หากปรากฏต9อคณะกรรมการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองสอบราคาก9อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหร�อในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงขณะท�#ม�การเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดอง
ใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาวิทย9า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคากระท/าการอ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการข	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัขวิทยางการแข9งข	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราคาอย9างเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข:อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏะ
คณะกรรมการฯ เช�#อวิทย9าม�การกระท/าอ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการข	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัขวิทยางการแข9งข	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราคาอย9างเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จะต	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัรายช�#อ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคารายนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงออกจากการเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา แลัยราชภัฏะประกาศรายช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บการค	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเลัยราชภัฏ�อก แลัยราชภัฏะ
มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งกลัยราชภัฏ9าวิทยเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ท��งงานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง เวิทย:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแต9คณะกรรมการฯ จะวิทย�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�จฉ	ย
ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:วิทย9า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคารายนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ท�#ให:ควิทยามร9วิทยมม�อเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงประโยชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ต9อการพ�จารณาของทางราชการแลัยราชภัฏะม�ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ร�เร�#มให:ม�
การกระท/าดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งกลัยราชภัฏ9าวิทย

                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กต	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัรายช�#อออกจากการเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา เพราะเหต�เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอ
ราคาท�#ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ร9วิทยมก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคารายอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ณ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงประกาศสอบราคา หร�อเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#กระท/าการอ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการข	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัขวิทยางการแข9งข	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราคาอย9างเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ค/าส	#งดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งกลัยราชภัฏ9าวิทยต9อปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภักระทรวิทยงภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๓ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	บแต9วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#
ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บแจ:งจากคณะกรรมการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองสอบราคา การวิทย�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�จฉ	ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ของปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภักระทรวิทยงให:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#ส�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั



-๔-

                                คณะกรรมการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดอง สอบราคาจะเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#ม�
ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บการค	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเลัยราชภัฏ�อกดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งกลัยราชภัฏ9าวิทยข:างต:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ณ ห:องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคC�ง ส/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	กงานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การบดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�# ๑๙ 
ก�มภัฏเชียงรายมีควาพ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล� ๒๕๕๖ ต	�งแต9เวิทยลัยราชภัฏา ๑๐.๐๐ นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง. เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงต:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไป

                                การย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ�ตามวิทยรรคห:า ย9อมไม9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเหต�ให:ม�การขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดอง
ใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา เวิทย:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแต9ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภักระทรวิทยงพ�จารณาเหNนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย9าการขยายระยะเวิทยลัยราชภัฏาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งกลัยราชภัฏ9าวิทยจะเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงประโยชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�แก9ทางราชการอย9าง
ย�#งแลัยราชภัฏะในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�ท�#ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภักระทรวิทยงพ�จารณาเหNนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:วิทยยก	บค/าค	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัค:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ� แลัยราชภัฏะเหNนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย9าการยกเลัยราชภัฏ�กการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอ
ราคาท�#ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการไปแลัยราชภัฏ:วิทย จะเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงประโยชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�แก9ทางราชการอย9างย�#งให:ปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภักระทรวิทยงม�อ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาจยกเลัยราชภัฏ�กการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองใบ
เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งกลัยราชภัฏ9าวิทยไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:

                 ๕. หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์ จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h!แลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
ในการพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			�
จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(ารณาราคา
                       ๕.๑ ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการสอบราคา คร	�งนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�� มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาต	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัส�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:วิทยย       

ราคาต9อรายการ
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคารายใดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัม�ค�ณสมบ	ต�ไม9ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กต:องตามข:อ ๒ หร�อย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหลัยราชภัฏ	กฐานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอ

ราคาไม9ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กต:องหร�อไม9ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงตามข:อ ๓ หร�อย�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองสอบราคาไม9ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กต:องตามข:อ ๔ แลัยราชภัฏ:วิทยคณะกรรมการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองสอบ
ราคา จะไม9ร	บพ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคารายนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง เวิทย:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแต9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงข:อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัพลัยราชภัฏาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัหลัยราชภัฏงเพ�ยงเลัยราชภัฏNกนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัพลัยราชภัฏาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั
ไปจากเง�#อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไขของเอกสารสอบราคาในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#ม�ใช9สาระส/าค	ญ ท	�งนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��เฉพาะในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�ท�#พ�จารณาเหNนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย9าจะเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงประโยชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�
ต9อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเท9านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง

                       ๕.๓ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Bไม9พ�จารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยไม9ม�
การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค9อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งต9อไปนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��

                                (๑) ไม9ปรากฏช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคารายนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงบ	ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ร	บเอกสาร สอบราคา หร�อในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหลัยราชภัฏ	ก
ฐานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการร	บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย

                                (๒) ไม9กรอกช�#อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ต�บ�คคลัยราชภัฏแลัยราชภัฏะบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัา หร�อลัยราชภัฏงลัยราชภัฏายม�อช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา    
อย9างหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงC#งอย9างใดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั หร�อท	�งหมดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา

                                (๓) เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอรายลัยราชภัฏะเอ�ยดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัแตกต9างไปจากเง�#อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไขท�#ก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเอกสารสอบราคา        
ท�#เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงสาระส/าค	ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏท/าให:เก�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัควิทยามไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก9ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคารายอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง

                                (๔) ราคาท�#เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอม�การข=ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัลัยราชภัฏบ ตก เต�ม แก:ไขเปลัยราชภัฏ�#ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแปลัยราชภัฏง โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาม�ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ลัยราชภัฏง
ลัยราชภัฏายม�อช�#อพร:อมประท	บตรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าม�) ก/าก	บไวิทย:

                       ๕.๔ ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการต	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัส�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการสอบราคา หร�อในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการท/าส	ญญา คณะกรรมการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองสอบราคา
หร�อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Bให:ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาช��แจงข:อเทNจจร�ง สภัฏเชียงรายมีควาพ ฐานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงะ หร�อข:อเทNจจร�งอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัท�#เก�#ยวิทยข:อง
ก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั: มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�#จะไม9ร	บราคาหร�อไม9ท/าส	ญญาหากหลัยราชภัฏ	กฐานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งกลัยราชภัฏ9าวิทยไม9ม�ควิทยาม
เหมาะสมหร�อไม9ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง=กต:อง

                       ๕.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายทรงไวิทย:ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดC#งส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ท�#จะไม9ร	บราคาต#/าส�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั หร�อราคาหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงC#งราคา
ใดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัหร�อราคาท�#เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอท	�งหมดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภักNไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั: แลัยราชภัฏะอาจพ�จารณาเลัยราชภัฏ�อกซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงจ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง หร�อขนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั หร�อเฉพาะรายการหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงC#งรายการใดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั 
หร�ออาจจะยกเลัยราชภัฏ�กการ สอบราคา โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยไม9พ�จารณาจ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อเลัยราชภัฏยกNไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั: ส�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัแต9จะพ�จารณา ท	�งนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��เพ�#อประโยชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ของทางราชการ
เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส/าค	ญ แลัยราชภัฏะให:ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อวิทย9าการต	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัส�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัNดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัขาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาจะเร�ยกร:องค9าเส�ยหาย
ใดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั ๆ ม�ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั: รวิทยมท	�งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณายกเลัยราชภัฏ�กการสอบราคา แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ท��งงานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง 
ไม9วิทย9าจะเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บการค	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเลัยราชภัฏ�อกหร�อไม9กNตาม หากม�เหต�ท�#เช�#อไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:วิทย9าการเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคากระท/าการโดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยไม9ส�จร�ต 
เช9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง การเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอเอกสารอ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเทNจ หร�อใช:ช�#อบ�คคลัยราชภัฏธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัา หร�อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ต�บ�คคลัยราชภัฏอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงมาเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาแทนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงต:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง



-๕-

                       ๕.๖ ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�ท�#ปรากฏข:อเทNจจร�งภัฏเชียงรายมีควายหลัยราชภัฏ	งจากการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดอง สอบราคาวิทย9า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#ม�
ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บการค	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเลัยราชภัฏ�อกตามท�#ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ประกาศรายช�#อไวิทย: ตามข:อ ๔.๖ เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏประโยชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ร9วิทยมก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงก	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา
รายอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ณ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงประกาศ สอบราคา หร�อเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#กระท/าการอ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการข	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัขวิทยางการแข9งข	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราคาอย9างเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ตามข:อ ๑.๕ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายม�อ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาจท�#จะต	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัรายช�#อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บการค	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเลัยราชภัฏ�อกดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	ง
กลัยราชภัฏ9าวิทยออกจากประกาศรายช�#อตามข:อ ๔.๖ แลัยราชภัฏะมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาลัยราชภัฏงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคารายนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง     ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ท��งงานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง

                                ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��หากปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภักระทรวิทยงพ�จารณาเหNนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย9า การยกเลัยราชภัฏ�กการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา
ท�#ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั/าเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการไปแลัยราชภัฏ:วิทยจะเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงประโยชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�แก9ทางราชการอย9างย�#งปลัยราชภัฏ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภักระทรวิทยงม�อ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาจยกเลัยราชภัฏ�กการเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดองใบเสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคา
ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งกลัยราชภัฏ9าวิทยไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:

                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
                       ๖.๑ ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�ท�#ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส9งมอบส�#งของไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๕ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท/าการ

ของทางราชการ นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	บแต9วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#ท/าข:อตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายจะพ�จารณาจ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัท/าข:อตกลัยราชภัฏงเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อแทนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
การท/าส	ญญาตามแบบส	ญญาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งระบ�ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงข:อ ๑.๓ กNไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:

                       ๖.๒ ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงะการสอบราคา ไม9สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงส9งมอบส�#งของไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๕ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
ท/าการของทางราชการ หร�อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายเหNนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทย9าไม9สมควิทยรจ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัท/าข:อตกลัยราชภัฏงเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อ ตามข:อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:
ชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงะการ สอบราคา จะต:องท/าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อขายตามแบบส	ญญาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งระบ�ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงข:อ ๑.๓ ก	บมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๗ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัจากวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บแจ:งแลัยราชภัฏะจะต:องวิทยางหลัยราชภัฏ	กประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส	ญญาเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงจ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเท9าก	บร:อยลัยราชภัฏะ ๕ ของราคา
ส�#งของท�# สอบราคาไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ให:มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายยCดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อไวิทย:ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงขณะท/าส	ญญา โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยใช:หลัยราชภัฏ	กประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอย9างหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงC#งอย9างใดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั 
ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งต9อไปนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��

                                (๑) เง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงสดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั
                                (๒) เชNคท�#ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาคารส	#งจ9ายให:แก9มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเชNคลัยราชภัฏงวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#ท�#

ท/าส	ญญาหร�อก9อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไม9เก�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๓ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ท/าการ
                                (๓) หนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อค�/าประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาคารภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงประเทศตามแบบหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อค�/าประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	ง

ระบ�ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงข:อ ๑.๔ (๑)
                                (๔) หนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อค�/าประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของบรรษ	ทเง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอ�ตสาหกรรมแห9งประเทศไทย หร�อบร�ษ	ท

เง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง หร�อบร�ษ	ทเง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหลัยราชภัฏ	กทร	พย� ท�#ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บอนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ญาตให:ประกอบก�จการเง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเพ�#อการพาณ�ชย�แลัยราชภัฏะประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก�จค�/า
ประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงตามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาคารแห9งประเทศไทย ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดC#งไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:แจ:งช�#อเวิทย�ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให:ส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราชการต9าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏ:วิทย โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยอนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�โลัยราชภัฏมให:ใช:
ตามแบบหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อค�/าประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งระบ�ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงข:อ ๑.๔ (๑)

                                (๕) พ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ	ตรร	ฐบาลัยราชภัฏไทย
                 หลัยราชภัฏ	กประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��จะค�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให:โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยไม9ม�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัอกเบ��ย ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๑๕ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัจากวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:

ขาย) พ:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงจากข:อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=กพ	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงตามส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อขายแลัยราชภัฏ:วิทย

                 ๗. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����ราค.าปร�บ
                       ค9าปร	บตามแบบส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อขายข:อ ๑๐ ให:ค�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอ	ตราร:อยลัยราชภัฏะ ๐.๒ ต9อวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง



-๖-

                 ๘. การร�บประก�นควิทยาลัยราามช#าร�ดังต่อไปนี้ ������������� �����E�               บกพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			�ร.อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงะการ สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดC#งไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ท/าข:อตกลัยราชภัฏงเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	งส�อ หร�อท/าส	ญญาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อขายตามแบบดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งระบ�

ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงข:อ ๑.๓ แลัยราชภัฏ:วิทยแต9กรณ� จะต:องร	บประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงควิทยามช/าร�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภับกพร9องของส�#งของท�#ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อขายท�#เก�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัขC�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงระยะเวิทยลัยราชภัฏาไม9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อย
กวิทย9า ๑ ปe  นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัจากวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อร	บมอบ โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ขายต:องร�บจ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัการซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด9อมแซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดมแก:ไขให:ใช:การไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งเดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�มภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๗ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั
จากวิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บแจ:งควิทยามช/าร�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภับกพร9อง

                 
                  ๙. ข*อสงวิทยาลัยรานส
ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุ
Eในการเสนอราคาแลัยราชภัฏเชียงระอ��น ๆ
                       ๙.๑ เง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงค9าพ	สดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�ส/าหร	บการซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อเง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงบประมาณประจ/าปe พ.ศ. ๒๕๕๖
                       การลัยราชภัฏงนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงามในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส	ญญาจะกระท/าไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ต9อเม�#อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บอนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ม	ต�เง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง    

ค9าพ	สดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�จาก เง�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงบประมาณประจ/าปe พ.ศ. ๒๕๕๖ แลัยราชภัฏ:วิทยเท9านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
                       ๙.๒ เม�#อมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ค	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเลัยราชภัฏ�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคารายใดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัให:เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ขายแลัยราชภัฏะไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:

ตกลัยราชภัฏงซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อส�#งของตาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อ แลัยราชภัฏ:วิทยถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ขายจะต:องส	#งหร�อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง/าส�#งของดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งกลัยราชภัฏ9าวิทยเข:ามาจากต9างประเทศ แลัยราชภัฏะของนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
ต:องนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง/าเข:ามาโดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยทางเร�อในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเส:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงทางท�#ม�เร�อไทยเดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอย=9 แลัยราชภัฏะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงให:บร�การร	บขนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ตามท�#ร	ฐมนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงตร�วิทย9าการกระทรวิทยง
คมนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาคมประกาศก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดC#งเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ขายจะต:องปฏ�บ	ต�ตามกฎหมายวิทย9าดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:วิทยยการส9งเสร�มการพาณ�ชยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาวิทย� 
ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�� 

                                (๑) แจ:งการส	#งหร�อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง/าส�#งของท�#ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อขายดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งกลัยราชภัฏ9าวิทยเข:ามาจากต9างประเทศต9อกรมเจ:า
ท9าภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ๗ วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	บต	�งแต9วิทย	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ขายส	#งหร�อซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อของจากต9างประเทศ เวิทย:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแต9เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของท�#ร	ฐมนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงตร�วิทย9าการกระทรวิทยง
คมนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาคมประกาศยกเวิทย:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให:บรรท�กโดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยเร�ออ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:

                                (๒) จ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัการให:ส�#งของท�#ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด��อขายดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งกลัยราชภัฏ9าวิทยบรรท�กโดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยเร�อไทยหร�อเร�อท�#ม�ส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�เช9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�ยวิทย
ก	บเร�อไทยจากต9างประเทศมาย	งประเทศไทย เวิทย:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแต9จะไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บอนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ญาตจากกรมเจ:าท9าให:บรรท�กส�#งของนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงโดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยเร�ออ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#
ม�ใช9เร�อไทย ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดC#งจะต:องไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ร	บอนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ญาตเช9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงก9อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงบรรท�กของลัยราชภัฏงเร�ออ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง หร�อเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของท�#ร	ฐมนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงตร�วิทย9าการกระทรวิทยงคมนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาคม
ประกาศยกเวิทย:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให:บรรท�กโดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยเร�ออ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง

                                (๓) ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงกรณ�ท�#ไม9ปฏ�บ	ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ขายจะต:องร	บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัตามกฎหมายวิทย9าดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:วิทยย
การส9งเสร�มการพาณ�ชยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาวิทย� 

                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:เสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดC#งมหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ค	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเลัยราชภัฏ�อกแลัยราชภัฏ:วิทยไม9ไปท/าส	ญญาหร�อข:อ
ตกลัยราชภัฏงภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเวิทยลัยราชภัฏาท�#ทางราชการก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	งระบ�ไวิทย:ในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงข:อ ๖ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร:องให:ชดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัใช:
ควิทยามเส�ยหายอ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าม�) รวิทยมท	�งจะพ�จารณาให:เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค=:ท��งงานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงตามระเบ�ยบของทางราชการ

                       ๙.๔ มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงรายสงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�Bท�#จะแก:ไขเพ�#มเต�มเง�#อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไขหร�อข:อก/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
แบบส	ญญาให:เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไปตามควิทยามเหNนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของส/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	กงานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอ	ยการส=งส�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง:าม�)  

 
  

มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������X�ฏเช�ยงราย
๕ ก�มภัฏเชียงราย���������Xาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			��นธิเสนอราคาจะต้องมีคุ! ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังต่อไปนี้ ������������� �����E�               แนบท*ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงรขท��  30/2556

1. เคร��องเส�ยงภัฏเชียงราย���������Xาคสนาม จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(#านวิทยาลัยราน 4 ช�ดังต่อไปนี้ ������������� �����E�               
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

 1.1 เคร��องผู้มีสิทธิเสสมส�ญญาณเส�ยง   ( MIXER )  ขนาดังต่อไปนี้ ������������� �����E�                  12   ช.อง  จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(#านวิทยาลัยราน   1   เคร��อง  
1. ม�ช9องต9อส	ญญาณเข:า จ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไม9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อยกวิทย9า 12 ช9องส	ญญาณ
2. ช9องต9อส	ญญาณเข:า ท�# 1 แลัยราชภัฏะ 4 ม�ป�aมปร	บการกดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัส	ญญาณแบบ One-Knob Compressor
3. ม�ช9องต9อส	ญญาณออก 2 GROUP OUT, 2 AUX SEND
4. ม�ช9องต9อส	ญญาณออก REC OUT (L/R), MONITOR OUT (L/R), PHONE OUT 
5. ม�ภัฏเชียงรายมีควาคจ9ายไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด���������������Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชเลัยราชภัฏ��ยงอย=9ภัฏเชียงรายมีควายนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอกเคร�#อง (External)
6. ค�ณลัยราชภัฏ	กษณะทางเทคนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ค เคร�#องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคสมส	ญญาณเส�ยง

6.1 ม�การตอบสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงองควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�# 20 Hz ~ 20 kHz, 0 + 1, -3 dB หร�อดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�กวิทย9า
6.2 ม�ค9าควิทยามผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเพ��ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงทางฮาร�โมนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ค (THD) ไม9เก�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง 0.1 %, 20 Hz ~ 20 kHz

7. ร	บประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงค:าเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเวิทยลัยราชภัฏา 1 ปe

 1.2 ลัยราชภัฏเชียงร#าโพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			�ง   2   ทาง ขนาดังต่อไปนี้ ������������� �����E�                  15   น
�วิทยาลัยรา  จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(#านวิทยาลัยราน   2   ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����)*  
1. ลัยราชภัฏ/าโพงเส�ยงต#/าขนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั 15 นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��วิทย 1 ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัอก 
2. ควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�#ส=ง ใช:คอมเพรสช	#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัรฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด���������������Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชbเวิทยอร� แบบ TITANIUM DIAPHARM
3. ม�วิทยงจรช9วิทยยป�องก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทยอยส�คอยลัยราชภัฏ� ของไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัรฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด���������������Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชbเวิทยอร�ควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�#ส=งขาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั
4. เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงลัยราชภัฏ/าโพงชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเบสร�เฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด���������������Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชลัยราชภัฏกซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด�
5. ควิทยามสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการตอบสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงองควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�# Frequency Response  50Hz-18kHz
6. ควิทยามต:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงทานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง 8 โอห�ม
7. ทนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงก/าลัยราชภัฏ	งข	บส=งส�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั 520 วิทย	ตต�
8. ควิทยามไวิทยท�# 1W, 1M ไม9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อยกวิทย9า 108 db SPL
9. ให:ม�มกระจายเส�ยง 100 องศาในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง แลัยราชภัฏะ 60 องศาในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทยต	�ง
10. ม�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	กไม9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อยกวิทย9า 25 ก�โลัยราชภัฏกร	ม

1.3 เคร��องขยายเส�ยงขนาดังต่อไปนี้ ������������� �����E�                  450 +450   วิทยาลัยรา�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����! จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(#านวิทยาลัยราน   1   เคร��อง  
1.  ม�ก/าลัยราชภัฏ	งขยายไม9ต#/ากวิทย9า 450+ 450 วิทย	ตต� @ 8 ohm., 750+750 วิทย	ตต� @ 4 ohm., 1400 วิทย	ตต� @ 8 ohm. 

Bridge (ท�# 20Hz - 20 kHz)
2. ค9าการตอบสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงองควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�# ( Frequency Response )ไม9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อยกวิทย9า  15Hz – 25 KHz ( +0dB  , -1dB ) 
3.  ค9าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัเพ��ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงทางฮาร�โมนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ค (THD+N) ท�# 20 Hz – 20 kHz ท�# Half Power    ไม9มากกวิทย9า 0.1%

  4.  อ	ตราส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส	ญญาณรบกวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ( S/N Radio )   ไม9ต#/ากวิทย9า    105 dB
5. อ	ตราการขยายแรงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส=งส�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั ( Voltage Gain )  ไม9ต#/ากวิทย9า  34 dB
6.  ค9าควิทยามไวิทยในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการตอบสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอง (Input Sensivity )  ไม9ต#/ากวิทย9า  +3.8 dBu  Rate Power into 8 Ohm.

  7.  ค9าควิทยามต:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงทานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงท�#ช9องส	ญญาณเข:า ไม9มากกวิทย9า  30 Kohm. (Balance), 15 Kohm. (Unbalance)
  8.  ม�ป�aม Power ส/าหร	บเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั – ปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั เคร�#อง ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:าเคร�#อง

       9.  ม�ป�aม Attenuator จ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง 2 ต	วิทย เพ�#อ เพ�#ม-ลัยราชภัฏดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั ระดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	บส	ญญาณ ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ไม9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อยกวิทย9า 30 ระดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	บ ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:าเคร�#อง
          10. ม�สวิทย�ทซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด�  Mode เพ�#อเลัยราชภัฏ�อก (Stereo/Bridge/Parallel) ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหลัยราชภัฏ	งเคร�#อง
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       11.   ช9องต9อส	ญญาณขาเข:า  เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแบบ  XLR-3-31 แลัยราชภัฏะ, หร�อ ¼ TRS Phone Jack 
12.  ช9องต9อส	ญญาณขาออก  เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแบบ Binding posts แลัยราชภัฏะ,หร�อแบบ SPEAKON

       13.   ม�พ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัลัยราชภัฏมระบายควิทยามร:อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงต	วิทยแบบ  Variable-speed fan
14. ใช:แรงดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด���������������Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด���������������Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏช�า  220 V AC  //  50 Hz
15. ม�ค=9ม�อการใช:งานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงภัฏเชียงรายมีควาษาไทย หร�อ อ	งกฤษ
16. ร	บประก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส�นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงค:าเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเวิทยลัยราชภัฏา 1 ปe

1.4 ไมค!โครโฟนแบบไร*สาย ชน
ดังต่อไปนี้ ������������� �����E�               ค).               จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(#านวิทยาลัยราน   1   ช�ดังต่อไปนี้ ������������� �����E�                 
1. เคร�#องร	บส	ญญาณไมโครโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด���������������Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไร:สายแบบ 2 ช9องส	ญญาณ ต9อ 1 เคร�#อง
2. เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไมโครโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด���������������Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไร:สาย ใช:คลัยราชภัฏ�#นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�#ย9านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง  UHF 500-870 Mhz
3. Frequency Stabilizaion นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อยกวิทย9า +- 30 ppm
4. Dynamic Range มากกวิทย9า 90dB
5. ค9าควิทยามเพ��ยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของส	ญญาณไม9มากกวิทย9า 0.5%
6. ค9าตอบสนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงองควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�# อย=9ระหวิทย9าง 40Hz-15KHz +- 3dB
7. ท�#ภัฏเชียงรายมีควาคร	บส	ญญาณ ม�อ	ตราส9วิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงของส	ญญาณต9อส	ญญาณรบกวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง  ( S/N radio ) มากกวิทย9า 90 dB
8. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บระดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	บส	ญญาณขาออกไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั: ส=งส�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัอย9างนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:อย 0-200 mv
9. ม�หลัยราชภัฏอดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด���������������Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏช LED แสดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภังส	ญญาณต9างๆ ท�#ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:าเคร�#อง
10. ช9องต9อส	ญญาณขาออก (Output)  เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแจNคแบบ XLR (Balance) , แบบ ¼ TR Phonejack

   (Unbalance)
11. ก/าลัยราชภัฏ	งในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการส9งส	ญญาณ  ( Transmitter Power ) 8.5 ม�ลัยราชภัฏลัยราชภัฏ�วิทย	ตต�
12. ระบบมอดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั=เลัยราชภัฏทส	ญญาณเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั FM หร�อ F3F
13. ใช:แบตตาร�# 1.5 โวิทยลัยราชภัฏท� จ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง 2 ก:อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ต9อไมค� 1 ต	วิทย
14. ใช:งานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:ต9อเนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�#องประมาณ  6 ช	#วิทยโมง

1.5 ขาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ������งลัยราชภัฏเชียงร#าโพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			�งปร�บระดังต่อไปนี้ ������������� �����E�               �บไดังต่อไปนี้ ������������� �����E�               * จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(#านวิทยาลัยราน   2   ขา  
1. เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงขาต	�งลัยราชภัฏ/าโพงท�#เหมาะสมก	บการใช:งานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
2. เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงขาต	�งท�#ท/ามาจากเหลัยราชภัฏNก พ9นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงส�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั/า
3. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บระดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั	บส=ง-ต#/า ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั: 
4. ม�ต	วิทยลัยราชภัฏNอคเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงแบบข	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเกลัยราชภัฏ�ยวิทย เพ�#อควิทยามแขNงแรงในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการใช:งานี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง

1.6 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����)*แรคส#าหร�บเกWบอ�ปกรณ! ชน
ดังต่อไปนี้ ������������� �����E�                  3   ฝา จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(#านวิทยาลัยราน   1   ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �����*  
1. เป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงต=:แรNคส/าหร	บเกNบอ�ปกรณ�เคร�#องเส�ยง ท�#ม�ควิทยามแขNงแรง
2. ม�ขนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัควิทยามจ�ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงขนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั 13U / ลัยราชภัฏCก 19 นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��วิทย
3. พ��นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค�วิทยดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอกเป;นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงอลัยราชภัฏ=ม�เนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ยมเพ�#อควิทยามสวิทยยงาม
4. ม�ฉากเหลัยราชภัฏNกส/าหร	บยCดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัปeกเคร�#อง ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:า แลัยราชภัฏะ หลัยราชภัฏ	ง จ/านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงวิทยนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง 4 เส:นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
5. ม�ห=ห��วิทย เพ�#อควิทยามสะดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัวิทยกในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงการเคลัยราชภัฏ�#อนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงย:าย
6. ม�ต	วิทยร	บนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�/าหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง	กเคร�#อง ท	�งดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ด:าย แลัยราชภัฏะ ขวิทยา
7. ม�ต	วิทยก	นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงชNอค ส/าหร	บแก:ปGญหา Ground Loop 
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8. ต	วิทยต=:ท/าจากไม:อ	ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยาง 10 มม. ท	�งใบ / บ�โดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัยโฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด���������������Ő�������                                (๑) ไม่ปรากฏชม 3 มม. ภัฏเชียงรายมีควายในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรอบ
9. ม�ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������ʰ�����ŋ�       าปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง:าแลัยราชภัฏะหลัยราชภัฏ	ง พร:อมต	วิทยลัยราชภัฏNอค 
10. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงเปJดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงบนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเพ�#อวิทยางม�กเซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ  เลขที่ ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายการ ดอร�ไดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:

1.7 สายลัยราชภัฏเชียงร#าโพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			�งพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			�ร*อมแจำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(Wค   Speakon   จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(#านวิทยาลัยราน   2   เส*น  
1. สายลัยราชภัฏ/าโพงขนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั 14 AWG.
2. ควิทยามยาวิทยของสายลัยราชภัฏ/าโพงไม9ต#/ากวิทย9า 20 เมตร
3. ประกอบดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:วิทยยข	�วิทยส	ญญาณชนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั SPEAKON ท	�งดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงห	วิทยแลัยราชภัฏะท:าย

2. โทรท�ศน!ส� จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(อภัฏเชียงราย���������Xาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			�แบบ LED ขนาดังต่อไปนี้ ������������� �����E�               ไม.น*อยกวิทยาลัยรา.า 60 น
�วิทยาลัยรา พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ �บ �			�ร*อมระบบเช��อมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ����.อ Internet ในต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ �����วิทยาลัยรา จำนวน ๒ รายการ���≼܀��h�����(#านวิทยาลัยราน 2 เคร��อง
ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะ

1. Bravia NX720 Series Full HD 3D ขนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั 60 นี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง��วิทย
2. Dynamic Edge LED
3. Opt contrast แลัยราชภัฏะ Corning's Gorilla Glass Panel
4. Wi-Fi ต�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัต	�งในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงต	วิทย
5. Monolithic Design
6. Full HD 3D พร:อมเคร�#องส9งส	ญญาณ 3D ต�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัต	�งในี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงต	วิทย
7. ระบบประมวิทยลัยราชภัฏผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏภัฏเชียงรายมีควาพ X-Reality
8. ก/าลัยราชภัฏ	งข	บเส�ยง 40W (10W*4)
9. HDMI / Audio in 4 (ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงข:าง 2 ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหลัยราชภัฏ	ง 2) แลัยราชภัฏะ USB 2.0 2 ข:าง
10. เช�#อมต9อ Ethernet 1 (ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหลัยราชภัฏ	ง)
11. ช9องต9อวิทย�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�โอ Composite 2 (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค9านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง Adaptor cable)
12. ช9องต9อวิทย�ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั�โอ Composite 1 (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค9านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง Adaptor cable)
13. ช9องต9อเข:า RF (ดังนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภั:านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหลัยราชภัฏ	ง)
14. ช9องต9อเข:า PC HD15 1 (ข:าง)
15. ช9องต9อเส�ยบเข:าแบบอนี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาลัยราชภัฏ�อค 2 (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค9านี้ �����������������ø�����q�                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง Adaptor cable)
16. Digital Audio Output(s) 1 ข:าง
17. Audio Out 1 ข:าง
18. Headphone Out 1 ข:าง

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


