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เร��อง สอบราคาซื้อประกันอุบัต��อประก�นอ�บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�น�กศ!กษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$าป%การศ!กษา ๒๕๕๖

--------------------------------------------
            มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายม�ควิทยาลัยราามประสงค+จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละสอบราคาซื้อประกันอุบัต��อประก�นอ�บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�น�กศ!กษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$าป%การ
ศ!กษา ๒๕๕๖  ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามเอกสารสอบราคาเลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๖๗/๒๕๕๖ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามรายการ ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งน�� 

                  ซื้อประกันอุบัติเหตุน��อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำป	นอ�บัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 	ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖�เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖�น	กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ �กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ ڃ�าڃา㭀ӣ���u���Ð�าป�กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปารศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ �กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปษา ๒๕๕๖ จำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ ڃ�าڃา㭀ӣ���u���Ð�านวน ๑   รายกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปาร 
   

ผ !มีสิ#สิทธิเ�ทธิเสนอราค�เสิทธิเนอราคาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ ڃ�าڃา㭀ӣ���u���Ðะติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖!องมีสิ#ค�ณสิทธิเมีสิบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 	ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖� ดังต่อไปนี้ �mp�ll��x�����2�com.sun.s	งติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖+อไปน#� 
                   ๑. เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ม�อาช�พขายพ�สดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�ท��สอบราคาซื้อประกันอุบัต��อ
                   ๒. ไม8เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ท��ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กระบ�ช��อไวิทยาลัยรา5ในบ�ญช�รายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ท
�งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงระไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5แจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5งเวิทยาลัยรา�ยนช��อแลัยราชภัฏเชียงร5วิทยาลัยรา
                  ๓. ไม8เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บเอกส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
?หร�อควิทยาลัยราามค�5มก�น ซื้อประกันอุบัต!�งอาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลปฏ
เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม8ยอมข!�นศาลัยราชภัฏเชียงรไทย เวิทยาลัยรา5นแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรของ        
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ม�ค$าส��งให5สลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
?ควิทยาลัยราามค�5มก�นเช8นวิทยาลัยรา8าน��น
                   ๔. ไม8เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรประโยชน+ร8วิทยาลัยรามก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคารายอ��นท��เข5าเสนอราคาให5แก8มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏ
เช�ยงราย ณ  วิทยาลัยรา�นประกาศสอบราคา หร�อไม8เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45กระท$าการอ�นเป2นการข�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายขวิทยาลัยราางการแข8งข�นราคาอย8างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมในการ
สอบราคาซื้อประกันอุบัต��อคร��งน��
                   ๕. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องม�สภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าพเป2นน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษาม กฎหมายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายทะเบ�ยน โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยม�วิทยาลัยรา�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�ประสงค+ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย$าเน
น
ก
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลการประก�นภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ย แลัยราชภัฏเชียงระไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บอน�ญาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษให5ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย$าเน
นการประก�นภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ย
                  ๖. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องม�ใบอน�ญาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษเป2นติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราแทนประก�นวิทยาลัยรา
นาศภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ย จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องไม8หมดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายอาย�แลัยราชภัฏเชียงระเป2นติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราแทน
บร
ษ�ทโดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรง
                     ๗. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องเป2นบร
ษ�ทฯ ท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรงานท��เคยท$าประก�นอ�บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�น�กศ!กษาในหน8วิทยาลัยรายงานร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงร
หร�อเอกชนแลัยราชภัฏเชียงระในสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาานศ!กษามาก8อน โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยให5แนบหลัยราชภัฏเชียงร�กฐานรายช��อสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาานศ!กษาพร5อมร�บรองส$าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5อง
                     ๘. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องเป2นบร
ษ�ทฯ ท��ม�อาช�พร�บท$าประก�นภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ยอ�บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�กลัยราชภัฏเชียงร�8มน�กเร�ยน /น�กศ!กษา

 ๙. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องปฏ
บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามประกาศคณะกรรมการปHองก�นแลัยราชภัฏเชียงระปราบปรามการท�จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลร
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษแห8งชาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
  
เร��อง หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ�        �+แลัยราชภัฏเชียงระวิทยาลัยรา
ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายท$าแลัยราชภัฏเชียงระแสดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายงบ�ญช�รายการร�บจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายของโครงการท��บ�คคลัยราชภัฏเชียงรหร�อน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรเป2นค48ส�ญญาก�บ
หน8วิทยาลัยรายงานของร�ฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข5อ ๑๕ ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งน��
                    (๑) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรหร�อน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรท��จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละเข5าเป2นค48ส�ญญาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องไม8อย48ในฐานะเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ไม8แสดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายงบ�ญช�รายร�บ รายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8าย
หร�อแสดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายงบ�ญช�รายร�บรายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายไม8ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5วิทยาลัยรานในสาระส$าค�ญ
                    (๒) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรหร�อน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรท��จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละเข5าเป2นค48ส�ญญาก�บหน8วิทยาลัยรายงานของร�ฐซื้อประกันอุบัต!�งไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย$าเน
นการจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัต��อ จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5างดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5วิทยาลัยราย
ระบบอ
เลัยราชภัฏเชียงรLกทรอน
กส+ ( E-Government Procurement: e-GP) ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๑๖ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องลัยราชภัฏเชียงรงทะเบ�ยนในระบบอ
เลัยราชภัฏเชียงรLกทรอน
กส+
ของกรมบ�ญช�กลัยราชภัฏเชียงรางท��เวิทยาลัยราLบไซื้อประกันอุบัตติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ+ศ4นย+ข5อม4ลัยราชภัฏเชียงรจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัต��อจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5างภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าคร�ฐ
                    (๓) ค48ส�ญญาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องร�บจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายเง
นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา8านบ�ญช�เง
นฝากกระแสรายวิทยาลัยรา�น เวิทยาลัยรา5นแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8การร�บจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายเง
นแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8ลัยราชภัฏเชียงระคร��งซื้อประกันอุบัต!�งม�
ม4ลัยราชภัฏเชียงรค8าไม8เก
นสามหม��นบาทค48ส�ญญาอาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลร�บจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายเป2นเง
นสดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายกLไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5



-๒-

                    ๑๐. มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยฯ ขอสงวิทยาลัยรานส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไม8ร�บพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาซื้อประกันอุบัตองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บมอบ
อ$านาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลไม8มาร�บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ดังต่อไปนี้������������Ɛ�����½�         ]งค$าช��แจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลง แลัยราชภัฏเชียงระไม8เข5าร�บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ดังต่อไปนี้������������Ɛ�����½�         ]งการพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามวิทยาลัยรา�นแลัยราชภัฏเชียงระเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราท��มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยฯ ก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย

ก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายร�บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ดังต่อไปนี้������������Ɛ�����½�         ]งค$าช��แจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลงรายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเพ
�มเติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
ม ในวิทยาลัยรา�นท�� ๓ พฤษภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าคม ๒๕๕๖  เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๓.๓๐ น.          
ณ ห5องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา!�ง ส$าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
การบดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงราย                    
          ก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายย��นซื้อประกันอุบัตองสอบราคา ในวิทยาลัยรา�นท�� ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา!งวิทยาลัยรา�นท�� ๗ พฤษภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าคม ๒๕๕๖ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ��งแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา!งเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๖.๐๐ น. (ในวิทยาลัยรา�นแลัยราชภัฏเชียงระเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราราชการ) ณ งานพ�สดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย� กองคลัยราชภัฏเชียงร�ง ส$าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
การบดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ย
ราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงราย แลัยราชภัฏเชียงระก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองใบเสนอราคาในวิทยาลัยรา�นท�� ๘ พฤษภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าคม ๒๕๕๖ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ��งแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๓.๓๐ น. เป2นติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5นไป
          ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45สนใจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อขอร�บเอกสารสอบราคาซื้อประกันอุบัต��อ ช�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายลัยราชภัฏเชียงระ ๒๐๐.- บาท (สองร5อยบาทถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5วิทยาลัยราน)ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ท�� งานการเง
น 
กงอคลัยราชภัฏเชียงร�ง ส$าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
การบดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยรา�นท�� ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา!งวิทยาลัยรา�นท�� ๒ พฤษภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าคม 
๒๕๕๖ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ��งแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๐๘.๓๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา!งเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย4รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ท��เวิทยาลัยราLบไซื้อประกันอุบัตติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ+ www.crru.ac.th แลัยราชภัฏเชียงระ 
www.gprocurement.go.th หร�อสอบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาามทางโทรศ�พท+หมายเลัยราชภัฏเชียงรข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อ ๑๖๒๒ ในวิทยาลัยรา�นแลัยราชภัฏเชียงระเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา
ราชการ
 
   ประกาศ ณ วิทยาลัยรา�นท�� ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

    (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ช8วิทยาลัยรายศาสติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษราจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารย+ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายร.ทศพลัยราชภัฏเชียงร อาร�น
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล)
อธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
การบดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�

   



เอกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปสิทธิเาร สิทธิเอบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ราคาซื้อประกันอุบัติเหตุน��อ เลขท#/ ๖๗/๒๕๕๖
สิทธิเอบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ราคาซื้อประกันอุบัติเหตุน��อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำป	นอ�บัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 	ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖�เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖�น	กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ �กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ ڃ�าڃา㭀ӣ���u���Ð�าป�กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปารศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ �กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปษา ๒๕๕๖

ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ามีสิประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ  มีสิหาว�ทยาล	ยราชภัฏเชียงราย�t�歋㍣`�峱��#�/	ฏเช#ยงราย
ลงว	นท#/ ๒๒ เมีสิษายน ๒๕๕๖

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

                 มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงราย ซื้อประกันอุบัต!�งติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อไปน��เร�ยกวิทยาลัยรา8า "มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงราย" ม�ควิทยาลัยราามประสงค+        
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละสอบราคาซื้อประกันอุบัต��อประก�นอ�บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�น�กศ!กษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$าป%การศ!กษา ๒๕๕๖ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามรายการ ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งน�� 

                  ซื้อประกันอุบัติเหตุน��อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำป	นอ�บัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 	ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖�เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖�น	กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ �กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ ڃ�าڃา㭀ӣ���u���Ð�าป�กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปารศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ �กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปษา ๒๕๕๖ จำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ ڃ�าڃา㭀ӣ���u���Ð�านวน ๑   รายกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปาร 

ซื้อประกันอุบัต!�งพ�สดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�ท��จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละซื้อประกันอุบัต��อน��ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องเป2นของแท5 ของใหม8 ไม8เคยใช5งานมาก8อน ไม8เป2นของเก8าเกLบ อย48ในสภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าพท��จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละใช5งานไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ท�นท�แลัยราชภัฏเชียงระ
ม�ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะเฉพาะติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรงติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไวิทยาลัยรา5ในเอกสารสอบราคาฉบ�บน�� โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยม�ข5อแนะน$า แลัยราชภัฏเชียงระข5อก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อไปน��

                 ๑. เอกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปสิทธิเารแนบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ท!ายเอกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปสิทธิเาร สิทธิเอบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ราคา
                       ๑.๑ รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะเฉพาะ
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
                       ๑.๓ แบบส�ญญาซื้อประกันอุบัต��อขาย
                       ๑.๔ แบบหน�งส�อค�$าประก�น
                                (๑) หลัยราชภัฏเชียงร�กประก�นส�ญญา
                                (๒) หลัยราชภัฏเชียงร�กประก�นการร�บเง
นค8าพ�สดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�ลัยราชภัฏเชียงร8วิทยาลัยรางหน5า
                       ๑.๕ บทน
ยาม
                                (๑) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรประโยชน+ร8วิทยาลัยรามก�น
                                (๒) การข�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายขวิทยาลัยราางการแข8งข�นราคาอย8างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม
                       ๑.๖ แบบบ�ญช�เอกสาร
                                (๑) บ�ญช�เอกสารส8วิทยาลัยรานท�� ๑
                                (๒) บ�ญช�เอกสารส8วิทยาลัยรานท�� ๒ 
 
                 ๒. ค�ณสิทธิเมีสิบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 	ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖�ของผ !เสิทธิเนอราคา
                       ๒.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ม�อาช�พขายพ�สดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�ท�� สอบราคาซื้อประกันอุบัต��อดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยรา
                       ๒.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องไม8เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ท��ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กระบ�ช��อไวิทยาลัยรา5ในบ�ญช�รายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ท
�งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงระไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5แจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5ง
เวิทยาลัยรา�ยนช��อแลัยราชภัฏเชียงร5วิทยาลัยรา หร�อไม8เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ท��ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรของการส��งให5น
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรหร�อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรอ��นเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ท
�งงานติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๒.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องไม8เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรประโยชน+ร8วิทยาลัยรามก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคารายอ��น ณ วิทยาลัยรา�นประกาศ       
สอบราคา หร�อไม8เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45กระท$าการอ�นเป2นการข�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายขวิทยาลัยราางการแข8งข�นราคาอย8างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๑.๕
                       ๒.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องไม8เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บเอกส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
?หร�อควิทยาลัยราามค�5มก�น ซื้อประกันอุบัต!�งอาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลปฏ
เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไม8ยอมข!�นศาลัยราชภัฏเชียงรไทย    
เวิทยาลัยรา5นแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ม�ค$าส��งให5สลัยราชภัฏเชียงระส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
?แลัยราชภัฏเชียงระควิทยาลัยราามค�5มก�นเช8นวิทยาลัยรา8าน��น



-๒-

                        ๒.๕ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องม�สภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าพเป2นน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษาม กฎหมายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายทะเบ�ยน โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยม�วิทยาลัยรา�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�ประสงค+ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย$าเน
น
ก
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลการประก�นภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ย แลัยราชภัฏเชียงระไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บอน�ญาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษให5ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย$าเน
นการประก�นภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ย
                        ๒.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องม�ใบอน�ญาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษเป2นติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราแทนประก�นวิทยาลัยรา
นาศภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ย จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องไม8หมดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายอาย�แลัยราชภัฏเชียงระเป2นติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราแทน
บร
ษ�ทโดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรง
                        ๒.๗ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องเป2นบร
ษ�ทฯ ท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรงานท��เคยท$าประก�นอ�บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�น�กศ!กษาในหน8วิทยาลัยรายงาน
ร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรหร�อเอกชนแลัยราชภัฏเชียงระใน สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาานศ!กษามาก8อน โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยให5แนบหลัยราชภัฏเชียงร�กฐานรายช��อสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาานศ!กษาพร5อมร�บรองส$าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5อง
                        ๒.๘ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องเป2นบร
ษ�ทฯ ท��ม�อาช�พร�บท$าประก�นภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ยอ�บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�กลัยราชภัฏเชียงร�8มน�กเร�ยน / น�กศ!กษา 

   ๒.๙. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องปฏ
บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามประกาศคณะกรรมการปHองก�นแลัยราชภัฏเชียงระปราบปรามการท�จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลร
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษแห8ง
ชาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
 เร��อง หลัยราชภัฏเชียงร�กเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ�        �+แลัยราชภัฏเชียงระวิทยาลัยรา
ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�การจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายท$าแลัยราชภัฏเชียงระแสดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายงบ�ญช�รายการร�บจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายของโครงการท��บ�คคลัยราชภัฏเชียงรหร�อน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรเป2นค48ส�ญญา
ก�บหน8วิทยาลัยรายงานของร�ฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข5อ ๑๕ ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งน��
                    (๑) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรหร�อน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรท��จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละเข5าเป2นค48ส�ญญาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องไม8อย48ในฐานะเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ไม8แสดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายงบ�ญช�รายร�บ 
รายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายหร�อแสดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายงบ�ญช�รายร�บรายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายไม8ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5วิทยาลัยรานในสาระส$าค�ญ
                   (๒) บ�คคลัยราชภัฏเชียงรหร�อน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรท��จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละเข5าเป2นค48ส�ญญาก�บหน8วิทยาลัยรายงานของร�ฐซื้อประกันอุบัต!�งไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย$าเน
นการจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัต��อ    
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5างดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5วิทยาลัยรายระบบอ
เลัยราชภัฏเชียงรLกทรอน
กส+ ( E-Government Procurement: e-GP) ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๑๖ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องลัยราชภัฏเชียงรงทะเบ�ยนในระบบ
อ
เลัยราชภัฏเชียงรLกทรอน
กส+ของกรมบ�ญช�กลัยราชภัฏเชียงรางท��เวิทยาลัยราLบไซื้อประกันอุบัตติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ+ศ4นย+ข5อม4ลัยราชภัฏเชียงรจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัต��อจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5างภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าคร�ฐ
                    (๓) ค48ส�ญญาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องร�บจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายเง
นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา8านบ�ญช�เง
นฝากกระแสรายวิทยาลัยรา�น เวิทยาลัยรา5นแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8การร�บจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายเง
นแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8ลัยราชภัฏเชียงระคร��ง
ซื้อประกันอุบัต!�งม�ม4ลัยราชภัฏเชียงรค8าไม8เก
นสามหม��นบาทค48ส�ญญาอาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลร�บจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายเป2นเง
นสดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายกLไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5
                        ๒.๑๐ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยฯ ขอสงวิทยาลัยรานส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไม8ร�บพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาซื้อประกันอุบัตองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บ
มอบอ$านาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลไม8มาร�บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ดังต่อไปนี้������������Ɛ�����½�         ]งค$าช��แจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลง แลัยราชภัฏเชียงระไม8เข5าร�บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด�ดังต่อไปนี้������������Ɛ�����½�         ]งการพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามวิทยาลัยรา�นแลัยราชภัฏเชียงระเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราท��มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยฯ ก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย

                 ๓. หล	กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปฐานกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปารเสิทธิเนอราคา
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องเสนอเอกสารหลัยราชภัฏเชียงร�กฐานย��นมาพร5อมก�บซื้อประกันอุบัตองใบเสนอราคา โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยแยกไวิทยาลัยรา5นอกซื้อประกันอุบัตอง    
ใบเสนอราคาเป2น ๒ ส8วิทยาลัยราน ค�อ
                       ๓.๑ ส8วิทยาลัยรานท�� ๑ อย8างน5อยติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องม�เอกสารดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อไปน��
                                (๑) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาเป2นน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงร
                                        (ก) ห5างห�5นส8วิทยาลัยรานสาม�ญหร�อห5างห�5นส8วิทยาลัยรานจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$าก�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ให5ย��นส$าเนาหน�งส�อร�บรองการ        
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายทะเบ�ยนน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงร บ�ญช�รายช��อห�5นส8วิทยาลัยรานผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ม�อ$านาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลควิทยาลัยราบค�ม พร5อมร�บรองส$าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5อง
                                        (ข) บร
ษ�ทจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$าก�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหร�อบร
ษ�ทมหาชนจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$าก�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ให5ย��นส$าเนาหน�งส�อร�บรองการจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายทะเบ�ยน
น
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงร หน�งส�อบร
คณห+สนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
 บ�ญช�รายช��อกรรมการผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายการ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ม�อ$านาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลควิทยาลัยราบค�ม แลัยราชภัฏเชียงระบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�อห�5นรายใหญ8 พร5อม
ร�บรองส$าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5อง
                                (๒) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาเป2นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายาหร�อคณะบ�คคลัยราชภัฏเชียงรท��ม
ใช8น
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงร ให5ย��นส$าเนาบ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$าติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45น��น ส$าเนาข5อติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษกลัยราชภัฏเชียงรงท��แสดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา!งการเข5าเป2นห�5นส8วิทยาลัยราน (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5าม�) ส$าเนาบ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$าติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราประชาชนของ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เป2นห�5นส8วิทยาลัยราน พร5อมท��งร�บรองส$าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5อง
                                (๓) ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาร8วิทยาลัยรามก�นในฐานะเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ร8วิทยาลัยรามค5า ให5ย��นส$าเนาส�ญญา
ของการเข5าร8วิทยาลัยรามค5า ส$าเนาบ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$าติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราประชาชนของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ร8วิทยาลัยรามค5า แลัยราชภัฏเชียงระในกรณ�ท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เข5าร8วิทยาลัยรามค5าฝgายใดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเป2นบ�คคลัยราชภัฏเชียงรธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายาท��
ม
ใช8ส�ญชาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
ไทย กLให5ย��นส$าเนาหน�งส�อเดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
นทาง หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ร8วิทยาลัยรามค5าฝgายใดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเป2นน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรให5ย��นเอกสารติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามท��ระบ�ไวิทยาลัยรา5ใน (๑)



-๓-

                                (๔) แสดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายงหลัยราชภัฏเชียงร�กฐานทางการเง
น ส$าเนาใบทะเบ�ยนพาณ
ชย+ ส$าเนาใบทะเบ�ยนภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าษ�ม4ลัยราชภัฏเชียงรค8าเพ
�ม
                                (๕) บ�ญช�เอกสารส8วิทยาลัยรานท�� ๑ ท��งหมดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายท��ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ย��นพร5อมก�บซื้อประกันอุบัตองใบเสนอราคา ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามแบบในข5อ      
๑.๖ (๑)
                       ๓.๒ ส8วิทยาลัยรานท�� ๒ อย8างน5อยติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องม�เอกสารดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อไปน��
                                (๑) แคLติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษาลัยราชภัฏเชียงรLอกแลัยราชภัฏเชียงระหร�อแบบร4ปรายการลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะเฉพาะ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๔.๔
                                (๒) หน�งส�อมอบอ$านาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลซื้อประกันอุบัต!�งป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายอากรแสติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษมปhติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามกฎหมายในกรณ�ท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคามอบอ$านาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล
ให5บ�คคลัยราชภัฏเชียงรอ��นลัยราชภัฏเชียงรงนามในใบเสนอราคาแทน
                                (๓) บ�ญช�เอกสารส8วิทยาลัยรานท�� ๒ ท��งหมดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายท��ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ย��นพร5อมก�บซื้อประกันอุบัตองใบเสนอราคา ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามแบบในข5อ      
๑.๖ (๒)

                 ๔. กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปารเสิทธิเนอราคา
                       ๔.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องย��นเสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามแบบท��ก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไวิทยาลัยรา5ในเอกสารสอบราคาน�� โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยไม8ม�เง��อนไขใดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
ๆ ท��งส
�นแลัยราชภัฏเชียงระจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องกรอกข5อควิทยาลัยราามให5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5วิทยาลัยราน ลัยราชภัฏเชียงรงลัยราชภัฏเชียงรายม�อช��อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาให5ช�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลน จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$านวิทยาลัยรานเง
นท��เสนอติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5อง
ระบ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรงก�นท��งติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราเลัยราชภัฏเชียงรขแลัยราชภัฏเชียงระติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราอ�กษร โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยไม8ม�การข4ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายลัยราชภัฏเชียงรบหร�อแก5ไข หากม�การข4ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายลัยราชภัฏเชียงรบ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษกเติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
ม แก5ไข เปลัยราชภัฏเชียงร��ยนแปลัยราชภัฏเชียงรงจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องลัยราชภัฏเชียงรง
ลัยราชภัฏเชียงรายม�อช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาพร5อมประท�บติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5าม�) ก$าก�บไวิทยาลัยรา5ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5วิทยาลัยรายท�กแห8ง
                       ๔.๒ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องเสนอราคาเป2นเง
นบาท แลัยราชภัฏเชียงระเสนอราคาเพ�ยงราคาเดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�ยวิทยาลัยรา โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยเสนอราคารวิทยาลัยราม 
แลัยราชภัฏเชียงระหร�อราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อหน8วิทยาลัยราย แลัยราชภัฏเชียงระหร�อติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อรายการ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามเง��อนไขท��ระบ�ไวิทยาลัยรา5ท5ายใบเสนอราคาให5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5อง ท��งน�� ราคารวิทยาลัยรามท��เสนอ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรงก�นท��งติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราเลัยราชภัฏเชียงรขแลัยราชภัฏเชียงระติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราหน�งส�อ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5าติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราเลัยราชภัฏเชียงรขแลัยราชภัฏเชียงระติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราหน�งส�อไม8ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรงก�นให5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�อติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�วิทยาลัยราหน�งส�อเป2นส$าค�ญ โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยค
ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายราคารวิทยาลัยราม
ท��งส
�นซื้อประกันอุบัต!�งรวิทยาลัยรามค8าภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าษ�ม4ลัยราชภัฏเชียงรค8าเพ
�ม ภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าษ�อากรอ��น ค8าขนส8ง ค8าจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายทะเบ�ยน แลัยราชภัฏเชียงระค8าใช5จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายอ��น ๆ ท��งปวิทยาลัยราง จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลนกระท��งส8งมอบ
พ�สดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�ให5 ณ  มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงราย
                                         ราคาท��เสนอจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องเสนอก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายย�นราคาไม8น5อยกวิทยาลัยรา8า ๔๕ วิทยาลัยรา�น น�บแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8วิทยาลัยรา�นเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตอง   
ใบเสนอราคา โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายในก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายย�นราคาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา
ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายชอบราคาท��ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษนไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5เสนอไวิทยาลัยรา5 แลัยราชภัฏเชียงระจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาอนเสนอราคาม
ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5
                       ๔.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องเสนอก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราส8งมอบพ�สดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�ไม8เก
น ๗ วิทยาลัยรา�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากวิทยาลัยรา�นลัยราชภัฏเชียงรงนามในส�ญญา
ซื้อประกันอุบัต��อขาย
                       ๔.๔ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องส8งแคLติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษาลัยราชภัฏเชียงรLอก แลัยราชภัฏเชียงระหร�อแบบร4ปรายการลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะเฉพาะของ 
ประก�นอ�บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ� ไปพร5อมใบเสนอราคาเพ��อประกอบการพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณา หลัยราชภัฏเชียงร�กฐานดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยราน�� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละ
ย!ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไวิทยาลัยรา5เป2นเอกสารของทางราชการ
                                ส$าหร�บแคLติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษาลัยราชภัฏเชียงรLอกท��แนบให5พ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณา หากเป2นส$าเนาร4ปถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา8ายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องร�บรองส$าเนาถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5อง 
โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ม�อ$านาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลท$าน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
กรรมแทนน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงร หากคณะกรรมการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองสอบราคา ม�ควิทยาลัยราามประสงค+จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละขอดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย4ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5นฉบ�บแคLติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา
ลัยราชภัฏเชียงรLอกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องน$าติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5นฉบ�บมาให5คณะกรรมการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองสอบราคา ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรวิทยาลัยราจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลสอบภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายใน ๓ วิทยาลัยรา�น
                       ๔.๕ ก8อนย��นซื้อประกันอุบัตอง สอบราคา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาควิทยาลัยรารติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรวิทยาลัยราจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย4ร8างส�ญญา รายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะเฉพาะ 
ฯลัยราชภัฏเชียงรฯให5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา��ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5วิทยาลัยรานแลัยราชภัฏเชียงระเข5าใจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลเอกสาร สอบราคา ท��งหมดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเส�ยก8อนท��จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษกลัยราชภัฏเชียงรงย��นซื้อประกันอุบัตอง สอบราคา ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามเง��อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
                       ๔.๖ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องย��นซื้อประกันอุบัตองใบเสนอราคาท��ป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาน!กซื้อประกันอุบัตองเร�ยบร5อยจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8าหน5าซื้อประกันอุบัตองถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา!ง ประธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลานคณะ
กรรมการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองสอบราคาซื้อประกันอุบัต��อประก�นอ�บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�น�กศ!กษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$าป%การศ!กษา ๒๕๕๖ โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยระบ�ไวิทยาลัยรา5ท��หน5าซื้อประกันอุบัตองวิทยาลัยรา8า   "ใบ
เสนอราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามเอกสาร สอบราคา เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๖๗/๒๕๕๖" ย��นติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อเจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5าหน5าท�� ในวิทยาลัยรา�นท�� ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา!งวิทยาลัยรา�นท��       ๗ 
พฤษภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าคม ๒๕๕๖ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ��งแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา!งเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพ�สดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย� กองคลัยราชภัฏเชียงร�ง ส$าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
การบดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย� 
มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงราย



-๔-

เมื��อพ้นกำห�นกำหนดเวลา
�หนดเวล�ยื่นซองสอบราคา แล้��นซองสอบร�ค� แล�วจะไมื�ร�บซอง สอบร�ค�โดยื่นซองสอบราคา แล้เด�ดข�ด
                                คณะกรรมการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตอง สอบราคา จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย$าเน
นการติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรวิทยาลัยราจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลสอบค�ณสมบ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
ของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8ลัยราชภัฏเชียงระ
รายวิทยาลัยรา8า เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรประโยชน+ร8วิทยาลัยรามก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคารายอ��นติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๑.๕ (๑) ณ วิทยาลัยรา�นประกาศสอบราคาหร�อ
ไม8 แลัยราชภัฏเชียงระประกาศรายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บการค�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเลัยราชภัฏเชียงร�อกก8อนการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองใบเสนอราคา
                                หากปรากฏติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อคณะกรรมการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองสอบราคาก8อนหร�อในขณะท��ม�การเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองใบเสนอ
ราคาวิทยาลัยรา8า ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคากระท$าการอ�นเป2นการข�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายขวิทยาลัยราางการแข8งข�นราคาอย8างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๑.๕ (๒) แลัยราชภัฏเชียงระคณะกรรม
การฯ เช��อวิทยาลัยรา8าม�การกระท$าอ�นเป2นการข�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายขวิทยาลัยราางการแข8งข�นราคาอย8างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม คณะกรรมการฯ จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายรายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอ
ราคารายน��นออกจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากการเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคา แลัยราชภัฏเชียงระประกาศรายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บการค�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเลัยราชภัฏเชียงร�อก แลัยราชภัฏเชียงระ
มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาลัยราชภัฏเชียงรงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยราเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ท
�งงาน เวิทยาลัยรา5นแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8คณะกรรมการฯ จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละวิทยาลัยรา
น
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลฉ�ย
ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5วิทยาลัยรา8า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคารายน��นเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ท��ให5ควิทยาลัยราามร8วิทยาลัยรามม�อเป2นประโยชน+ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อการพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาของทางราชการแลัยราชภัฏเชียงระม
ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ร
เร
�มให5ม�
การกระท$าดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยรา
                                ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายรายช��อออกจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากการเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคา เพราะเหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงร
ประโยชน+ร8วิทยาลัยรามก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคารายอ��น ณ วิทยาลัยรา�นประกาศสอบราคา หร�อเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��กระท$าการอ�นเป2นการข�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
ขวิทยาลัยราางการแข8งข�นราคาอย8างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม อาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ+ค$าส��งดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยราติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายกระทรวิทยาลัยรางภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายใน ๓ วิทยาลัยรา�น น�บแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8วิทยาลัยรา�นท��ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บแจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5ง
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากคณะกรรมการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองสอบราคา การวิทยาลัยรา
น
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลฉ�ยอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ+ของปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายกระทรวิทยาลัยรางให5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�อเป2นท��ส�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
                                คณะกรรมการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตอง สอบราคาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองใบเสนอราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บ
การค�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเลัยราชภัฏเชียงร�อกดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยราข5างติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5น ณ ห5องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา!�ง ส$าน�กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
การบดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงราย ในวิทยาลัยรา�นท�� ๘ พฤษภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าคม 
๒๕๕๖ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ��งแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8เวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงรา ๑๓.๓๐ น. เป2นติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5นไป
                                การย��นอ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ+ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามวิทยาลัยรารรคห5า ย8อมไม8เป2นเหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�ให5ม�การขยายระยะเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองใบเสนอ
ราคา เวิทยาลัยรา5นแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8ปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายกระทรวิทยาลัยรางพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาเหLนวิทยาลัยรา8าการขยายระยะเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยราจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละเป2นประโยชน+แก8ทางราชการอย8างย
�งแลัยราชภัฏเชียงระ
ในกรณ�ท��ปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายกระทรวิทยาลัยรางพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาเหLนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5วิทยาลัยรายก�บค$าค�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายค5านของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45อ�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรณ+ แลัยราชภัฏเชียงระเหLนวิทยาลัยรา8าการยกเลัยราชภัฏเชียงร
กการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองใบเสนอราคาท��
ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย$าเน
นการไปแลัยราชภัฏเชียงร5วิทยาลัยรา จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละเป2นประโยชน+แก8ทางราชการอย8างย
�งให5ปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายกระทรวิทยาลัยรางม�อ$านาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลยกเลัยราชภัฏเชียงร
กการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองใบเสนอ
ราคาดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยราไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5

                 ๕. หล	กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปเกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา��<และสิทธิเ�ทธิเสนอราค�ในกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปารพิจารณาราคา���������5�com.sun.star.beans.XP�จำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ ڃ�าڃา㭀ӣ���u���Ðารณาราคา
                       ๕.๑ ในการสอบราคา คร��งน�� มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายส
นดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5วิทยาลัยราย ราคารวิทยาลัยราม
                       ๕.๒ หากผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคารายใดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายม�ค�ณสมบ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
ไม8ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๒ หร�อย��นหลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการเสนอราคาไม8ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4ก
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องหร�อไม8ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5วิทยาลัยรานติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๓ หร�อย��นซื้อประกันอุบัตองสอบราคาไม8ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๔ แลัยราชภัฏเชียงร5วิทยาลัยราคณะกรรมการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองสอบราคา    จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละ
ไม8ร�บพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคารายน��น เวิทยาลัยรา5นแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8เป2นข5อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา
ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายพลัยราชภัฏเชียงราดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา
ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหลัยราชภัฏเชียงรงเพ�ยงเลัยราชภัฏเชียงรLกน5อย หร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา
ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายพลัยราชภัฏเชียงราดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไปจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลาก
เง��อนไขของเอกสารสอบราคาในส8วิทยาลัยรานท��ม
ใช8สาระส$าค�ญ ท��งน��เฉพาะในกรณ�ท��พ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาเหLนวิทยาลัยรา8าจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละเป2นประโยชน+ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อมหา
วิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายเท8าน��น
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยรานส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
?ไม8พ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาราคาของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคา โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยไม8ม�การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา8อนผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา�น
ในกรณ�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อไปน��
                                (๑) ไม8ปรากฏช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคารายน��น ในบ�ญช�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ร�บเอกสาร สอบราคา หร�อในหลัยราชภัฏเชียงร�กฐานการ
ร�บเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงราย
                                (๒) ไม8กรอกช��อน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงร หร�อลัยราชภัฏเชียงรงลัยราชภัฏเชียงรายม�อช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาอย8างหน!�งอย8างใดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หร�อท��งหมดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายใน
ใบเสนอราคา



-๕-

                                (๓) เสนอรายลัยราชภัฏเชียงระเอ�ยดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษกติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8างไปจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากเง��อนไขท��ก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายในเอกสารสอบราคาท��เป2นสาระ
ส$าค�ญ หร�อม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรท$าให5เก
ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายควิทยาลัยราามไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก8ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคารายอ��น
                                (๔) ราคาท��เสนอม�การข4ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายลัยราชภัฏเชียงรบ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษก เติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
ม แก5ไขเปลัยราชภัฏเชียงร��ยนแปลัยราชภัฏเชียงรง โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาม
ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ลัยราชภัฏเชียงรงลัยราชภัฏเชียงรายม�อช��อ
พร5อมประท�บติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรา (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5าม�) ก$าก�บไวิทยาลัยรา5
                       ๕.๔ ในการติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายส
นการสอบราคา หร�อในการท$าส�ญญา คณะกรรมการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองสอบราคาหร�อ
มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงราย ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
?ให5ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาช��แจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลงข5อเทLจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลร
ง สภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าพ ฐานะ หร�อข5อเทLจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลร
งอ��นใดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายท��เก��ยวิทยาลัยราข5องก�บ
ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5 มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ท��จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละไม8ร�บราคาหร�อไม8ท$าส�ญญาหากหลัยราชภัฏเชียงร�กฐานดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยราไม8ม�ควิทยาลัยราาม
เหมาะสมหร�อไม8ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5อง
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายทรงไวิทยาลัยรา5ซื้อประกันอุบัต!�งส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ท��จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละไม8ร�บราคาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�$าส�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หร�อราคาหน!�งราคาใดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหร�อ
ราคาท��เสนอท��งหมดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายกLไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5 แลัยราชภัฏเชียงระอาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาเลัยราชภัฏเชียงร�อกซื้อประกันอุบัต��อในจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$านวิทยาลัยราน หร�อขนาดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หร�อเฉพาะรายการหน!�งรายการใดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หร�ออาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละยกเลัยราชภัฏเชียงร
กการ สอบราคา โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยไม8พ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัต��อเลัยราชภัฏเชียงรยกLไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5 ส�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณา ท��งน��เพ��อประโยชน+ของทางราชการเป2น
ส$าค�ญ แลัยราชภัฏเชียงระให5ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�อวิทยาลัยรา8าการติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายส
นของมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายเป2นเดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายLดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายขาดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละเร�ยกร5องค8าเส�ยหายใดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ๆ 
ม
ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5 รวิทยาลัยรามท��งมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณายกเลัยราชภัฏเชียงร
กการสอบราคา แลัยราชภัฏเชียงระลัยราชภัฏเชียงรงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ท
�งงาน ไม8วิทยาลัยรา8า
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บการค�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเลัยราชภัฏเชียงร�อกหร�อไม8กLติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษาม หากม�เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�ท��เช��อไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5วิทยาลัยรา8าการเสนอราคากระท$าการโดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยไม8ส�จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลร
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ เช8น 
การเสนอเอกสารอ�นเป2นเทLจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล หร�อใช5ช��อบ�คคลัยราชภัฏเชียงรธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรมดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายา หร�อน
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
บ�คคลัยราชภัฏเชียงรอ��นมาเสนอราคาแทน เป2นติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5น
                       ๕.๖ ในกรณ�ท��ปรากฏข5อเทLจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลร
งภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายหลัยราชภัฏเชียงร�งจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตอง สอบราคาวิทยาลัยรา8า ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บ
การค�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเลัยราชภัฏเชียงร�อกติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามท��ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ประกาศรายช��อไวิทยาลัยรา5 ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๔.๖ เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาลัยราชภัฏเชียงรประโยชน+ร8วิทยาลัยรามก�นก�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคารายอ��น 
ณ วิทยาลัยรา�นประกาศ สอบราคา หร�อเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��กระท$าการอ�นเป2นการข�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายขวิทยาลัยราางการแข8งข�นราคาอย8างเป2นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลรรม     
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายม�อ$านาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลท��จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายรายช��อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาท��ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บการค�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเลัยราชภัฏเชียงร�อกดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยราออก
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากประกาศรายช��อติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๔.๖ แลัยราชภัฏเชียงระมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาลัยราชภัฏเชียงรงโทษผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคารายน��นเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ท
�งงาน
                                ในกรณ�น��หากปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายกระทรวิทยาลัยรางพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาเหLนวิทยาลัยรา8า การยกเลัยราชภัฏเชียงร
กการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองใบเสนอราคาท��ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5
ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย$าเน
นการไปแลัยราชภัฏเชียงร5วิทยาลัยราจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละเป2นประโยชน+แก8ทางราชการอย8างย
�งปลัยราชภัฏเชียงร�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายกระทรวิทยาลัยรางม�อ$านาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลยกเลัยราชภัฏเชียงร
กการเป_ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายซื้อประกันอุบัตองใบเสนอราคาดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�ง
กลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยราไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5

                 ๖. กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปารท�าสิทธิเ	ญญาซื้อประกันอุบัติเหตุน��อขาย
                       ๖.๑ ในกรณ�ท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ชนะการสอบราคาสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาส8งมอบส
�งของไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5วิทยาลัยรานภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายใน ๕ วิทยาลัยรา�นท$าการของทาง
ราชการ น�บแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8วิทยาลัยรา�นท��ท$าข5อติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษกลัยราชภัฏเชียงรงซื้อประกันอุบัต��อ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายท$าข5อติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษกลัยราชภัฏเชียงรงเป2นหน�งส�อแทนการท$า
ส�ญญาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามแบบส�ญญาดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งระบ�ในข5อ ๑.๓ กLไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5
                       ๖.๒ ในกรณ�ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ชนะการสอบราคา ไม8สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาส8งมอบส
�งของไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ครบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5วิทยาลัยรานภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายใน ๕ วิทยาลัยรา�นท$าการของทาง
ราชการ หร�อมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายเหLนวิทยาลัยรา8าไม8สมควิทยาลัยรารจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายท$าข5อติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษกลัยราชภัฏเชียงรงเป2นหน�งส�อ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามข5อ ๖.๑ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ชนะการ สอบ
ราคา จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องท$าส�ญญาซื้อประกันอุบัต��อขายติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามแบบส�ญญาดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งระบ�ในข5อ ๑.๓ ก�บมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายใน ๗ วิทยาลัยรา�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากวิทยาลัยรา�นท��ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บแจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5งแลัยราชภัฏเชียงระจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องวิทยาลัยราางหลัยราชภัฏเชียงร�กประก�นส�ญญาเป2นจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล$านวิทยาลัยรานเง
นเท8าก�บร5อยลัยราชภัฏเชียงระ ๕ ของราคาส
�งของท�� สอบราคาไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5
ให5มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายย!ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�อไวิทยาลัยรา5ในขณะท$าส�ญญา โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยใช5หลัยราชภัฏเชียงร�กประก�นอย8างหน!�งอย8างใดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อไปน��
                                (๑) เง
นสดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
                                (๒) เชLคท��ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารส��งจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล8ายให5แก8มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงราย โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยเป2นเชLคลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท��ท��ท$า
ส�ญญาหร�อก8อนหน5าน��นไม8เก
น ๓ วิทยาลัยรา�น ท$าการ



-๖-

                                (๓) หน�งส�อค�$าประก�นของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายในประเทศติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามแบบหน�งส�อค�$าประก�นดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งระบ�ในข5อ 
๑.๔ (๑)
                                (๔) หน�งส�อค�$าประก�นของบรรษ�ทเง
นท�นอ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษสาหกรรมแห8งประเทศไทย หร�อบร
ษ�ทเง
นท�น 
หร�อบร
ษ�ทเง
นท�นหลัยราชภัฏเชียงร�กทร�พย+ ท��ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บอน�ญาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษให5ประกอบก
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลการเง
นท�นเพ��อการพาณ
ชย+แลัยราชภัฏเชียงระประกอบธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�รก
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลค�$าประก�น
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามประกาศของธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลนาคารแห8งประเทศไทย ซื้อประกันอุบัต!�งไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5แจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5งช��อเวิทยาลัยรา�ยนให5ส8วิทยาลัยรานราชการติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8าง ๆ ทราบแลัยราชภัฏเชียงร5วิทยาลัยรา โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยอน�โลัยราชภัฏเชียงรมให5ใช5ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษาม
แบบหน�งส�อค�$าประก�น ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งระบ�ในข5อ ๑.๔ (๑)
                                (๕) พ�นธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลบ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรร�ฐบาลัยราชภัฏเชียงรไทย
                 หลัยราชภัฏเชียงร�กประก�นน��จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละค�นให5โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยไม8ม�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายอกเบ��ย ภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายใน ๑๕ วิทยาลัยรา�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากวิทยาลัยรา�นท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ชนะการสอบราคา (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ขาย)   
พ5นจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากข5อผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา4กพ�นติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามส�ญญาซื้อประกันอุบัต��อขายแลัยราชภัฏเชียงร5วิทยาลัยรา

                 ๗. อ	ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ราค+าปร	บัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
                       ค8าปร�บติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามแบบส�ญญาซื้อประกันอุบัต��อขายข5อ ๑๐ ให5ค
ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายในอ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษราร5อยลัยราชภัฏเชียงระ ๐.๑ ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อวิทยาลัยรา�น

                 ๘. กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปารร	บัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำป	นความีสิช�าร�ดังต่อไปนี้ �mp�ll��x�����2�com.sun.sบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปพิจารณาราคา���������5�com.sun.star.beans.XPร+อง
                       ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ชนะการ สอบราคา ซื้อประกันอุบัต!�งไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ท$าข5อติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษกลัยราชภัฏเชียงรงเป2นหน�งส�อ หร�อท$าส�ญญาซื้อประกันอุบัต��อขายติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามแบบดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งระบ�ในข5อ 
๑.๓ แลัยราชภัฏเชียงร5วิทยาลัยราแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8กรณ� จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องร�บประก�นควิทยาลัยราามช$าร�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายบกพร8องของส
�งของท��ซื้อประกันอุบัต��อขายท��เก
ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายข!�นภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายในระยะเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราไม8น5อยกวิทยาลัยรา8า ๑ ป% 
น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากวิทยาลัยรา�นท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ซื้อประกันอุบัต��อร�บมอบ โดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ขายติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องร�บจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายการซื้อประกันอุบัต8อมแซื้อประกันอุบัตมแก5ไขให5ใช5การไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งเดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
มภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายใน ๗ วิทยาลัยรา�น น�บถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากวิทยาลัยรา�นท��
ไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บแจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5งควิทยาลัยราามช$าร�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายบกพร8อง
                 
                  ๙. ข!อสิทธิเงวนสิทธิเ�ทธิเสนอราค�Bในกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปารเสิทธิเนอราคาและอ�/น ๆ
                       ๙.๑ เง
นค8าพ�สดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�ส$าหร�บการซื้อประกันอุบัต��อเง
นร�บฝากอ��น
                                การลัยราชภัฏเชียงรงนามในส�ญญาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละกระท$าไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อเม��อมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บอน�ม�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เง
น      
ค8าพ�สดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลาก เง
นร�บฝากอ��น แลัยราชภัฏเชียงร5วิทยาลัยราเท8าน��น
                       ๙.๒ เม��อมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ค�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเลัยราชภัฏเชียงร�อกผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคารายใดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายให5เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ขายแลัยราชภัฏเชียงระไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษกลัยราชภัฏเชียงรงซื้อประกันอุบัต��อ
ส
�งของติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษาม สอบราคาซื้อประกันอุบัต��อ แลัยราชภัฏเชียงร5วิทยาลัยราถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5าผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ขายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องส��งหร�อน$าส
�งของดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยราเข5ามาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8างประเทศ แลัยราชภัฏเชียงระของน��นติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องน$าเข5า
มาโดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยทางเร�อในเส5นทางท��ม�เร�อไทยเดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
นอย48 แลัยราชภัฏเชียงระสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาให5บร
การร�บขนไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามท��ร�ฐมนติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษร�วิทยาลัยรา8าการกระทรวิทยาลัยรางคมนาคม
ประกาศก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาซื้อประกันอุบัต!�งเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ขายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องปฏ
บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามกฎหมายวิทยาลัยรา8าดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5วิทยาลัยรายการส8งเสร
มการพาณ
ชยนาวิทยาลัยรา� ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งน�� 
                                (๑) แจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5งการส��งหร�อน$าส
�งของท��ซื้อประกันอุบัต��อขายดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยราเข5ามาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8างประเทศติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อกรมเจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5าท8าภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายใน 
๗ วิทยาลัยรา�น น�บติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ��งแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8วิทยาลัยรา�นท��ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ขายส��งหร�อซื้อประกันอุบัต��อของจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8างประเทศ เวิทยาลัยรา5นแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8เป2นของท��ร�ฐมนติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษร�วิทยาลัยรา8าการกระทรวิทยาลัยรางคมนาคมประกาศ
ยกเวิทยาลัยรา5นให5บรรท�กโดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยเร�ออ��นไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5
                                (๒) จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายการให5ส
�งของท��ซื้อประกันอุบัต��อขายดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งกลัยราชภัฏเชียงร8าวิทยาลัยราบรรท�กโดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยเร�อไทยหร�อเร�อท��ม�ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
เช8นเดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�ยวิทยาลัยราก�บเร�อ
ไทยจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8างประเทศมาย�งประเทศไทย เวิทยาลัยรา5นแติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บอน�ญาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากกรมเจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล5าท8าให5บรรท�กส
�งของน��นโดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยเร�ออ��นท��ม
ใช8เร�อ
ไทย ซื้อประกันอุบัต!�งจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ร�บอน�ญาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษเช8นน��นก8อนบรรท�กของลัยราชภัฏเชียงรงเร�ออ��น หร�อเป2นของท��ร�ฐมนติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษร�วิทยาลัยรา8าการกระทรวิทยาลัยรางคมนาคม
ประกาศยกเวิทยาลัยรา5นให5บรรท�กโดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยเร�ออ��น
                                (๓) ในกรณ�ท��ไม8ปฏ
บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ขายจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ5องร�บผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา
ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามกฎหมายวิทยาลัยรา8าดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5วิทยาลัยรายการส8ง
เสร
มการพาณ
ชยนาวิทยาลัยรา� 



-๗-

                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45เสนอราคาซื้อประกันอุบัต!�งมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายไดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย5ค�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเลัยราชภัฏเชียงร�อกแลัยราชภัฏเชียงร5วิทยาลัยราไม8ไปท$าส�ญญาหร�อข5อติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษกลัยราชภัฏเชียงรง
ภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายในเวิทยาลัยราลัยราชภัฏเชียงราท��ทางราชการก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย�งระบ�ไวิทยาลัยรา5ในข5อ ๖ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายอาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาเร�ยกร5องให5ชดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายใช5ควิทยาลัยราาม
เส�ยหายอ��น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5าม�) รวิทยาลัยรามท��งจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละพ
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลารณาให5เป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ท
�งงานติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงรายสงวิทยาลัยรานส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
?ท��จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกละแก5ไขเพ
�มเติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
มเง��อนไขหร�อข5อก$าหนดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายในแบบ
ส�ญญาให5เป2นไปติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษามควิทยาลัยราามเหLนของส$าน�กงานอ�ยการส4งส�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา5าม�)
 
  

มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ฏเช�ยงราย
๒๒ เมษายน ๒๕๕๖



รายละเอ#ยดังต่อไปนี้ �mp�ll��x�����2�com.sun.sแนบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ท!ายประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ เลขท#/ 67/2556

เง�/อนไขสิทธิเว	สิทธิเดังต่อไปนี้ �mp�ll��x�����2�com.sun.s�กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปารความีสิค�!มีสิครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำป	นอ�บัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 	ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖�เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖�ของน	กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ �กันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปษา 

ความีสิค�!มีสิครอง จำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑   รายการ ڃ�าڃา㭀ӣ���u���Ð�านวน หมีสิายเหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖�
1. เส�ยช�วิทยาลัยรา
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษกรณ�พ
เศษ (การเข5าร8วิทยาลัยรามก
จำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลกรรมท��ทางมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยเป2นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย$าเน
นการ) 200,000
2. เส�ยช�วิทยาลัยรา
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากอาหารแลัยราชภัฏเชียงระเคร��องดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย��มเป2นพ
เศษ (ซื้อประกันอุบัต!�งจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายข!�นภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`ายในมหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ย) 100,000
3. อ�บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ� เส�ยช�วิทยาลัยรา
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ ท��วิทยาลัยราไป 100,000
4. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงา4กฆาติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษกรรมแลัยราชภัฏเชียงระลัยราชภัฏเชียงรอบท$าร5ายร8างกายโดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยเจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษนา 100,000
5. ข�บข��ซื้อประกันอุบัต5อนท5ายรถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกล�กรยานยนติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ+ 100,000
6. การท�พพลัยราชภัฏเชียงรภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`าพโดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายยส
�นเช
งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาาวิทยาลัยราร 100,000
7. ส4ญเส�ยอวิทยาลัยรา�ยวิทยาลัยราะ แขน ขา ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา รวิทยาลัยราม 2 ข5าง หร�อมากกวิทยาลัยรา8า 100,000
8. ส4ญเส�ย แขน ขา ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ข5างใดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายข5างหน!�ง 60,000
9. ห4หนวิทยาลัยราก 2 ข5าง หร�อเป2นใบ5 50,000
10. ห4หนวิทยาลัยราก 1 ข5าง 15,000
11. ส4ญเส�ยน
�วิทยาลัยราห�วิทยาลัยราแม8ม�อ ท��ง 2 ข5อ 25,000
12. ส4ญเส�ยน
�วิทยาลัยราห�วิทยาลัยราแม8ม�อ ท��ง 1 ข5อ 10,000
13. ส4ญเส�ยน
�วิทยาลัยราช�� 3 ข5อ 10,000
14. ส4ญเส�ยน
�วิทยาลัยราช�� 2 ข5อ 8,000
15. ส4ญเส�ยน
�วิทยาลัยราช�� 1 ข5อ 4,000
16. ส4ญเส�ยน
�วิทยาลัยราอ��นๆ 2 ข5อหร�อมากกวิทยาลัยรา8า 5,000
17. ส4ญเส�ยน
�วิทยาลัยราห�วิทยาลัยราแม8เท5า 5,000
18. ส4ญเส�ยน
�วิทยาลัยราเท5าอ��นๆ 1 ข5อ หร�อมากกวิทยาลัยรา8า 1,000
19. เส�ยช�วิทยาลัยรา
ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากโรคภัฏเชียงราย ��횼ဂ��䪜`�ย ยกเวิทยาลัยรา5นโรคเอดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายส+ 30,000
20. ค8าร�กษาพยาบาลัยราชภัฏเชียงรติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ8อคร��งการบาดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลLบวิทยาลัยรางเง
น 15,000
21. ค8าชดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเชยจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากอ�บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ� กรณ�ใช5ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
? เช8น การใช5บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรทอง (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ปgวิทยาลัยรายนอก/คร��ง/ป%)
     วิทยาลัยรางเง
นส4งส�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย

500
15,000

22. ค8าชดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายเชยจำปีการศึกษา ๒๕๕๖��l�ฯ㨀ǜ����䦾��9�ของกรมบัญชีกลากอ�บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ
เหติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษ� กรณ�ใช5ส
ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
?อ��น เช8น การใช5บ�ติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษรทอง (ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา45ปgวิทยาลัยรายใน/ค�น/ป%) 
     วิทยาลัยรางเง
นส4งส�ดังนี้ �ยฯ กำหนด����������������Ũ�����§�                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย

1,000
30,000

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


