
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
เร่ือง   สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําภาคเรียนท่ี  1/2552 

……………………………..……….. 
                           ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ   อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะสอบราคาซื้ออาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน  ประจําภาคเรียนที่  1/2552  เปนนมพาสเจอรไรส  รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี  (ชนิด
ถุง)  จํานวน  50,900  ถุง  ราคาถุงละ  6.26  บาท  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  330,528.-  บาท  และนม ยู เอช ที  รสจืด  ตรานม
โรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี  (ชนิดกลอง)  จํานวน  4,400  กลอง  ราคากลองละ  7.55  กลอง  ราคากลองละ  7.55  บาท  
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  33,220.-  บาท  รายละเอียดและการจัดสงดังนี้ 

นมพาสเจอรไรส  รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี  (ชนิดถุง) 
1.  อาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน  จํานวน  4  โรงเรียน  รายละเอียดการจัดสงดังนี้ 
      1.1  โรงเรยีนบานชลประทานผาแตก     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล จํานวนนักเรียน  48  คน 
 -  ป.1 – ป.6 จํานวนนักเรียน  227  คน 

จัดสงทุกวันจันทร,  วันพุธ  และวันศุกร  เปนระยะเวลา  100  วัน  จํานวน   27,500   ถุง 
      1.2  โรงเรยีนบานสันทราย     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล   จํานวนนักเรียน  15  คน 
 -  ป.1 – ป.6   จํานวนนักเรียน   46  คน 

จัดสงทุกวันจันทร,  วันพุธ  และวันศุกร  เปนระยะเวลา  100  วัน  จํานวน   6,100   ถุง 
      1.3  โรงเรยีนบานลวงเหนอื     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล   จํานวนนักเรียน  32  คน 
 -  ป.1 – ป.6   จํานวนนักเรียน   68  คน 

จัดสงทุกวันจันทร,  วันพุธ  และวันศุกร  เปนระยะเวลา  100  วัน  จํานวน   10,000   ถุง 
2.  อาหารเสริม  (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4  ศูนย  รายละเอยีดการจัดสงดังนี้ 
     2.1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขางน้ํา   จํานวน  28  คน   จัดสงทุกวันจันทร,  วันพุธ  และวันศุกร   

เปนระยะเวลา  100  วัน  จํานวน   2,800   ถุง 
     2.2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันทราย   จํานวน  10  คน   จัดสงทุกวันจันทร,  วันพุธ  และวันศุกร    

เปนระยะเวลา  100  วัน  จํานวน   1,000   ถุง 
     2.3  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาดใหม   จํานวน  15  คน   จัดสงทุกวันจนัทร,  วันพุธ  และวัน 

ศุกร  เปนระยะเวลา  100  วัน  จํานวน   1,500   ถุง 
     2.2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลวงเหนอื   จํานวน  20  คน   จัดสงทุกวันจนัทร,  วันพุธ  และวันศุกร   

เปนระยะเวลา  100  วัน  จํานวน   2,000   ถุง 
รวมนมพาสเจอรไรส  รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาด  200  ซีซี   จํานวน   50,900   ถุง  ราคาถุงละ  6.26  

บาท  เปนเงิน  318,634  บาท 



 
(2) 

นม ยู เอช ที  รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี  (ชนิดกลอง) 
1.  อาหารเสริม  (นม)  ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน  จํานวน  1  โรงเรียน  รายละเอียดการ 

จัดสงดังนี ้
      1.1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาสักงาม    จํานวน  15  คน   สงมอบสองครัง้  เปนเวลา  100  วัน   

จํานวน  1,500  กลอง 
      1.2  โรงเรยีนบานปาสักงาม    ระดับ  ป.1 – ป.6  จํานวนนักเรียน  29  คน  สงมอบสองครั้ง  เปน 

เวลา  100  วัน  จํานวน  2,900  กลอง 
  รวมนม ยู  เอช ที  รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี   จํานวน   4,400   กลอง   ราคา
กลองละ  7.55  บาท  เปนเงิน  33,220  บาท 

      ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาวและตองไมเปนผูถูกแจง
เวียนชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
และตองเปนผูมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูประกอบการที่มีสิทธิจําหนายในโครงการอาหารเสริม (นม)   

กําหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแตวันที่  28   เดือน  เมษายน  พ.ศ.2552    ถึงวันที่  13  เดือน  
พฤษภาคม  พ.ศ.2552  ในวันและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  หรือจะสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับกอนวันเปดซองสอบราคาก็ได  ในกรณีท่ีเปนการยื่นซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลา
ท่ีเทศบาลฯ  ลงรับจากไปรษณียเปนการรับซอง  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่  
02/2552”  มายังสํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  เลขที่  299  หมู  2  ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด
เชียงใหม  50220  เมือ่พนกําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  กําหนดเปดซองสอบราคาใน
วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.2552  ต้ังแตเวลา  09.40  น.  เปนตนไป  ณ  ศูนยจัดซ้ือจัดจางทองถิ่นอําเภอดอยสะเก็ด 

เงินคาจัดซื้อสําหรับงานสอบราคาซื้อครั้งนี้    ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2552  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลฯ  ไดรับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณแลวเทานั้น  

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดท่ีกองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  เลขที่  299  
หมู  2  ตําบลลวงเหนอื  อําเภอดอยสะเก็ด  จงัหวัดเชียงใหม  ตั้งแตวันที่   28   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2552   ถึงวันที่  13  
เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2552   หากมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนตองมีหนังสอืมอบอํานาจเพื่อการนั้นดวย  
หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท  (053) 866077, 865901  ในวันและเวลาราชการ  หรือ  เวปไซดของ
เทศบาลตําบลลวงเหนอื  www.loungnuae.com 

  

ประกาศ   ณ   วันที่  27   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2552 
 

 

    (ลงช่ือ) 
(นายดวงแกว    สะอาดลวน) 
นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนอื  



 
 

 


