
  
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
เร่ือง   สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําภาคเรียนท่ี  1/2552 

……………………………..……….. 
                           ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ   อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน  ปดภาคเรียนประจําภาคเรียนที่  1/2552   นม ยู เอช ที  รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี  (ชนิดกลอง)  จํานวน  
16,770  กลอง  ราคากลองละ  7.55  บาท  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  126,613.50  บาท  (หน่ึงแสนสองหมื่นหกพันหกรอยสิบสามบาทหา
สิบสตางค)  รายละเอียดและการจัดสงดังนี้ 

นม ยู เอช ที  รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี  (ชนิดกลอง) 
1.  อาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน  จํานวน  4  โรงเรียน  
      1.1  โรงเรยีนบานชลประทานผาแตก     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล – ป.4 จํานวนนักเรียน  185  คน 
 -  ป.5 – ป.6  จํานวนนักเรียน    97  คน 

เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   8,460   กลอง 
      1.2  โรงเรยีนบานสันทราย     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล – ป.4 จํานวนนักเรียน  46  คน 
 -  ป.5 – ป.6  จํานวนนักเรียน  13  คน 

เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   1,770   กลอง 
      1.3  โรงเรยีนบานลวงเหนอื     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล – ป.4 จํานวนนักเรียน  76  คน 
 -  ป.5 – ป.6  จํานวนนักเรียน   34  คน 

เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   3,300   กลอง 
       1.4  โรงเรยีนบานปาสักงาม     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล – ป.4 จํานวนนักเรียน  16  คน 
 -  ป.5 – ป.6  จํานวนนักเรียน    7  คน 

เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   690   กลอง 
2.  อาหารเสริม  (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4  ศูนย  รายละเอยีดการจัดสงดังนี้ 
     2.1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขางน้ํา   จํานวน  24  คน  เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   720 กลอง    
     2.2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันทราย  จํานวน 10 คน  เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   300 กลอง 
     2.3  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาดใหม จํานวน  13  คน เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน 390 กลอง 
     2.4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลวงเหนอื จํานวน  22  คน เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน  660 กลอง 
     2.5  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาสักงาม จํานวน 16  คน เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน  480 กลอง 
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  รวมนม ยู  เอช ที รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี   จํานวน   16,770  กลอง ราคากลาง กลอง
ละ  7.55  บาท  เปนเงิน  126,613.50  บาท (หนึ่งแสนสองหมืน่หกพันหกรอยสิบสามบาทหาสิบสตางค) 

      ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาวและตองไมเปนผูถูกแจงเวยีนช่ือผู
ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา และตองเปนผูมี
รายช่ืออยูในบญัชีรายช่ือผูประกอบการที่มีสิทธิจําหนายในโครงการอาหารเสริม (นม)   

กําหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแตวันที่  31   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2552    ถึงวันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.
2552  ในวันและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  หรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
กอนวันเปดซองสอบราคาก็ได  ในกรณีท่ีเปนการยื่นซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลาที่เทศบาลฯ  ลงรบัจากไปรษณียเปน
การรับซอง  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่  02/2552”  มายังสํานักงานเทศบาลตําบล
ลวงเหนือ  เลขที่  299  หมู  2  ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  50220  เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคา
จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่  15  กันยายน  พ.ศ.2552  ต้ังแตเวลา  09.30  น.  เปน
ตนไป  ณ  ศูนยจัดซ้ือจัดจางทองถิ่นอําเภอดอยสะเก็ด 

เงินคาจัดซื้อสําหรับงานสอบราคาซื้อครั้งนี้   ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  งบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ.2552  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลฯ  ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น  

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดท่ีกองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  เลขที่  299  หมู  2  
ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม  ตั้งแตวันที่   31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2552   ถึงวันที่  14เดือนกันยายน 
พ.ศ.2552   หากมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจเพื่อการนั้นดวย  หรือสอบถามรายละเอียดได
ท่ีหมายเลขโทรศัพท  (053) 866077, 865901  ในวันและเวลาราชการ  หรือ  เวปไซดของเทศบาลตําบลลวงเหนือ  
www.loungnuae.com 

  

ประกาศ   ณ   วันที่  28   เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2552 
 
 

    (ลงช่ือ) 
(นายดวงแกว    สะอาดลวน) 
นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนอื  

 


