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ประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง 
เร่ือง    สอบราคาซ้ืออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์  ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

   ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง , โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
        และโรงเรียนสังกดัเทศบาลต าบลแม่วาง  ประจ าปีการศึกษาที ่1/2557 

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

                       ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.2557  หน่วยงาน   กอง
การศึกษา    แผนงาน    การศึกษา    งาน   ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา    หมวด   ค่าวสัดุ   
( ค่าอาหารเสริม (นม) ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ตั้งไว ้  1,076,740.-บาท   (หน่ึงลา้นเจ็ดหม่ืนหกพนัเจ็ดร้อย
ส่ีสิบบาทถว้น)    นั้น                         

                       เทศบาลต าบลแม่วางจึงด าเนินการจดัซ้ือโดยวิธีสอบราคาซ้ืออาหารเสริม(นม)  ให้แก่ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก , โรงเรียนประถมศึกษาท่ีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง และโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
เทศบาลต าบลแม่วาง  ประจ าปีงบประมาณ  2557  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2557  ดงัน้ี 
                       1.  นมพาสเจอร์ไรส์    รสจืด    ปริมาตรสุทธิไม่นอ้ยกวา่    200     มิลลิลิตร   หรือ   ซีซี  / กล่อง 
/ ถุง  เป็นนมบรรจุถุง  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 26,202  ถุง  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 1  –  ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี  4  มีรายละเอียดดงัน้ี 

-  โรงเรียนบา้นกาดเขมวงัส์            จ  านวน    205  คน 
-  โรงเรียนเทศบาลวดัดอนเปา        จ  านวน    113  คน 
-  โรงเรียนวดัศิริชยันิมิตร      จ  านวน      79  คน 

                      2.   นมพาสเจอร์ไรส์     รสจืด    ปริมาตรสุทธิไม่นอ้ยกวา่   200    มิลลิลิตร    หรือ   ซีซี /กล่อง/
ถุง  เป็นนมบรรจุกล่อง  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 8,184 กล่อง  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6    มี
รายละเอียดดงัน้ี 

-  โรงเรียนบา้นกาดเขมวงัส์             จ  านวน     87  คน 
-   โรงเรียนเทศบาลวดัดอนเปา        จ  านวน     20  คน 
-   โรงเรียนวดัศิริชยันิมิตร       จ  านวน     17  คน 
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                      3.    นมพาสเจอร์ไรส์      รสจืด     ปริมาตรสุทธิไม่นอ้ยกวา่    200    มิลลิลิตร    หรือ  ซีซี / 
กล่อง / ถุง  เป็นนมบรรจุถุง  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5,346  ถุง  ส าหรับนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
ต าบลแม่วาง    มีรายละเอียดดงัน้ี 
        -  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัจ าลอง           จ  านวน   46   คน 
        -  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัป่าแดด          จ  านวน     7   คน 
        -  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัศิริชยันิมิตร     จ  านวน     7   คน 

-  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นดอนเปา       จ  านวน   21   คน 
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯ ส่งมอบให้ทนัภายใน   วนัท่ี  1 กรกฎาคม  -  30  กนัยายน  2557
จ านวน  66  วนั   
   ราคากลางของอาหารเสริม (นม)  ดังนี้ 

-  ราคากลางของนมพาสเจอร์ไรส์  (ชนิดถุง)     ราคาถุงละ  6.37  บาท 

-  ราคากลางของนมพาสเจอร์ไรส์  (ชนิดกล่อง)  ราคาถุงละ  7.61  บาท 
  ผูมี้สิทธ์ิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี    
                        1.    เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาดงักล่าว                 
   2.    มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
   3.    มีใบอนุญาตผลิตอาหาร 
   4.    มีใบส าคญัการข้ึนทะเบียนส าหรับอาหาร 
   5.    มีใบรับรองผ่านเกณฑ์และวิธีการผลิตท่ีดี  (G.M.P)  จาก  อย.  และตอ้งมีผล
การตรวจสถานท่ีผลิตอาหารท่ีผา่นตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีผลิตท่ีดีในระยะเวลา  12  เดือน 

6.  มีหนงัสือรับรองการซ้ือขายน ้านมดิบระหวา่งแหล่งน ้ านมดิบกบัผูป้ระกอบการ
ท่ีเป็นปัจจุบนั (MOU) 
   7.   มีหนังสือยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจดัซ้ือนมใน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน กรณีท่ีจะไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินหรือหน่วยจดัซ้ือท่ีเป็นคู่สัญญา 
   8.  ไม่มีหน้ีสินติดค้างช าระน ้ านมดิบกับเกษตรกรหรือสถาบนัเกษตรกรหรือ
สามารถตกลงกนัไดโ้ดยแหล่งน ้านมดิบยนิยอมพร้อมใจ 
   9. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ท่ีเขา้เสนอราคาให้แก่
เทศบาลต าบลแม่วาง  อ าเภอแม่วาง  จงัหวดัเชียงใหม่   ณ  วนัประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผูก้ระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ในการสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี 

                   ก าหนดยืน่ซองสอบราคา ในวนัท่ี  12 - 25  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00  –  16.30  น. 
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ณ  ส านกังานเทศบาลต าบลแม่วาง และวนัสุดทา้ยวนัท่ี   26  มิถุนายน  2557   ยื่น  ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสาร
การจดัซ้ือจดัจา้งระดบัอ าเภอ   (ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอแม่วาง    ท่ีว่าการอ าเภอแม่วาง) ในวนัและเวลา
ราชการ (09.00 - 16.30 น.) 

         ก าหนดตรวจสอบคุณสมบติั(ผลประโยชน์ร่วมกนั)   ณ   ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือจดั
จา้งระดบัอ าเภอ  (ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอแม่วาง  ท่ีว่าการอ าเภอแม่วาง) ในวนัท่ี     27  มิถุนายน   2557    
ระหวา่งเวลา   09.00 – 10.30  น. 

                   ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี     27     มิถุนายน  2557   ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ
จดัจา้งระดบัอ าเภอ (ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอแม่วาง  ท่ีวา่การอ าเภอแม่วาง) ตั้งแต่เวลา  10.30 – 12.00 น.  

 

  ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ท่ี   งานพสัดุ    กองคลงั   ส านักงานเทศบาล
ต าบลแม่วาง  ระหวา่งวนัท่ี    12    มิถุนายน  2557   ถึงวนัท่ี   25    มิถุนายน  2557    หรือสอบถามทาง
โทรศพัท์หมายเลข   0-5383-0882 -3   ต่อ 53  ในวนัและเวลาราชการ   และดูรายละเอียดได้ท่ี  
www.maewang.go.th  

                    ประกาศ  ณ  วนัท่ี   12   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2557 

 

   

                    (นายไกรลกัษณ์        พีรพุทธรางกรู) 
           นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 
     
 

http://www.maewang.go.th/

