ประกาศศเทศบาลตําบลบางกระ
า
ะทึก
ป าภาคเรีรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
2
เรื่อง สอบราคาจัจัดซื้ออาหารรเสริม (นม))พร้อมดืม่ ประจํ
………………………………………………..……………….
ด้วย เทศบบาลตําบลบาางกระทึก อําเภอสามพรราน จังหวัดนครปฐม น ครปฐม มีความประสงค์ค์จ ะ
ดําเนินการสอบราคา
ก
าจัดซื้ออาหารรเสริม (นม) ภาคเรี
ภ ยนที่ 2 ประจํ
ป าปีการศึศึกษา 2558 รายละเอียดดดังต่อไปนี้
1. จัดซื้ออาหารเสริม (นมม) พร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 2000 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรีรียน
จํานวน 95,013 ถุง โดยส่งเป็ปนประจําทุกวันระหว่างเวลลา 07.00 น. – 09.00 นน. ของแต่ละววัน ตั้งแต่วัวันที่
1 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลลา 69 วัน
2. จัดซื้ออาหารเสริม (นมม) พร้อมดื่ม ยู. เอช. ที. รสสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 2000 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรีรียน
ง
ม (นม) ชนิดถุงงครบตามจํานวน
น ก่อนปิดภาค
ภ
จํานวนน 59,157 กล่อง โดยจจะต้องส่งมอบบหลังจากที่ส่งอาหารเสริ
เรียนที่ 2/2558
ราคางบปรระมาณเป็นเงิงิน 1,087,793.28 บาท (หนึ่งล้านแปปดหมื่นเจ็ดพันนเจ็ดร้อยเก้าสิสบสามบาทยียี่สิบ
แปดสตตางค์) ราคากลาง นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิ
ช ดถุง ราคาาถุงละ 6.58 บาท นม ยู. เอช. ที. รสสจืด ชนิดกลล่อง
กล่องละ 7.82 บาทท
ผู้มีสิทธิเสนนอราคาจะต้องมี
อ คุณสมบัติติ
1. เป็นนิตบุบิ ุคคล หรือบุคคลธรรมดา
ค
ที่มีอาชีพขายยพัสดุที่สอบรราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผูถูถ้ ูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานนของทางราชการ รัฐวิสาหหกิจ หรือหน่วยงานการบริริหารราชการ
ส่วนท้องถิ
อ ่น ในขณะะที่ยื่นซองสอบบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้
ไ รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกั
ม นซึ่งอาจปฏิฏิเสธไม่ยอมขึขึ้นศาลไทย เเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราาคา
ได้มีคําสัส่งให้สละสิทธิแ์ ละความคุมกั
ม้ นเช่นว่านัน้
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอือื่นที่เข้าเสนออราคาหรือไมม่เป็นผู้กระทําการอั
า นเป็นการ
ก
ขัดขวางงการแข่งขันราคาอย่
ร
างเป็นธรรมในการส
น
สอบราคาซื้อครั
ค ้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคคา ตั้งแต่วันที
น ่ 13 เดือน
อ พฤศจิกายน พ.ศ. 22558 . ถึงวันที่ 26 เดืดือน
ก
2558 เวลา......088.30......น. ถึง......16.30.......น. ได้ที่กองคลัง เททศบาลตําบลบบางกระทึก หรื
หอ
พฤศจิกายน
ยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดดยถือวันและเเวลาที่เทศบาลลตําบลบางกรระทึกนั้นลงรับบจากไปรษณีย์เป็นการรับซอง
ซ
กําหนดเปิดซองในวันที่ 27 เดือน พฤศจิ
พ กายน พ.ศ. 25588 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
น ณ ห้องศูศูนย์
ว
้อหรื
ห อการจ้าง จังหวัดนครปปฐม ชั้น 4 ศาลากลางจั
ศ
งหวั
ห ดนครปฐม
รวมข่าวสารการซื

-2-/ผู้สนใจจติด
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ......-......บาท ( - ) ได้ที่กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบล
บางกระทึก ระหว่างวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลบางกระทึก www.bangkrateuk.go.th เว็บไซต์ของ
จังหวัดนครปฐม www.nakhonpathom.go.thและเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.thหรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2482-7213-5 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายาชัน มีปอ้ ม)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
******************************************************

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร 1,087,793.28.บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
.
- นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ถุงละ 6.58 บาท
- นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง กล่องละ 7.82 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บาท
4.1 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
4.2
..
4.3
..
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
1. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
2. หนังสือด่วนมาก ที่ มท.0893.4/ว.870 ลงวันที่ 29 เมษายน 2258

