
 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
เรื่อง  สอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมอนยะ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
………………………………………………… 

 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมวิน มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานมอนยะ หมูท่ี 13  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 8 จํานวน 1 แหง
จํานวนเด็ก เล็ก 94 คน จํานวน 124 วัน (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558 ) โดยกําหนดราคา
กลาง 20 บาท/คน/วัน  ในวงเงิน 233,120 บาท (สองแสนสามหม่ืนสามพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) 

รายการอาหารตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมวินกําหนด  โดยอาหารกลางวันท่ีจัดทําจะตอง
เปนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ มีสารอาหารครบ 5 หมู เปนอาหารใหม สด สะอาด ถูกหลักอนามัย ไมใสผง  
ชูรส ในปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของเด็กทุกวัน และรายการอาหารแตละเมนูตองไมซํ้ากันภายในสัปดาห 

ผูรับจางจะตองสงมอบงานจางทุกวันทําการ กอนเวลา 11.00 น. โดยตองจัดเตรียม ภาชนะใส
อาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอตอจํานวนเด็ก  
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพรับจางเหมางานท่ีสอบราคาจางเหมาดังกลาว ตองไมเปนผู
ถูกแจงเวียนชื่อ ผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ินในขณะท่ียื่น
ซองสอบราคา และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก “องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน” ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้  

กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี 11 เดือน กันยายน  ถึงวันท่ี 24 เดือน กันยายน  พ.ศ. 255 7  
ในวันเวลาราชการ ณ สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และในวันท่ี 24 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2557 ระหวางเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม       

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอ
แมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ไดท่ี
เจาหนาท่ีพัสดุ สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ตั้งอยูเลขท่ี 9 หมูท่ี 15 
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-5302-
7777-9 ตอ 18 หรือทางเว็บไซต www.maewin.net  ระหวางวันท่ี 11 เดือน กันยายน ถึงวันท่ี 24 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2557 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 
 
 
 

         (นางเกศริน  ตุนแกว) 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 

 

http://www.maewin.net/


(สําเนา) 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 

เรื่อง  สอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมอนยะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

………………………………………………… 
 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมวิน มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานมอนยะ หมูท่ี 13  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 8 จํานวน 1 แหง
จํานวนเด็ก เล็ก 94 คน จํานวน 124 วัน (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558 ) โดยกําหนดราคา
กลาง 20 บาท/คน/วัน  ในวงเงิน 233,120 บาท (สองแสนสามหม่ืนสามพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) 

รายการอาหารตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมวินกําหนด  โดยอาหารกลางวันท่ีจัดทําจะตอง
เปนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ มีสารอาหารครบ 5 หมู เปนอาหารใหม สด สะอาด ถูกหลักอนามัย ไมใสผง  
ชูรส ในปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของเด็กทุกวัน และรายการอาหารแตละเมนูตองไมซํ้ากันภายในสัปดาห 

ผูรับจางจะตองสงมอบงานจางทุกวันทําการ กอนเวลา 11.00 น. โดยตองจัดเตรียม ภาชนะใส
อาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอตอจํานวนเด็ก  
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพรับจางเหมางานท่ีสอบราคาจางเหมาดังกลาว ตองไมเปนผู
ถูกแจงเวียนชื่อ ผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ินในขณะท่ียื่น
ซองสอบราคา และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก “องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน” ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้  

กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี 11 เดือน กันยายน  ถึงวันท่ี 24 เดือน กันยายน  พ.ศ. 255 7  
ในวันเวลาราชการ ณ สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และในวันท่ี 24 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2557 ระหวางเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม       

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอ
แมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ไดท่ี
เจาหนาท่ีพัสดุ สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ตั้งอยูเลขท่ี 9 หมูท่ี 15 
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-5302-
7777-9 ตอ 18 หรือทางเว็บไซต www.maewin.net  ระหวางวันท่ี 11 เดือน กันยายน ถึงวันท่ี 24 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2557 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 
 
 
 

         (นางเกศริน  ตุนแกว) 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 

 
 

http://www.maewin.net/


(สําเนาคูฉบับ) 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 

เรื่อง  สอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมอนยะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

………………………………………………… 
 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมวิน มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานมอนยะ หมูท่ี 13  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 8 จํานวน 1 แหง
จํานวนเด็ก เล็ก 94 คน จํานวน 124 วัน (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558 ) โดยกําหนดราคา
กลาง 20 บาท/คน/วัน  ในวงเงิน 233,120 บาท (สองแสนสามหม่ืนสามพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) 

รายการอาหารตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมวินกําหนด  โดยอาหารกลางวันท่ีจัดทําจะตอง
เปนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ มีสารอาหารครบ 5 หมู เปนอาหารใหม สด สะอาด ถูกหลักอนามัย ไมใสผง  
ชูรส ในปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของเด็กทุกวัน และรายการอาหารแตละเมนูตองไมซํ้ากันภายในสัปดาห 

ผูรับจางจะตองสงมอบงานจางทุกวันทําการ กอนเวลา 11.00 น. โดยตองจัดเตรียม ภาชนะใส
อาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอตอจํานวนเด็ก  
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพรับจางเหมางานท่ีสอบราคาจางเหมาดังกลาว ตองไมเปนผู
ถูกแจงเวียนชื่อ ผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ินในขณะท่ียื่น
ซองสอบราคา และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก “องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน” ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้  

กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี 11 เดือน กันยายน  ถึงวันท่ี 24 เดือน กันยายน  พ.ศ. 255 7  
ในวันเวลาราชการ ณ สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และในวันท่ี 24 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2557 ระหวางเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม       

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอ
แมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ไดท่ี
เจาหนาท่ีพัสดุ สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ตั้งอยูเลขท่ี 9 หมูท่ี 15 
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-5302-
7777-9 ตอ 18 หรือทางเว็บไซต www.maewin.net  ระหวางวันท่ี 11 เดือน กันยายน ถึงวันท่ี 24 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2557 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 
 
 
 

         (นางเกศริน  ตุนแกว) 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 

 
 

..............................พิมพ................/..................../................ 

.............................ตรวจ/ทาน............../.................../.......... 

.............................หัวหนาสํานัก/สวน............/........../........ 

.............................ปลัด อบต.............../................./............ 
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