
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

เรื่อง  สอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว 
................................................. 

    

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสอบราคา
จัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว รายการเครื่องกรองน้ําพรอมอุปกรณในการติดตั้ง บานแมสะปอก หมูท่ี 5 จํานวน 2 
เครื่อง ราคากลาง 149,800 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเกาพันแปดรอย บาทถวน)  วงเงินงบประมาณ 144,450 บาท 
(หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันสี่รอยหาสิบบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาการจัดซ้ือ เลขท่ี 003/2558 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกลาว  ไมเปนผู ท่ีถูกระบุชื่อไวใน
บัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับ
ผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุม
กัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ” ณ  
วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซ้ือ
ครั้งนี้  

กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี 10 เดือน เมษายน ถึงวันท่ี 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ในวัน
เวลาราชการ ณ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และในวันท่ี 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ระหวางเวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง 
อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม       

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป  
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอ 
แมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ไดท่ีเจาหนาท่ี
พัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ตั้งอยูเลขท่ี 9 หมูท่ี 15 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
ระหวางวันท่ี 10 เดือน เมษายน ถึง วันท่ี 28 เดือน เมษายน พ .ศ. 2558 หรือสอบถาม รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี
หมายเลขโทรศัพท 0-5302-7777-9 ตอ 23 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซด www.maewin.net 
ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 

         (นางเกศริน  ตุนแกว) 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 

 

http://www.maewin.net/
http://www.gprocurement.go.th/


  

(สําเนา) 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
เรื่อง  สอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว 

................................................. 
    

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสอบราคา
จัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว รายการเครื่องกรองน้ําพรอมอุปกรณในการติดตั้ง บานแมสะปอก หมูท่ี 5 จํานวน 2 
เครื่อง ราคากลาง 149,800 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเกาพันแปดรอย บาทถวน)  วงเงินงบประมาณ 144,450 บาท 
(หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันสี่รอยหาสิบบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาการจัดซ้ือ เลขท่ี 003/2558 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกลาว  ไมเปนผู ท่ีถูกระบุชื่อไวใน
บัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับ
ผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุม
กัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ” ณ  
วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซ้ือ
ครั้งนี้  

กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี 10 เดือน เมษายน ถึงวันท่ี 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ในวัน
เวลาราชการ ณ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และในวันท่ี 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ระหวางเวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง 
อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม       

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป  
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอ 
แมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ไดท่ีเจาหนาท่ี
พัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ตั้งอยูเลขท่ี 9 หมูท่ี 15 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
ระหวางวันท่ี 10 เดือน เมษายน ถึง วันท่ี 28 เดือน เมษายน พ .ศ. 2558 หรือสอบถาม รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี
หมายเลขโทรศัพท 0-5302-7777-9 ตอ 23 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซด www.maewin.net 
ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 

         (นางเกศริน  ตุนแกว) 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 

 
 
 

http://www.maewin.net/
http://www.gprocurement.go.th/


  

(สําเนาคูฉบับ) 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
เรื่อง  สอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว 

................................................. 
    

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสอบราคา
จัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว รายการเครื่องกรองน้ําพรอมอุปกรณในการติดตั้ง บานแมสะปอก หมูท่ี 5 จํานวน 2 
เครื่อง ราคากลาง 149,800 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเกาพันแปดรอย บาทถวน)  วงเงินงบประมาณ 144,450 บาท 
(หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันสี่รอยหาสิบบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาการจัดซ้ือ เลขท่ี 003/2558 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกลาว  ไมเปนผู ท่ีถูกระบุชื่อไวใน
บัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับ
ผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุม
กัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ” ณ  
วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซ้ือ
ครั้งนี้  

กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี 10 เดือน เมษายน ถึงวันท่ี 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ในวัน
เวลาราชการ ณ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และในวันท่ี 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ระหวางเวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง 
อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม       

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป  
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอ 
แมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ไดท่ีเจาหนาท่ี
พัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ตั้งอยูเลขท่ี 9 หมูท่ี 15 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
ระหวางวันท่ี 10 เดือน เมษายน ถึง วันท่ี 28 เดือน เมษายน พ .ศ. 2558 หรือสอบถาม รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี
หมายเลขโทรศัพท 0-5302-7777-9 ตอ 23 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซด www.maewin.net 
ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 

         (นางเกศริน  ตุนแกว) 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
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.............................ตรวจ/ทาน............../.................../.......... 

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