
 
                 

 
 
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   

อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
******************* 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง 
ประเภทหอกระจายข่าว   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   ราคากลาง ในการสอบราคา   
คร้ังน้ี   300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.แม่ใส)  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                       
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

อน่ึงสัญญาจ้างเป็นแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วย 

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานประเภทเดียวกันและต้องเป็นผลงานที่อยู่ในสัญญาเดียวกันเท่าน้ันวงเงินไม่น้อยกว่า150,000บาท 
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้เสนอราคาอ่ืนที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแม่ใส  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ             
สอบราคาคร้ังน้ี    

ก าหนดฟังค าช้ีแจง และก าหนดดูสถานที่   ในวันที ่ 15  มีนาคม  2554  ระหว่างเวลา  10.00 น.   
เป็นต้นไป  ณ   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส /สถานที่ก่อสร้าง ( ผู้ซ้ือแบบก่อสร้างผู้ใดไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าได้
รับทราบพื้นที่และเงื่อนไขการก่อสร้างแล้วทุกประการ ) 

ก าหนดย่ืนซองสอบราคา   ในวันที ่ 1  มีนาคม  2554  ถึง  วันที่  14   มีนาคม  2554   
ตั้งแต่เวลา  08.30 -  16.30 น.  ณ   ส่วนการคลัง  งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  และ  ในวันที่   15 มีนาคม  2554   
ตั้งแต่เวลา  10.00 - 10.30 น.   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับอ าเภอ  ชั้น 2  
อาคารส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   

ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา   ในวันที่  16  มีนาคม  2554  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวม 
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ชั้น 2  อาคารส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา   
            ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ  600.- บาท ( หกร้อยบาทถ้วน )  ได้ทีส่่วนการคลัง  
งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่  1  มีนาคม   2554   ถึง วันที่  14  
มีนาคม  2554   ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5488-9909  ต่อ 15  ในวันและเวลาราชการ  
หรือทางเวปไซด์  www.maesaisao.go.th   
 

ประกาศ    ณ   วันที่   1  มีนาคม   พ.ศ. 2554 
 

 

 

(  นายชาตรี    สารเร็ว  ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.maesaisao.go.th/


 

 

 
                 

 
 
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
******************* 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  ราคากลาง  ๒๔๒,๐๐๐.- บาท ( สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน ) 
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.แม่ใส )  จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จากการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  แผนงานส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครอง ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่           
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อน่ึงสัญญาจ้างเป็นแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ทีถู่กแจ้งเวียนรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้เสนอราคาอ่ืนที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแม่ใส  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ             
สอบราคาคร้ังน้ี    

ก าหนดฟังค าช้ีแจง และก าหนดดูสถานที่   ในวันที ่ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.   
เป็นต้นไป   ณ   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส / สถานที่ก่อสร้าง ( ผู้ซ้ือแบบก่อสร้างผู้ใดไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าได้
รับทราบพื้นที่และเงื่อนไขการก่อสร้างแล้วทุกประการ ) 

ก าหนดย่ืนซองสอบราคา    ในวันที่   ๒๘   เมษายน  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๑๘   พฤษภาคม  ๒๕๕๔                      
( ในวันราชการ ) ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ -  ๑๕.๐๐ น.  ณ   ส่วนการคลัง  งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  และ ในวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ระดับอ าเภอ  ชั้น ๒  อาคารส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   

ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป                          
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ชั้น ๒  อาคารส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา   
            ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) ได้ทีส่่วนการคลัง  
งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่  ๒๘  เมษายน   ๒๕๕๔   ถึง วันที่  ๑๘  
พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ในวันราชการ)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ -๕๔๘๘-๙๙๐๙            
ต่อ ๑๕   ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเวปไซด์  www.maesaisao.go.th   
 

ประกาศ    ณ   วันที่   ๒๘  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 

 

(  นายชาตรี    สารเร็ว  ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.maesaisao.go.th/


 

 
 

 

 
                 

 
 
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ใส   

อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
******************* 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง 
ประเภทอาคาร   โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ใส   ราคากลาง ในการสอบราคา   คร้ังน้ี  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท             
(สองแสนบาทถ้วน) (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.แม่ใส) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

อน่ึงสัญญาจ้างเป็นแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ทีถู่กแจ้งเวียนรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วย 

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้เสนอราคาอ่ืนที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วน 

ต าบลแม่ใส  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ             
สอบราคาคร้ังน้ี    

ก าหนดฟังค าช้ีแจง และก าหนดดูสถานที่   ในวันที ่ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.   
เป็นต้นไป   ณ   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส / สถานที่ก่อสร้าง ( ผู้ซ้ือแบบก่อสร้างผู้ใดไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าได้
รับทราบพื้นที่และเงื่อนไขการก่อสร้างแล้วทุกประการ ) 

ก าหนดย่ืนซองสอบราคา    ในวันที่   ๒๘   เมษายน  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๑๘   พฤษภาคม  ๒๕๕๔                      
( ในวันราชการ ) ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ -  ๑๕.๐๐ น.  ณ   ส่วนการคลัง  งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  และ ในวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ระดับอ าเภอ  ชั้น ๒  อาคารส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   

ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป                          
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ชั้น ๒  อาคารส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา   
            ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) ได้ทีส่่วนการคลัง  
งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่  ๒๘  เมษายน   ๒๕๕๔   ถึง วันที่  ๑๘  
พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ในวันราชการ)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ -๕๔๘๘-๙๙๐๙            
ต่อ ๑๕   ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเวปไซด์  www.maesaisao.go.th   
 

ประกาศ    ณ   วันที่   ๒๘  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
 
 

(  นายชาตรี    สารเร็ว  ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
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    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

เรื่อง   สอบราคาซื้อโครงการดัดแปลงรถบรรทุกน้ า ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร เป็นรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 
ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประจ ารถ ของ อบต.แม่ใส  ต าบลแม่ใส   อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา    

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ 
โครงการดัดแปลงรถบรรทุกน้ า ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร เป็นรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์
ประจ ารถ  ของ อบต.แม่ใส  ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ราคากลาง  ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้า-
หมื่นบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามรายการอุปกรณ์แนบท้าย )   

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนรายช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วย 

บริหารราชการส่วนท้องถ่ินในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้เสนอราคาอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแม่ใส  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการสอบราคาครั้งนี้    

ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่   ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๑   มิถุนายน  ๒๕๕๔                      
( ในวันราชการ ) ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ -  ๑๕.๐๐ น.  ณ   ส่วนการคลัง  งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส         
และ  ในวันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับอ าเภอ  ช้ัน ๒   อาคารส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  อ าเภอเมืองพะเยา             
จังหวัดพะเยา   

ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป                          
ณ  ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ช้ัน ๒  อาคารส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน  อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา   
            ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) ได้ที่ส่วน
การคลัง  งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่  ๑๙ พฤษภาคม  
๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๑   มิถุนายน  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ในวันราชการ)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๕๔๘๘-๙๙๐๙  ต่อ ๑๕   ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเวปไซด์  www.maesaisao.go.th   
 

ประกาศ    ณ   วันท่ี  ๑๙  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

(  นายชาตรี    สารเร็ว  ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

 

http://www.maesaisao.go.th/


 

                                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
เรื่อง   สอบราคาโครงการจ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ใส ประจ าปีงบประมาณ 2554                                        

…................................................. 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคา

จ้าง โครงการจ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2554  ดังนี้  

 จ้างเหมาท าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  จ านวน  225 วันท าการ              
(โดยนับตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2553  ถึง  30 กันยายน 2554 )  จ านวนเด็ก  40  คน ราคาวันละ  13  บาท ต่อมื้อ/ต่อคน                       
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  117,000.- บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
 1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
 2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 

   ราชการส่วนท้องถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
 3. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล                          

ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันท่ี   19  ตุลาคม 2553   เวลา   09.30 น.- 10.00 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ชั้น 2  ( ท่ีว่าการอ าเภอเมืองพะเยา) 
ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่   19  ตุลาคม 2553  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูล                   

ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ช้ัน 2  (ที่ว่าการอ าเภอเมืองพะเยา) 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส ระหว่างวันที ่ 5  ตุลาคม 

2553   ถึงวันที่  18  ตุลาคม 2553  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0-5488-9909   ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   4  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2553 
 
 
 

 
  (นายชาตรี    สารเร็ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
 
 


