
                                                    
ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 

เรื่อง สอบราคาจางเหมาพาหนะพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงรับ-สงนักเรียนศนูยพฒันาเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบาลมะขามหลวง (สายเหนอื) 

                                   …………………………. 
 
             องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงมีความประสงคจะ สอบราคาจางเหมาพาหนะพรอมน้ํามันเชือ้เพลิง
รับ-สงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเลก็/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง (สายเหนอื)   
จํานวน  ๑  คัน ๆละ  ๖,๕๐๐.- บาท/เดือน จํานวน ๘  เดือน (ตั้งแตวันท่ี ๑  กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗ ) รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๕๒,๐๐๐.- บาท (หาหมื่นสองพันบาทถวน) 
ผูมสีิทธเิสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
                   ๑. เปนผูมอีาชีพรับจางงานทีส่อบราคาจาง 
                   ๒. ไมเปนผูท่ีถกูระบุชือ่ไวในบัญชีรายชือ่ผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกนั ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิค์วามคุมกันเชนวานั้น 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลมะขามหลวง ณ  วันประกาศสอบราคา หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้ 
          กําหนดดูสถานท่ีดําเนินงานในวันที ่๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย
พัฒนาเด็กเลก็/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง-ซอยหนาวัดตนแกว-บานมะขามหลวง-บานกวน-บานสันคะยอม-บาน
กวนเหนอื-ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน
วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗  ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

          กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗  ต้ังแต
เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  งานพัสดุ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง หรือยืน่
เอกสารเสนอราคาในวันที ่๒๘ มกราคม ๒๕๕๗  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซือ้หรือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอสนัปาตอง จังหวัดเชียงใหม และกําหนดเปด
ซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

 



                                                                                       -๒- 

 
          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคา   ไดท่ี งานพัสดุ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลมะขาม
หลวง ในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดู
รายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.makamlaung.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๘๒-๕๐๐๖ ตอ 
๑๔ ในวันและเวลาราชการ 

  

                               ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

 

(นายมรกต ปงคํา)  
นายกองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                    
 

ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 

เรื่อง สอบราคาจางเหมาพาหนะพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงรับสงนกัเรยีนศูนยพฒันาเด็กเลก็/โรงเรยีน
อนุบาลมะขามหลวง (สายใต) 

………………………………. 
  

             องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงมีความประสงคจะ สอบราคาจางจางเหมาพาหนะพรอมน้ํามัน
เชือ้เพลิงรับสงนกัเรียนศนูยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง (สายใต) 
จํานวน ๑  คัน  ๆละ ๖,๕๐๐.- บาท/เดอืน  จํานวน ๘ เดอืน (ต้ังแตวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗ ) รวมเปนเงินทั้งสิ้น   ๕๒,๐๐๐.- บาท (หาหม่ืนสองพันบาทถวน)   
ผูมสีิทธเิสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
                   ๑. เปนผูมอีาชีพรับจางงานทีส่อบราคาจาง 
                   ๒. ไมเปนผูท่ีถกูระบุชือ่ไวในบัญชีรายชือ่ผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกนั ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิค์วามคุมกันเชนวานั้น 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลมะขามหลวง ณ  วันประกาศสอบราคา หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้ 
          กําหนดดูสถานท่ีดําเนินงานในวันที ่๒๗  มกราคม ๒๕๕๗  ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนยพฒันาเด็กเลก็/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง-บานมะขามหลวง-บานตนแกว-บานรองน้ํา-
บานดงขีเ้หล็ก-บานตนแกว(วังหมด)-ศูนยพัฒนาเดก็เลก็/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง และกําหนดรับฟงคําชีแ้จง
รายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี ๒๗  มกราคม ๒๕๕๗   ต้ังแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

          กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๗  มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี ๒๗  มกราคม ๒๕๕๗    ต้ังแตเวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  งานพัสดุ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง หรือยื่นเอกสาร
เสนอราคาในวันที ่๒๘ มกราคม ๒๕๕๗   ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อหรือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสนัปาตอง จังหวัดเชียงใหม และกําหนดเปดซองใบเสนอ
ราคาในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗   ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 



 

                                                                                  -๒- 
          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคา   ไดท่ี งานพัสดุ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลมะขาม
หลวง ในวันท่ี ๑๗  มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันที ่๒๗  มกราคม ๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดู
รายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.makamlaung.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๘๒-๕๐๐๖ ตอ 
๑๔ ในวันและเวลาราชการ 

  

                              ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

 

(นายมรกต ปงคํา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 

 

 

 


