ประกาศองค์การบริหารส่ วนตําบลท่ าอิบุญ
อําเภอหล่ มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เรื อง กําหนดราคากลางการจัดซื ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
------------------------------ด้วยองค์การบริ หารส่วนตําบลท่าอิบุญ มีความประสงค์จะดําเนินการจัดซืออาหารเสริ ม
(นม) สําหรับเด็กนักเรี ยนระดับชันประถมศึกษาในเขตพืนทีตําบลท่าอิบุญ รวมจํานวน ๕ โรงเรี ยน ประจํา
ภาคเรี ยนที ๒/๒๕๖๑ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ และในช่วงปิ ดภาคเรี ยน ตังแต่วนั ที ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ถึงวันที ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี
๑. โครงการจัดซื ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน
- สําหรับเด็กนักเรี ยนระดับชันประถมศึกษาในเขตพืนทีตําบลท่าอิบุญ
รวม ๕ โรงเรี ยน จํานวนเด็กนักเรี ยนรวมทังสิ นจํานวน ๔๔๐ คน
๒. วงเงินทีได้ จะดําเนินการจัดซื อ (ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ )
- เป็ นเงิน ๒๕๑,๓๔๕.๖๐ บาท
(-สองแสนห้าหมืนหนึงพันเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสีบาทสีสิบแปดสตางค์-)
๓. วันทีกําหนดราคากลาง
- วันที ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- เป็ นเงิน ๑๐๗,๖๓๔.๔๘ บาท
(-หนึงแสนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสีบาทสีสิบแปดสตางค์-)
๔. แหล่งทีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- คณะกรรมการได้ทาํ การกําหนดราคาตามแนวทางการจัดซืออาหารเสริ ม(นม)
โรงเรี ยน ประจําภาคเรี ยนที ๑/๒๕๖๑ เพือดําเนินการทําสัญญาซือขาย
- ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินงานโครงการอาหารเสริ ม(นม)โรงเรี ยน ภาคเรี ยนที ๑/๒๕๖๑ ลงวันที ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
โดยกําหนดวิธีการจัดซือจ้างพัสดุโดยวิธีคดั เลือกและเฉพาะเจาะจง
๔.๑ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร
ถุงละ ๖.๕๘ บาท

-๒๔.๒ นม UHT. ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร
กล่องละ ๗.๘๒ บาท
๕. รายชื อเจ้าหน้ าทีผู้กาํ หนดราคากลาง
๕.๑ นางอารี ราชแก้ว ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษา
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายพนา คนมาก ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
๕.๓ จ.ส.อ.พันพนา เหลาสา
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
ประกาศ ณ วันที ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงชือ
( นายวัชรพงศ์ อารี ย ์ )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลท่าอิบุญ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้ รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้ างอิง)
ในการจัดซื อ/จ้ างทีมิใช่ งานก่ อสร้ าง
จัดซืออาหารเสริ ม(นม)สําหรับเด็กนักเรี ยนระดับชันประถมศึกษา
ในเขตพืนทีตําบลท่าอิบุญ จํานวน ๕ โรงเรี ยน
ประจําภาคเรี ยนที ๒/๒๕๖๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ และในช่ วงปิ ดภาคเรี ยน)
ตังแต่วนั ที ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- จัดซือนม UHT. ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร
จํานวน ๒๙,๙๒๐ กล่องๆ ละ ๗.๘๒ บาท
- จัดซือนมสดพาสเจอร์ ไรส์รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร
จํานวน ๒,๖๔๐ ถุง ๆละ ๖.๕๘ บาท
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ องค์การบริหารส่ วนตําบลท่ าอิบุ

๑. ชื อโครงการ

๒. วงเงินทีได้ รับการจัดสรร
- นมสดพาสเจอร์ ไรส์รสจืด ชนิดบรรจุถุง
ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร
ราคาถุงละ ๖.๕๘ บาท
- นม UHT พาสเจอร์ ไรส์รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร
ราคาถุงละ ๗.๘๒ บาท
๓.วันทีกําหนดราคากลาง ณ วันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๔. แหล่ งทีมาของราคากลาง ( ราคาอ้ างอิง )
- คณะกรรมการได้ทาํ การกําหนดราคาตามแนวทางการจัดซืออาหารเสริ ม(นม)
โรงเรี ยน ประจําภาคเรี ยนที ๒/๒๕๖๑ เพือดําเนินการทําสัญญาซือขาย
- ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื องหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงาน
โครงการอาหารเสริ ม(นม)โรงเรี ยน ภาคเรี ยนที ๒/๒๕๖๑ โดยกําหนดวิธีการจัดซือจ้างพัสดุโดยวิธีคดั เลือกและ
เฉพาะเจาะจง
๕. รายชื อเจ้ าหน้ าทีผู้กําหนดราคากลาง
- นางอารี ราชแก้ว
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
- นายพนา คนมาก
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
- จ.ส.อ.พันพนา เหลาสา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ

