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      6.  ผูเสนอราคาตองไดรับอนุญาตใหเปนผูเก็บ  ขน  และกําจดัขยะจากองคการบริหารสวน

ตําบลดานขุนทด พรอมชําระคาธรรมเนียม จํานวน 5,000.-บาท/ป  ภายใน 15 วัน นบัแตวนัท่ีไดรับแจงจาก
เจาพนกังานทองถ่ิน หากมิไดมารับใบอนญุาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวา
สละสิทธ์ิ 

       7. ราคากลางของงานต้ังไวท่ี..........374,000........บาท 

                             กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี    12      ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี   26     ตุลาคม   2558   
ณ  สวนการคลัง (งานพัสดแุละทรัพยสิน) ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดานขนุทด    ระหวางเวลา  
08.30 น. ถึงเวลา  16.30  น.   และในวันท่ี   19   ตุลาคม  2558     ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ(ท่ีวาการอําเภอดานขุนทด)   
  กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี    27     ตุลาคม   2557     ต้ังแตเวลา  10.00  น.  เปนตน
ไป  ณ ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ(ท่ีวาการอําเภอดานขุน
ทด)    
              ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ    200.- บาท   (สองรอยบาทถวน)  
ไดท่ีสวนการคลัง  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวดันครราชสีมา   
ระหวางวันท่ี   9  ตุลาคม  2558   ถึงวันท่ี   26  ตุลาคม   2558    เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.  
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   044-389922 ในวนัและเวลาราชการ หรือสืบคนขอมูลทางเวบ็ไซด
ของจังหวดันครราชสีมา  www.Koratlocal.go.th   หรือ  www.gprocument.go.th 

 
                                            ประกาศ   ณ   วันท่ี    12    เดอืน    ตุลาคม    พ.ศ. 2558 
 
 

          (นายวาเรนทร  ประภาสุชาติ) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


