
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี 
เรื่อง  โครงการสอบราคาซื้อขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
ประสงค์จะด าเนินการสอบราคาซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

       1.โครงการซื้อติดตัง้หอกระจายขา่วแบบไรส้าย หมู ่1 - หมู ่6 รายละเอียดตามที่องค์การบรหิารสว่น
ต าบลลมุพล ีก าหนด พร้อมปา้ยโครงการ  ( ราคากลาง  800,000.- บาท )   

  ผูม้สีิทธเิสนอราคา 
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจัดซื้อดังกล่าว 
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ 

ของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว 
  3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น 
  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นท่ีเข้า
เสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี ณ วันที่ประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นคูส่ัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อภาครัฐ 
  7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที ่ 4 เดือนกนัยายน  2558  ถึงวนัที ่ 16 เดือนกนัยายน  2558 ณ 
งานพสัด ุ สว่นการคลงั  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลุมพล ี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ระหวา่งเวลา  08.30  น.  -  16.30 น. และในวนัที ่ 17  เมษายน  2558  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  (ที่ว่าการอ าเภอพระนครศรีอยุธยา)  ระหว่างเวลา  
08.30 น.  -  16.30 น.  และก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวนัที ่ 18 สงิหาคม  พ.ศ.  2558  ตัง้แตเ่วลา  10.00  
น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอพระนครศรีอยุธยา (ที่ว่าการ
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา)  เป็นต้นไป 

 

 

 

/… .ผู้สนใจ 
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 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  (ชดุละ 500.- บาท ) ได้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี  ( 
ส่วนการคลัง ) ระหวา่งวนัที ่ 4  กันยายน  2558  ถงึวนัที ่ 17  กนัยายน  2558  ( ทั้งนีใ้นการขอซื้อและยืน่
เอกสารสอบราคาเฉพาะในวนัและเวลาราชการเทา่นัน้ ) ตดิต่อสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข 0-3579-6500  ใน
วันและเวลาราชการ  หรือ  www.lumplee.go.th   
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2558 
 
  
 
                     ( นายเฟซอล  พลีบัตร ) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี 
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ที่   อย 81602/ว                  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี 
                    99/9 หมู่ที่ 4 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา 
                    จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 
 

             3  กันยายน   2558 
 

เรื่อง   ขอส่งประกาศสอบราคา 
 

เรียน   ............................................................................. 
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย   ประกาศสอบราคา ลงวันที่  3  กันยายน  พ.ศ.  2558   จ านวน    1   ฉบับ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
ประสงค์จะท าการสอบราคาซื้อขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี  จ านวน  1  โครงการ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                   ( นายเฟซอล  พลีบัตร ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนการคลัง 
งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ
โทร./โทรสาร. 035-796-500 
โทรศัพท์มือถือ 08-9849-9464 (นวก.พัสดุ) 
www.lumplee.go.th 
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- ส าเนาคูฉ่บบั - 

ที่   อย 81602/ว                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี 
                    99/9 หมู่ที่ 4 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา 
                    จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 

             3   กันยายน   2558 

เรื่อง   ขอส่งประกาศสอบราคา 
 

เรียน   ............................................................................. 
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย   ประกาศสอบราคา ลงวันที่  3  กันยายน   พ.ศ.  2558   จ านวน    1   ฉบับ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
ประสงค์จะท าการสอบราคาซื้อขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี  จ านวน  1  โครงการ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                   ( นายเฟซอล  พลีบัตร ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนการคลัง 
งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ
โทร./โทรสาร. 035-796-500 
โทรศัพท์มือถือ 08-9849-9464 (นวก.พัสดุ) 
www.lumplee.go.th 

รา่ง/พมิพ.์...…............................... 
 

ทาน……..…….......…...................... 
 

ตรวจ…………........…...................... 
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