
 
 

 

             ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(e – bidding) 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1. ข้าพเจ้า................................................................(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)...........อยู่เลขท่ี 
.......................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.................... ............................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................โทรศัพท์..................................................  
โดย.............................................................................ผู้ลงนามท้ายนี้  ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ   ในเอกสารซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขท่ี..............................โดยตลอดและยอมรับ
ข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็น   
ผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
  2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ  ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 
ต่อหน่วย 

ภาษีมูล 
ค่าเพ่ิม    
(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่ง
มอบ 
(วัน) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 

ต้นพันธ์ุมะนาวแป้น 
ต้นพันธ์ุกล้วยหอมทอง 
ต้นพันธ์ุกล้วยไข ่
ต้นพันธ์ุกล้วยน้ าว้า 
ต้นพันธ์ุมะม่วงโชคอนันต ์
ต้นพันธ์ุไผ่กมิซุง 
เมลด็พันธ์ุผัก 
ปุ๋ยอินทรีย์เคมสีูตร 6–3-3 
ก้อนเช้ือเห็ดขอนขาว 
ก้อนเช้ือเห็ดบด 
ก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า 
สแลนกรองแสงขนาด 80 % 
พลาสติกสีด า 
พลาสติกใส (UV) 
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................. 

13,500 ต้น 
13,500 ต้น 
13,500 ต้น 
13,500 ต้น 
13,500 ต้น 
13,500 ต้น 

2,700 ชุด 
135,000 กก. 
39,000 ก้อน 
12,000 ก้อน 

3,000 ก้อน 
18 ม้วน 
18 ม้วน 
18 ม้วน 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

  

 
(.........................................................................)  ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3. ค าเสนอนี้ จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...................วัน  นับแต่วันเสนอราคา และจังหวัดฯ อาจรับค า
เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอัน
สมควรที่จังหวัดฯ ร้องขอ 

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้ารับรอง 
ที่จะ 
  4.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กับจังหวัดกาฬสินธุ์  ภายใน....................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปสัญญา 
            4.2 มอบหลักประกัน... 
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  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7  ของเอกสารซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์  ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็น จ านวนร้อยละ
..............ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้  เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดย
ถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้ า ไม่ปฏิบัติ ให้ครบถ้วนตามที่ ระบุ ไว้ข้ างต้น  ข้าพเจ้ ายอมให้ จั งหวัดฯ               
ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่    
อาจมีแก่ จังหวัดฯ และจังหวัดฯ  มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือจังหวัดฯ อาจเรียก
ประกวดราคาใหม่ก็ได้ 
 5. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัดฯ  ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ  รวมทั้งไม่
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อคแบบรูปรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา  ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมให้ จังหวัดฯ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
               ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไมใ่ช้แล้ว  ซึ่งจังหวัดฯ  ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 
 7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งค า
เสนอนี้  ข้าพเจ้าขอมอบ..................................................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจ านวน  
......................................................บาท  มาพรอ้มนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
แล้ว  และเข้าใจว่าจังหวัดฯ  ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ  ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 9. ใบเสนอราคานี้  ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน  บริษัทใด ๆ  ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 
    เสนอมา   ณ   วันที่.................เดือน.........................พ.ศ.............  
 
 
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                (..............................................) 
      ต าแหน่ง.............................................  
                                                                      ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


