
 
 

 
 
 
 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

------------------------ 
 ด๎วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด๎วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม งบด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุํม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี 2560 เพ่ือสํงมอบให๎ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอยางตลาด  
อ าเภอกมลาไสย  อ าเภอรํองค า  อ าเภอสหัสขันธ์  อ าเภอห๎วยเม็ก  อ าเภอค ามํวง  อ าเภอหนองกุงศรี     
อ าเภอทําคันโท  อ าเภอสมเด็จ  อ าเภอห๎วยผึ้ง  อ าเภอเขาวง อ าเภอกุฉินารายณ์  อ าเภอนามน  อ าเภอสามชัย  
อ าเภอดอนจาน  อ าเภอฆ๎องชัย และอ าเภอนาคู  จ านวน  14  รายการ ตามบัญชีจัดสรรแนบท๎าย ดังนี้ 

1. ต๎นพันธุ์มะนาวแป้น     จ านวน 13,500 ต๎น  
  2. ต๎นพันธุ์กล๎วยหอมทอง    จ านวน 13,500 ต๎น  
  3. ต๎นพันธุ์กล๎วยไขํ     จ านวน 13,500 ต๎น  
  4. ต๎นพันธุ์กล๎วยน้ าว๎า    จ านวน 13,500 ต๎น  
  5. ต๎นพันธุ์มะมํวงโชคอนันต์   จ านวน 13,500 ต๎น  
  6. ต๎นพันธุ์ไผํกิมซุง     จ านวน 13,500 ต๎น  
  7. เมล็ดพันธุ์ผัก     จ านวน 2,700 ชุด  
  8. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 6-3-3   จ านวน 135,000 กิโลกรัม 
  9. ก๎อนเชื้อเห็ดขอนขาว     จ านวน  39,000 ก๎อน  
  10. ก๎อนเชื้อเห็ดบด     จ านวน 12,000 ก๎อน  
  11. ก๎อนเชื้อเห็ดนางฟ้า     จ านวน 3,000 ก๎อน  
  12. สแลนกรองแสง ขนาด 80 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 18 ม๎วน  
  13. พลาสติกสีด า    จ านวน  18 ม๎วน   
  14. พลาสติกใส (UV)    จ านวน  18 ม๎วน  
    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
    1. เป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลําว 
    2. ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว  
           3. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืนที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํจังหวัด ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

  4. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย  เว๎นแตํรัฐบาลของ      
ผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 

  5. ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกประเมินสิทธิผู๎เสนอราคาในสถานะที่ห๎ามเข๎าเสนอราคาและห๎าม  
ท าสัญญาตามที่ กวพ.ก าหนด 

  6. เป็นผู๎ผํานการคัดเลือกผู๎มีคุณสมบัติเบื้องต๎นในการจัดซื้อของจังหวัด 
  7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจํายหรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ  
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  8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐ ซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์      
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ   

  9. คูํสัญญาต๎องรับจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร  เว๎นแตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกิน        
สามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 
    10. ต๎องมีใบอนุญาตขายหรือมีไว๎เพ่ือขายปุ๋ยเคมี  ที่ยังไมํหมดอายุ  

  ก าหนดยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่........... 
สิงหาคม  2560  ระหวํางเวลา  08.30 – 16.30 น 
            ผู๎สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000 บาท(สามพันบาท -
ถ๎วน)  ผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผํานทางธนาคารกรุงไทย สาขา
กาฬสินธุ์ ชื่อบัญชี ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404 – 6 – 00916 – 0 ในระหวํางวันที่
.........กรกฎาคม  2560  ถึงวันที่...........สิงหาคม  2560  โดยดาวน์โหลดเอกสารผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ได๎ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร๎อยแล๎วจนถึงกํอนวันเสนอราคา  

ผู้สนใจขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
ป ร ะ ก า ศ นี้ เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น เ ก ษ ต ร จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์ 
http://KaIasin.doae.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th, หรือทางจดหมาย
ลงทะเบียนไปยังส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ถนนบายพาสทุ่งมน  ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์   46000   หรือสอบถามทางโทรศัพท์   หมายเลข           
0 - 4381 - 2976  ในวันและเวลาราชการ  ภายในวันที่  25 กรกฎาคม  2560 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่        กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
                                                                           (นายประพาส  บุญสุข) 
                                                                   เกษตรจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                        ผู๎วําราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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เอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  5/2560 

การซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม งบด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุํมจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี 2560  ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ลงวันที่         กรกฎาคม  2560 
…………….………………… 

                จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม งบด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุํม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางปี 2560 เพ่ือสํงมอบให๎ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอยางตลาด  
อ าเภอกมลาไสย  อ าเภอรํองค า  อ าเภอสหัสขันธ์  อ าเภอห๎วยเม็ก  อ าเภอค ามํวง  อ าเภอหนองกุงศรี     
อ าเภอทําคันโท  อ าเภอสมเด็จ  อ าเภอห๎วยผึ้ง  อ าเภอเขาวง อ าเภอกุฉินารายณ์  อ าเภอนามน  อ าเภอสามชัย  
อ าเภอดอนจาน  อ าเภอฆ๎องชัย และอ าเภอนาคู  จ านวน  14  รายการ ตามบัญชีจัดสรรแนบท๎าย ดังนี้ 

1. ต๎นพันธุ์มะนาวแป้น     จ านวน 13,500 ต๎น  
  2. ต๎นพันธุ์กล๎วยหอมทอง    จ านวน 13,500 ต๎น  
  3. ต๎นพันธุ์กล๎วยไขํ     จ านวน 13,500 ต๎น  
  4. ต๎นพันธุ์กล๎วยน้ าว๎า    จ านวน 13,500 ต๎น  
  5. ต๎นพันธุ์มะมํวงโชคอนันต์   จ านวน 13,500 ต๎น  
  6. ต๎นพันธุ์ไผํกิมซุง     จ านวน 13,500 ต๎น  
  7. เมล็ดพันธุ์ผัก     จ านวน 2,700 ชุด  
  8. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 6-3-3   จ านวน 135,000 กิโลกรัม 
  9. ก๎อนเชื้อเห็ดขอนขาว     จ านวน  39,000 ก๎อน  
  10. ก๎อนเชื้อเห็ดบด     จ านวน 12,000 ก๎อน  
  11. ก๎อนเชื้อเห็ดนางฟ้า     จ านวน 3,000 ก๎อน  
  12. สแลนกรองแสง ขนาด 80 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 18 ม๎วน  
  13. พลาสติกสีด า    จ านวน  18 ม๎วน   
  14. พลาสติกใส (UV)    จ านวน  18 ม๎วน  
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งานได๎
ทันทีและมีคุณลักษณะตรงตามก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข๎อแนะน าและก าหนด ดังตํอไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  
  1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
  1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1) หลักประกันการเสนอราคา 
   (2) หลักประกันสัญญา    
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           1.5 บทนิยาม 
                      (1) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
   (2) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
  1.6  แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (1) บัญชีเอกสารสํวนที่  1 
   (2) บัญชีเอกสารสํวนที่  2 

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1  ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว 
2.2  ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎ 

แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                   2.3 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืนที่เข๎ายื่นข๎อเสนอ
ให๎แกํจังหวัดฯ  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ 1.5 

  2.4 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย  
เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 

   2.5 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกประเมินสิทธิผู๎เสนอราคาในสถานะที่ห๎ามเข๎าเสนอราคาและ
ห๎ามท าสัญญาตามท่ี กวพ.ก าหนด 

   2.6 ผู๎เสนอราคาต๎องผํานการคัดเลือกผู๎มีคุณสมบัติเบื้องต๎นในการจัดซื้อของจังหวัด 
   2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ

รายจํายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ    
   2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐ ซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์      
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ    

   2.9 คูํสัญญาต๎องรับจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร  เว๎นแตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกิน        
สามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 

 2.10 ต๎องมีใบอนุญาตขายหรือมีไว๎เพ่ือขายปุ๋ยเคมี  ที่ยังไมํหมดอายุ        
         3.หลักฐานการเสนอราคา 
        ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพร๎อมใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  แยกเป็น  2  สํวน  คือ 
         3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
             (ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ  ผู๎มีอ านาจควบคุม  พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
              (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม  (ถ๎ามี) และบัญชีผู๎ 
ถือหุ๎นรายใหญํ  พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง                                   

                      (2)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลให๎ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น  ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี)  ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน  พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
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     (3)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า  ให๎ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใชํสัญชาติไทย  ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว๎ใน (1) 

              (4)  บัญชีเอกสารสํวนที่  1  ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ 1.6 (1) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document F0rmat) 

3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้      
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    
          (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีเสนอราคามอบ 
อ านาจให๎บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์แทน                                                                                                                                                                                  
    (3)  หลักประกันการเสนอราคา  ตามข๎อ  5 
    (4) ใบอนุญาตขายหรือมีไว๎เพ่ือขายปุ๋ยเคมี  ที่ยังไมํหมดอายุ  พร๎อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต๎อง 

    (5) บัญชีเอกสารสํวนที่  2  ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ 1.6 (2) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document F0rmat) 
   4. การเสนอราคา 
              4.1  ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น และจะต๎อง
กรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎เสนอราคา โดยไมํ
ต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document F0rmat) 
                    4.2  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดย
เสนอราคารวมและหรือราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง  
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  คําขนสํง  คําจดทะเบียน  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง  จนกระทั่งสํงมอบพัสดุให๎ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์และส านักงานเกษตรอ าเภอพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ราคาที่เสนอ จะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา  90  วัน  นับแตํวันเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎  และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
   4.3 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาสํงมอบพัสดุไมํเกิน  30 วัน  นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
   4.4 ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อไปพร๎อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์                
เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลําวนี้จังหวัดฯ จะยึดไว๎เป็นเอกสารของทางราชการ 
                     ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนา
ถูกต๎องโดยผู๎มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
มีความประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อก ผู๎เสนอราคาจะต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจตรวจสอบภายใน  5  วัน 
   4.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอ จ านวน..... -......(หนํวย) และ/
หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่จังหวัดก าหนด โดยลงลายมือผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา 
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(ถ๎ามี) ก ากับในเอกสารด๎วย พร๎อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดสํงหรือน ามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสํวนที่ 2 เพ่ือใช๎
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่..........สิงหาคม 2560 ระหวํางเวลา 08.30 – 16.30 
น. ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ทั้งนี้ จังหวัดจะไมํรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว 
ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว จังหวัดจะคืนให๎แกํผู๎เสนอราคา 
                    4.6 กํอนการเสนอราคา  ผู๎ เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา  รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่น
ข๎อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                    4.7 ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่..............สิงหาคม  2560 ระหวํางเวลา 08.30 – 16.30 น. 
                      เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นข๎อเสนอและเสนอราคาแล๎ว จะไมํรับเอกสารการยื่นข๎อเสนอ
และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด   
                      คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู๎เสนอราคาแตํละรายวํา เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคาราย ตามข๎อ 
1.5 (1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือไมํ 
                     หากปรากฏตํอ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
กํอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข๎อเสนอวํา  มีผู๎เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขัน
ราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ 1.5  (2)  และคณะกรรมการฯ  เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขัน
ราคาอยํางเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และ
จังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระท าดังกลําว                                    
         4.8  ผู๎เสนอราคาจะต๎องปฏิบัติ  ดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    (2) ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ๎ามี)  
รวมคําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 
    (3) ผู๎ เสนอราคาจะต๎องลงทะเบียนเพ่ือเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา     
ตามวัน  เวลาที่ก าหนด                                                                
                                 (4) ห๎ามผู๎เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
    (5)  ผู๎เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข๎าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ร า ค า ด๎ ว ย วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ที่ แ ส ด ง ไ ว๎ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.gprocurement.go.th 
   5. หลักประกันการเสนอราคา 
      ผู๎เสนอราคาต๎องวางหลักประกันการเสนอราคาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยให๎ใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ จ านวนเงิน  375,435  
บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นห๎าพันสี่ร๎อยสามสิบห๎าบาทถ๎วน)  

(1) หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบ 
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ 1.4 (1) 
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(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจํายให๎แกํจังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอ 
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ หรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   กรณีท่ีผู๎เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจํายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา  จะต๎องสํงต๎นฉบับเอกสารดังกลําวมาให๎สํวนราชการตรวจสอบความถูกต๎องในวันที่..........
สิงหาคม  2560  ระหวํางเวลา  08.30 – 16.30 น. 
    ตามแบบตัวอยํางหนังสือค้ ากันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ(หลักประกันการเสนอ
ราคา) ก าหนดให๎ระบุชื่อผู๎เสนอราคา เป็นผู๎วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู๎เสนอราคาที่เสนอ
ราคาในรูปแบบของ “กิจการรํวมค๎า” ประสงค์จะใช๎หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ
เป็นหลักประกันการเสนอราคา ให๎ด าเนินการดังนี้  

(1) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อผู๎เสนอราคา ซึ่งต๎องวาง 
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรํวมค๎า เทํานั้น 

(2) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าไมํได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อผู๎เสนอราคาซึ่งต๎องวาง 
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารํวมค๎าก าหนดให๎เป็นผู๎เข๎าเสนอราคา
กับทางราชการ 
    ทั้งนี้ “กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ” หมายความวํา กิจการรํวมค๎าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตํอหนํวยงานของรัฐซึ่งมีหน๎าที่รับจดทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์) 
  หลักประกันการยื่นข๎อเสนอตามข๎อนี้ จังหวัดฯ จะคืนให๎ผู๎เสนอราคาหรือผู๎ค้ าประกันภายใน  
15  วัน นับถัดจากวันที่ได๎พิจารณาในเบื้องต๎นเรียบร๎อยแล๎ว เว๎นแตํผู๎เสนอราคารายที่คัดเลือกไว๎  3  ล าดับแรก 
จะคืนให๎ตํอเม่ือได๎ท าสัญญาหรือข๎อตกลง หรือเมื่อผู๎เสนอราคาได๎พ๎นจากข๎อผูกพันแล๎ว 

     การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมํวํากรณีใดๆ  จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย 
   6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1  ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  จังหวัดฯ     
จะพิจารณาตัดสินโดยใช๎หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคารวม     
       6.2 หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ 2  หรือยื่นหลักฐานการยื่นข๎อเสนอ
ไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ 3 หรือยื่นข๎อเสนอไมํถูกต๎องตามข๎อ 4  แล๎ว  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น  เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กน๎อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด๎วยวิธียื่นข๎อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอจังหวัดฯ 
เทํานั้น 
              6.3 จังหวัดฯ สงวนสิทธิไมํพิจารณาข๎อเสนอของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผัน ในกรณี
ดังตํอไปนี้ 

   (1) ไมํปรากฏชื่อผู๎ เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎ ซื้ อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัดฯ 

   (2) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อยํางหนึ่ง
อยํางใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 

    (3) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอ่ืน 



 
 

- 6 - 
       6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดฯ มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ 
หรือข๎อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎  จังหวัดฯ มีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอ มีรับราคาหรือไมํ        
ท าสัญญา หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง       
                           6.5 จังหวัดฯ ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได๎  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ 
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎  สุดแตํจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของจังหวัดฯ เป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎อง
คําเสียหายใดๆ มิได๎  รวมทั้งจังหวัดฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษ          
ผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน  ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการ 
ยื่นเสนอราคากระท าการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อ่ืนมายื่นข๎อเสนอแทน เป็นต๎น 
      6.6 ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข๎อเสนอวํา  ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได๎รับการคัดเลือก เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5  
จังหวัดฯ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่ได๎รับคัดเลือกรายดังกลําวออก และจังหวัดฯ จะพิจารณาลงโทษ
ผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
      ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวําการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได๎
ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลําวได๎ 
   7.  การท าสัญญาซื้อขาย 

                7.1 ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน
ภายใน 5 วันท าการของทางราชการนับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ จังหวัดฯ จะพิจารณาจัดท าข๎อตกลงเป็น
หนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ 1.3 ก็ได 
                       7.2 ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน
ภายใน 5 วันท าการของทางราชการ  หรือจังหวัดฯ เห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข๎อ 7.1  
ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ 1.3  กับจังหวัดฯ  
ภายใน  5  วัน  นับถัดจากวันที่ได๎รับการแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับ     
ร๎อยละ 5  ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ ให๎จังหวัดฯ ยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา         
โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ 

     (1) เงินสด 
     (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจํายให๎แกํจังหวัดฯ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ
กํอนหน๎านั้นไมํเกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

        (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ า 
ประกันดังระบุในข๎อ 1.4 (2) 
     (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย  
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย  ซึ่งได๎แจ๎งเวียนให๎สํวนราชการตํางๆ 
ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข๎อ 1.4 (2) 
     (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
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               หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการยื่น
ข๎อเสนอ (ผู๎ขาย) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว 
           8. อัตราค่าปรับ 
          คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข๎อ  10  ให๎คิดในอัตราร๎อยละ  0.20  ตํอวัน                                                                     
           9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
              ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข๎อ 1.3  แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันตามช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภาย 
ในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา...-....ปี....6.....เดือน  นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบ โดยผู๎ขายต๎องรีบจัดการซํอมแซม
แก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง                                                       

           10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
           10.1 เงินคําพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้  ได๎มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2560 การลงนามในสัญญาจะกระท าได๎ตํอเมื่อจังหวัดได๎รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560  
แล๎วเทํานั้น 
         10.2 เมื่อจังหวัดได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขาย  และได๎ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามที่ได๎ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว  ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ  
และของนั้นต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วย
การสํงเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้  
         (1) แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําว  เข๎ามาจากตํางประเทศตํอ
ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่งหรือซื้อของ            
จากตํางประเทศ  เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
       (2) จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิ
เชํนเดียวกับเรือไทยจากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทําให๎บรรทุกสิ่งข7อง
นั้น โดยเรืออ่ืนที่มีใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
      (3) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวํา
ด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย์นาวี  
        10.3 ผู๎เสนอราคาซึ่งจังหวัดฯ ได๎คัดเลือกแล๎ว  ไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดังระบุไว๎ในข๎อ  7  จังหวัดฯ จะริบหลักประกันการยื่นข๎อเสนอหรือเรียกร๎องจากผู๎ออก 
หนังสือค้ าประกันการยื่นข๎อเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอ่ืน  (ถ๎ามี)  รวมทั้งจะ
พิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
    10.4 จังหวัดฯ มีสิทธิที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 
 
 
                                                                   ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
                                                                             กรกฎาคม  2560    



 
 

 
รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุการเกษตร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
........................ 

1. ต้นพันธุ์มะนาวแป้น จ านวน  13,500 ต้น 
๑) เป็นมะนาวสายพันธุ์แป้นพิจิตร 
๒) เป็นต๎นพันธุ์ที่ได๎จากการตอนก่ิง 
๓) ต๎นพันธุ์มีความสูง ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดจากโคนต๎นระดับดินถึงปลายยอด และขนาดเส๎น 

รอบวงล าต๎นไมํน๎อยกวํา ๒.๕ เซนติเมตร 
๔) สภาพของต๎นพันธุ์ใบต๎องสมบูรณ์แข็งแรง ไมํปรากฏการขาดธาตุอาหาร หรือการท าลายของโรค

และแมลง ที่เป็นอุปสรรคตํอการเจริญเติบโต 
๕) เป็นกิ่งพันธุ์ที่ช าลงถุงขนาดไมํต่ ากวํา ๒๐ x ๒๕ เซนติเมตร (กว๎างxยาว)โดยช าลงถุงมาแล๎วไมํน๎อย

กวํา ๑ เดือน และไมํเกิน ๖ เดือน โดยมีรากแข็งแรง มีสีด า หรือสีน้ าตาล เส๎นรากต๎องใหญํ เห็นได๎ชัด๖) ต๎องมี
ป้ายถาวรระบุชื่อพันธุ์ ชื่อผู๎ผลิต สถานที่ผลิต วันเดือนปี ที่เพาะช าลงภาชนะผูกติดกับต๎นสามารถตรวจสอบได๎ 
2. ต้นพันธุ์กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ และกล้วยน้ าว้า ตามจ านวนที่สั่งซื้อ 

๑) เป็นพันธุ์ที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
๒) ต๎นพันธุ์มีความสูง ๒๕ เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดจากโคนต๎นระดับดินถึงปลายยอด และขนาดเส๎น 

รอบวงล าต๎นกลางโคนหนํอ ประมาณ ๒ เซนติเมตรขึ้นไป 
๓) สภาพของต๎นและใบต๎องสมบูรณ์แข็งแรง ไมํปรากฏการขาดธาตุอาหาร หรือการท าลายของโรคและ

แมลง ที่เป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโต 
๔) เป็นต๎นพันธุ์ที่ช าลงถุงขนาดไมํต ากวํา ๒๐ x ๒๕ เซนติเมตร (กว๎างxยาว)หรือขนาดตามที่หนํวยงาน

ราชการท าการผลิต โดยช าลงถุงมาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๑ เดือน และไมํเกิน ๖ เดือน โดยมีรากแข็งแรง มีสีด า หรือ
สีน้ าตาล เส๎นรากต๎องใหญํ เห็นได๎ชัด มีสภาพดี สามารถขนสํงระยะทางไกลได๎สะดวก และต๎องมีดินเป็น
สํวนผสมของวัสดุเพาะช าไมํน๎อยกวํา ๓๐ เปอร์เซน็ต์ 

๕) ต๎องมีป้ายถาวรระบุชื่อพันธุ์ ชื่อผู๎ผลิต สถานที่ผลิต วันเดือนปี ที่เพาะช าลงภาชนะผูกติดกับต๎น
สามารถตรวจสอบได ๎

๖) พันธุ์กล๎วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เสนอขายต๎องมีหนังสือรับรองจากหนํวยงานราชการหรือเอกชน      
ที่เชื่อถือได๎ ที่ท าการเพาะเลี้ยงวําพันธุ์กล๎วยที่เสนอขายให๎จังหวัดฯ เป็นพันธุ์กล๎วยที่ได๎จากหนํวยงานราชการ
หรือเอกชนที่ออกหนังสือรับรองนั้น 
3. ต้นพันธุ์มะม่วงโชคอนันต์ จ านวน 13,500 ต้น 

๑) เป็นต๎นพันธุ์มะมํวงสายพันธุ์โชคอนันต์ 
๒) เป็นพันธุ์ที่ได๎จากการเสียบยอด หรือทาบก่ิง  จะต๎องมียอดพันธุ์ดี ยาวไมํต่ ากวํา ๒๕ เซนติเมตร 
๓) ต๎นพันธุ์มีความสูง ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดจากโคนต๎นระดับดินถึงปลายยอด 
๔) สภาพต๎นพันธุ์และใบต๎องสมบูรณ์แข็งแรง ไมํปรากฏการขาดธาตุอาหาร หรือการท าลายของโรค

และแมลง ที่เป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโต 
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๕) เป็นกิ่งพันธุ์ที่ช าลงถุงขนาดไมํต ากวํา ๒๐ x ๒๕ เซนติเมตร (กว๎างxยาว)โดยช าลงถุงมาแล๎วไมํน๎อย

กวํา ๑ เดือน และไมํเกิน ๖ เดือน โดยมีรากแข็งแรง มีสีด า หรือสีน้ าตาล เส๎นรากต๎องใหญํ เห็นได๎ชัด มีสภาพดี 
สามารถขนสํงระยะทางไกลได๎สะดวก และต๎องมีดินเป็นสํวนผสมของวัสดุเพาะช าไมํน๎อยกวํา ๓๐ เปอร์เซน็ต์ 

๖) ต๎องมีป้ายถาวรระบุชื่อพันธุ์ ชื่อผู๎ผลิต สถานที่ผลิต วันเดือนปี ที่เพาะช าลงภาชนะผูกติดกับต๎น
สามารถตรวจสอบได ๎

๗) ต๎องมีแปลงต๎นพันธุ์ และแปลงอนุบาลกิ่งพันธุ์ สามารถให๎ตรวจสอบได๎  ทั้งนี้สามารถตรวจแปลงได๎
ภายใน 7 วัน นับจากวันได๎รับแจ๎งขอตรวจสอบแปลง 
4. ต้นพันธุ์ไผ่กิมซุง จ านวน 13,500 ต้น 

๑) เป็นต๎นพันธุ์ไผํสายพันธุ์กิมซุง 
๒) เป็นต๎นพันธุ์ที่ได๎จากการตอนก่ิง หรือการช ากิ่ง 
๓) ต๎นพันธุ์มีความสูง ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดจากโคนต๎นระดับดินถึงปลายยอด และขนาดเส๎นรอ

บวงล าต๎นไมํน๎อยกวํา ๒.๕ เซนติเมตร 
๔) สภาพต๎นพันธุ์ใบต๎องสมบูรณ์แข็งแรง ไมํปรากฏการขาดธาตุอาหาร หรือการท าลายของโรคแมลง 

ในลักษณะที่เป็นอุปสรรคตํอการเจริญเติบโตของต๎นพันธุ์ดีได๎ 
๕) เป็นต๎นพันธุ์ที่ช าลงถุงขนาดไมํต ากวํา ๒๐ x ๒๕ เซนติเมตร (กว๎างxยาว)โดยช าลงถุงมาแล๎วไมํน๎อย

กวํา ๑ เดือน และไมํเกิน ๖ เดือน โดยมีรากแข็งแรง มีสีด า หรือสีน้ าตาล เส๎นรากต๎องใหญํ เห็นได๎ชัด 
๖) ต๎องมีป้ายถาวรระบุชื่อพันธุ์ ชื่อผู๎ผลิต สถานที่ผลิต วันเดือนปี ที่เพาะช าลงภาชนะผูกติดกับต๎น

สามารถตรวจสอบได ๎
5. เมล็ดพันธุ์ผัก  จ านวน 2,700 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 
 1. เมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้งดอก  จ านวน 2 ซอง 
 2. เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว  จ านวน 2 ซอง 
 3. เมล็ดพันธุ์ผักซี  จ านวน  2  ซอง 
 4. เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู  จ านวน  2 ซอง 
 5. เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ  จ านวน  2 ซอง 
 6. เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพันธุสีดา  จ านวน 2 ซอง 
คุณลักษณะผักกวางตุ้ง  จ านวน ๕,๔๐๐ ซอง 

๑) เป็นผักกวางตุ๎งพันธุ์ดอก ส าหรับเน๎นขายดอก 
๒) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไมํต ากวําร๎อยละ ๙๘ 
๓) ต๎องมีความงอกไมํต่ ากวําร๎อยละ ๗๐ 
๔) มีความชื้นไมํเกินร๎อยละ ๖ 
๕) บรรจุในซองพลาสติก น้ าหนัก ๑๐ กรัม 
๖) ต๎องมีฉลากระบุชนิด จ านวน และวัน เดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ 

คุณลักษณะถั่วฝกัยาว   จ านวน ๕,๔๐๐ ซอง 
๑) เป็นถั่วฝักยาว 
๒) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไมํต ากวําร๎อยละ ๙๘ 
๓) ต๎องมีความงอกไมํต่ ากวําร๎อยละ ๗๐ 
๔) มีความชื้นไมํเกินร๎อยละ ๖ 
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๕) บรรจุในซองพลาสติก น้ าหนัก ๑๐ กรัม 
๖) ต๎องมีฉลากระบุชนิด จ านวน และวัน เดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ 

คุณลักษณะผักชี  จ านวน ๕,๔๐๐ ซอง 
๑) เป็นผักชีลาว 
๒) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไมํต ากวําร๎อยละ ๙๘ 
๓) ต๎องมีความงอกไมํต่ ากวําร๎อยละ ๗๐ 
๔) มีความชื้นไมํเกินร๎อยละ ๖ 
๕) บรรจุในซองพลาสติก  น้ าหนัก ๑๐ กรัม 
๖) ต๎องมีฉลากระบุชนิด จ านวน และวัน เดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ 

คุณลักษณะเมล็ดพันธุ์พริก  จ านวน ๕,๔๐๐ ซอง  
๑) เป็นพันธุ์พริกข้ีหนู 
๒) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไมํต ากวําร๎อยละ ๙๘ 
๓) ต๎องมีความงอกไมํต่ ากวําร๎อยละ ๗๐ 
๔) มีความชื้นไมํเกินร๎อยละ ๖ 
๕) บรรจุในซองพลาสติก  น้ าหนัก  ๒  กรัม 
๖) ต๎องมีฉลากระบุชนิด จ านวน และวัน เดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ 

คุณลักษณะพันธุ์มะเขือ  จ านวน ๕,๔๐๐ ซอง 
๑) เป็นเมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ 
๒)เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไมํต ากวําร๎อยละ ๙๘ 
๓) ต๎องมีความงอกไมํต่ ากวําร๎อยละ ๗๐ 
๔) มีความชื้นไมํเกินร๎อยละ ๖ 
๕) บรรจุในซองพลาสติก น้ าหนัก ๒ กรัม 
๖)ต๎องมีฉลากระบุชนิด จ านวน และวัน เดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ 

คุณลักษณะเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ  จ านวน ๕,๔๐๐ ซอง 
๑) เป็นเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์สีดา 
๒) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ไมํต ากวําร๎อยละ ๙๘ 
๓) ต๎องมีความงอกไมํต่ ากวําร๎อยละ ๗๐ 
๔) มีความชื้นไมํเกินร๎อยละ ๖ 
๕) บรรจุในซองพลาสติก น้ าหนัก ๑ กรัม 
๖) ต๎องมีฉลากระบุชนิด จ านวน และวัน เดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ 

6. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 6 – 3 – 3  จ านวน  135,000 กิโลกรัม 
๑) ต๎องเป็นปุ๋ยสูตรอินทรีย์เคมี ที่ถูกต๎องตามกฎหมายก าหนดและขึ้นทะเบียนไว๎กับกรมวิชาการเกษตร 
มีชื่อการค๎าหรือเครื่องหมายการค๎าท่ีมีขายทั่วไป 
๒) ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต๎องการได๎แกํ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่ละลายน้ าได๎ 
๓) มีลักษณะเป็นเม็ด บรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม กระสอบที่บรรจุต๎องทนทานไมํมีรอยฉีกขาด 
๔) คุณลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการขอขึ้นทะเบียน การออก
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน การขอแก๎ไขรายการทะเบียน หรือการแก๎ไขรายการทะเบียนปุ๋ยเคมี ตาม 
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พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 
2551 ในข๎อ 2 (3) ดังนี้ 
- ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ต๎องมีธาตุอาหารหลักตั้งแตํ 2 ธาตุขึ้นไป และต๎องมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกัน

ไมํต่ ากวําร๎อยละ 12 ของน้ าหนัก ปริมาณธาตุอาหารหลักแตํละชนิดต๎องไมํต่ ากวําร๎อยละ 3 ของ
น้ าหนัก มีปริมาณอินทรีวัตถุ (Organic Matter) ไมํต่ ากวําร๎อยละ 10 ของน้ าหนัก และมีความชื้น
ไมํเกินร๎อยละ 10 ของน้ าหนัก 

๕) ปริมาณสารพิษไมํเกินกวําที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
๖) ลักษณะการบรรจุ 
- การบรรจุต๎องบรรจุในกระสอบ 2 ชั้น ชั้นในเป็นพลาสติกใส เหนียวทนทาน มีสายรัดปากถุง หรือ

ผนึก(ซีล) ไว๎สามารถป้องกันความชื้นได๎ ชั้นนอกเป็นพลาสติกสาน เหนียวทนทานตํอการขอสํง 
กระสอบชั้นนอกพิมพ์ฉลากให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในมาตรา 
21 (4) จัดให๎มีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหํอบรรจุปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้น โดยผู๎รับใบอนุญาตผลิต
ปุ๋ยเคมีเพ่ือการค๎ารับรองความถูกต๎องของข๎อความในฉลากและในฉลากต๎องแสดง 

๑.๑) ชื่อทางการค๎า และมีค าวําปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี แล๎วแตํกรณี 
๑.๒) เครื่องหมายการค๎า หรือเครื่องหมายอ่ืนใดซึ่งแสดงในภาชนะหรือหีบหํอบรรจุปุ๋ยเคมี 
๑.๓) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
๑.๔) น้ าหนักสุทธิ หรือขนาดบรรจุของปุ๋ยเคมีตามระบบเมตริก 
๑.๕) ชื่อผู๎ผลิต และท่ีตั้งส านักงานและสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค๎า 
๑.๖) ชื่อทางเคมี และปริมาณของสารพิษท่ีอยูํในปุ๋ยเคมี 
๑.๗) ข๎อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให๎มีในฉลาก 

7. ก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว  จ านวน  39,000 ก้อน 
๑) ใช๎ถุงพลาสติกทนร๎อนชนิดพับก๎นถุง  ขนาด  6.๕x๑๒.๕ นิ้ว 
๒) ก๎อนเชื้อมีน้ าหนักไมํต่ ากวํา  700  กรัม 
๓)  ก๎อนเชื้อเห็ดเส๎นใยต๎องเดินเต็มถุงพร๎อมเปิดดอก 
๔)  ก๎อนเชื้อเห็ดไมํมีโรคหรือแมลงเข๎าท าลาย 
๕)  ก๎อนเชื้อเห็ดต๎องไมํมีรอยแตก 

8. ก้อนเชื้อเห็ดบด  จ านวน  12,000 ก้อน 
๑) ใช๎ถุงพลาสติกทนร๎อนชนิดพับก๎นถุง  ขนาด  6.๕x๑๒.๕ นิ้ว 
๒) ก๎อนเชื้อมีน้ าหนักไมํต่ ากวํา  700  กรัม 
๓)  ก๎อนเชื้อเห็ดเส๎นใยต๎องเดินเต็มถุงพร๎อมเปิดดอก 
๔) ก๎อนเชื้อเห็ดไมํมีโรคหรือแมลงเข๎าท าลาย 
๕) ก๎อนเชื้อเห็ดต๎องไมํมีรอยแตก 

9. ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า  จ านวน  3,000 ก้อน 
๑) ใช๎ถุงพลาสติกทนร๎อนชนิดพับก๎นถุง  ขนาด  6.๕x๑๒.๕ นิ้ว 
๒) ก๎อนเชื้อมีน้ าหนักไมํต่ ากวํา  700  กรัม 
๓)  ก๎อนเชื้อเห็ดเส๎นใยต๎องเดินเต็มถุงพร๎อมเปิดดอก 
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๔) ก๎อนเชื้อเห็ดไมํมีโรคหรือแมลงเข๎าท าลาย 
๕) ก๎อนเชื้อเห็ดต๎องไมํมีรอยแตก 

10. แสลน(ตาข่ายกรองแสง) จ านวน ๑๘ ม้วน 
๑) เป็นตาขํายกรองแสงสีด า 
๒) ทอแบบไมํต่ ากวํา 2 เข็ม 
๓) ขนาดกรองแสงได๎ ๘๐ เปอร์เซน็ต์ 
๔) ขนาดหน๎ากว๎างไมํต่ ากวํา ๑.๕ เมตร 
๕) ความยาว ๑๐๐ เมตร 

11. พลาสติกสีด า จ านวน ๑๘  ม้วน 
๑) พลาสติกสีด า LDPE 
๒) ความหนา ๐.๑๕ มิลลิเมตร 
๓) ขนาดหน๎ากว๎างไมํต่ ากวํา ๓ เมตร 
๔) ความยาว ๕๐ เมตร 

12. พลาสติกใส จ านวน ๑๘ ชุด 
๑) พลาสติกชนิดใส (UV) 
๒) ความหนา150 ไมครอนมีสารป้องกัน UV7 เปอร์เซน็ต์ 
๓) ขนาดหน๎ากว๎าง ๓ เมตร 
๔) ความยาว ๒๐ เมตร 
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             ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(e – bidding) 
เรียน  ผู๎วําราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1. ข๎าพเจ๎า................................................................(ระบุชื่อบริษัท ห๎าง ร๎าน)...........อยูํเลขท่ี 
.......................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.................... ............................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................โทรศัพท์.................................................. 
โดย.............................................................................ผู๎ลงนามท๎ายนี้  ได๎พิจารณาเงื่อนไขตําง ๆ   ในเอกสารซื้อ
ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ๎ามี) เลขท่ี..............................โดยตลอดและยอมรับ
ข๎อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล๎ว  รวมทั้งรับรองวําข๎าพเจ๎าเป็นผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่ก าหนดและไมํเป็น   
ผู๎ทิ้งงานของทางราชการ 
  2. ข๎าพเจ๎าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ  ซึ่งก าหนดไว๎ในเอกสารซื้อด๎วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  ดังตํอไปนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 
ตํอหนํวย 

ภาษีมูล 
คําเพ่ิม    
(ถ๎ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดสํง
มอบ 
(วัน) 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 

ต๎นพันธ์ุมะนาวแป้น 
ต๎นพันธ์ุกล๎วยหอมทอง 
ต๎นพันธ์ุกล๎วยไข ํ
ต๎นพันธ์ุกล๎วยน้ าว๎า 
ต๎นพันธ์ุมะมํวงโชคอนันต ์
ต๎นพันธ์ุไผํกมิซุง 
เมลด็พันธ์ุผัก 
ปุ๋ยอินทรีย์เคมสีูตร 6–3-3 
ก๎อนเช้ือเห็ดขอนขาว 
ก๎อนเช้ือเห็ดบด 
ก๎อนเช้ือเห็ดนางฟ้า 
สแลนกรองแสงขนาด 80 % 
พลาสติกสีด า 
พลาสติกใส (UV) 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................. 

.................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 
................. 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................. 

.................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

13,500 ต๎น 
13,500 ต๎น 
13,500 ต๎น 
13,500 ต๎น 
13,500 ต๎น 
13,500 ต๎น 

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

3,000 ก๎อน 
18 ม๎วน 
18 ม๎วน 
18 ม๎วน 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

  

 
(.........................................................................)  ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และ
คําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 
 3. ค าเสนอนี้ จะยืนอยูํเป็นระยะเวลา...................วัน  นับแตํวันเสนอราคา และจังหวัดฯ อาจรับค า
เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได๎กํอนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกลําว หรือระยะเวลาที่ได๎ยืดออกไปตามเหตุผลอัน
สมควรที่จังหวัดฯ ร๎องขอ 

4. ในกรณีที่ข๎าพเจ๎าได๎รับการพิจารณาให๎เป็นผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข๎าพเจ๎ารับรอง 
ที่จะ 
  4.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท๎ายเอกสารซื้อด๎วยวีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กับจังหวัดกาฬสินธุ์  ภายใน....................วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับหนังสือให๎ไปสัญญา 
            4.2 มอบหลักประกัน... 
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  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว๎ในข๎อ 7  ของเอกสารซื้อด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให๎แกํจังหวัดกาฬสินธุ์  กํอนหรือขณะที่ได๎ลงนามในสัญญาเป็น จ านวนร๎อยละ
..............ของราคาตามสัญญาที่ได๎ระบุไว๎ในใบเสนอราคานี้  เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดย
ถูกต๎องและครบถ๎วน 
  หากข๎าพเจ๎ า ไมํปฏิบัติ ให๎ครบถ๎วนตามที่ ระบุ ไว๎ข๎ างต๎น  ข๎าพเจ๎ ายอมให๎ จั งหวัดฯ               
ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้ าประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช๎คําเสียหายใดที่    
อาจมีแกํ จังหวัดฯ และจังหวัดฯ  มีสิทธิจะให๎ผู๎เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู๎ประกวดราคาได๎หรือจังหวัดฯ อาจเรียก
ประกวดราคาใหมํก็ได๎ 
 5. ข๎าพเจ๎ายอมรับวํา จังหวัดฯ  ไมํมีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ  รวมทั้งไมํ
ต๎องรับผิดชอบในคําใช๎จํายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข๎าพเจ๎าได๎เข๎าเสนอราคา 
 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชํน ตัวอยําง (Sample) แคตตาล็อคแบบรูปรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร๎อมใบเสนอราคา  ซึ่งข๎าพเจ๎าได๎ลงไว๎ในระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ข๎าพเจ๎ายินยอมให๎ จังหวัดฯ ไว๎เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
               ส าหรับตัวอยํางที่เหลือหรือไมใํช๎แล๎ว  ซึ่งจังหวัดฯ  สํงคืนให๎ ข๎าพเจ๎าจะไมํเรียกร๎องคําเสียหายใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตัวอยํางนั้น 
 7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต๎อง ตามที่ ได๎ท าความเข๎าใจและตามความผูกพันแหํงค า
เสนอนี้  ข๎าพเจ๎าขอมอบ..................................................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจ านวน  
......................................................บาท  มาพรอ๎มนี้ 
 8. ข๎าพเจ๎าได๎ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตําง ๆ ที่ได๎ยื่นพร๎อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
แล๎ว  และเข๎าใจวําจังหวัดฯ  ไมํต๎องรับผิดชอบใด ๆ  ในความผิดพลาดหรือตกหลํน 
 9. ใบเสนอราคานี้  ได๎ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ๎อฉลหรือการสมรู๎รํวมคิดกันโดย
ไมํชอบด๎วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล หรือกับห๎างหุ๎นสํวน  บริษัทใด ๆ  ที่ได๎ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 
    เสนอมา   ณ   วันที่.................เดือน.........................พ.ศ.............  
 
 
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                   (..............................................) 
      ต าแหนํง.............................................  
                                                                      ประทับตรา (ถ๎ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สัญญาซื้อขาย 
              สัญญาเลขท่ี…………………….….………….. 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ…………………………………………………………………………………………..…………… 
ต าบล/แขวง………………………….………อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด………………..…….…………. 
เมื่อวันที่……………….เดือน……………………………พ.ศ…………………..ระหวําง……………………..……………………….. 
โดย………………………………………………………………………………………..………..ซึ่งตํอไปนี้สัญญานี้เรียกวํา “ผู๎ซื้อ” 
ฝ่ายหนึ่ง กับ…………………………………………………………………………….………………ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ…………………………………………………….มีส านักงานใหญํอยูํเลขท่ี………………ถนน……………………….……..…… 
ต าบล/แขวง…………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด……………………………….…….. 
โดย…………………………………………………………………ผู๎มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ 
รับรองของส านักงานทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัท………………………………………………………….………………………….. 
ลงวันที่………………………………………….(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่…………………………………………………..) 
แนบท๎ายตามสัญญานี้ (ในกรณีท่ีผู๎ขายเป็นบุคคลธรรมดา)  ให๎ใช๎ข๎อความวํา กับ………..………………………….. 
อยูํบ๎านเลขท่ี………………ถนน……………………………….………………..ต าบล/แขวง………………………………………. 
อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………ซึ่งตํอไปในสัญญานี้เรียกวํา “ผู๎ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 
คูํสัญญาได๎ตกลงกันมีข๎อความดังตํอไปนี้ 
 ข๎อ 1  ข๎อตกลงซื้อ 
  ผู๎ซื้อตกลงซื้อและผู๎ขายตกลงขาย……………………...………………………………………………………….. 
จ านวน………..……รายการ  เป็นราคาทั้งสิ้น………………………บาท(…………………..………………………………………..) 
ซึ่งได๎รวมภาษีมูลคําเพ่ิม จ านวน…………………….. ..บาท   ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ   และคําใช๎จํายทั้งปวงด๎วยแล๎ว 
  ผู๎ขายรับรองวําสิ่งของที่ขายให๎ตามสัญญานี้เป็นของแท๎  ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของ 
เกําเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไมํต่ ากวําที่ก าหนดไว๎ในเอกสารแนบท๎ายสัญญา 
  ในกรณีที่เป็นการซื้อจะต๎องมีการตรวจทดลอง ผู๎ขายรับรองวําเมื่อตรวจทดลองแล๎วต๎องมีคุณภาพ
และคุณสมบัติไมํต่ ากวําที่ก าหนดไว๎ด๎วย 
 ข๎อ 2  เอกสารอันเป็นสํวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท๎ายสัญญาดังตํอไปนี้ให๎ถือเป็นสํวนหนึ่งของสัญญา 
 2.1 ผนวก 1…………………………(รายการคุณภาพลักษณะเฉพาะ)………จ านวน……………………….. 
 2.2 ผนวก 2…………………………(แคตตาล๏อก)……………………….…………จ านวน………..………….หน๎า 
 2.3 ผนวก 3…………………………(แบบรูป)……………………..…………………จ านวน……………….….หน๎า 
 2.4 ผนวก 4…………………………(ใบเสนอราคา)…………….……………...…จ านวน…………………..หน๎า 
 2.5…………………………………………………………………………………….……….จ านวน…………………..หน๎า 
 ความใดในเอกสารแนบท๎ายสัญญาที่ขัดแย๎งกับข๎อความในสัญญานี้  ให๎ใช๎ในสัญญานี้บังคับและในกรณีท่ี
เอกสารแนบท๎ายสัญญาขัดแย๎งกันเอง  ผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู๎ซื้อ 
 ข๎อ  3  การสํงมอบ 
  ผู๎ขายจะสํงมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให๎แกํผู๎ซื้อ  ณ…………………………………………… 
ภายในวันที่………………เดือน……………………………………….พ.ศ……………………..ให๎ถูกต๎องและครบถ๎วน 
ตามท่ีก าหนดไว๎ในข๎อ 1  แหํงสัญญานี้  พร๎อมทั้งหีบหํอหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร๎อย 
 
            (ลงชื่อ)……………………………………….ผู๎ซื้อ      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู๎ขาย 
           (…………………………………)              (…………………………………..) 
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  การสํงมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไมํวําจะเป็นการสํงมอบเพียงครั้งเดียวหรือสํงมอบหลาย 
ครั้งผู๎ขายจะต๎องแจ๎งก าหนดเวลาสํงมอบแตํละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน ายื่นตํอผู๎ซื้อ ณ………………………………… 
ในเวลาราชการกํอนวันสํงมอบไมํน๎อยกวํา…………………………….วันท าการ 
 ข๎อ  4  การใช๎เรือไทย 
  ถ๎าสิ่งของที่จะต๎องสํงมอบให๎แกํผู๎ซื้อตามสัญญานี้  เป็นสิ่งของที่ผู๎ขายจะต๎องสํงหรือน าเข๎ามา
จากตํางประเทศและสิ่งของนั้นต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยูํและสามารถ
ให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู๎ขายต๎องจัดการให๎สิ่งของดังกลําว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทยจากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย์นาวีกํอนบรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ ทั้งนี้ไมํวําการสั่งหรือ
สั่งซื้อสิ่งของดังกลําวจากตํางประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี ซีโอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
  ในการสํงมอบสิ่งของตามสัญญาให๎แกํผู๎ซื้อถ๎าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู๎ขายจะต๎อง
สํงมอบใบตราสํง (……………..)  หรือส าเนาใบตราสํงส าหรับของนั้นซึ่งแสดงวําได๎บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่
มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทยให๎แกํผู๎ซื้อพร๎อมกับเรือไทยให๎แกํผู๎ซื้อพร๎อมกับการสํงมอบสิ่งของด๎วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกลําวไมํได๎บรรทุกจากตํางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเชํนเดียวกับเรือไทยผู๎ขายต๎องสํงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวําได๎รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริม
การพาณิชย์นาวีแล๎วอยํางใดอยํางหนึ่งแกํผู๎ซื้อด๎วย 
  ในกรณีที่ผู๎ขายไมํสํงมอบหลักฐานอยํางหนึ่งอยํางใดดังกลําวในสองวรรคข๎างต๎นให๎แกํผู๎ซื้อแตํ
จะขอสํงมอบสิ่งของดังกลําวให๎ผู๎ซื้อกํอน     โดยยังไมํช าระเงินคําสิ่งของผู๎ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกลําวไว๎กํอน
และช าระเงินคําสิ่งของเมื่อผู๎ขายได๎ปฏิบัติถูกต๎องครบถ๎วนดังกลําวแล๎วได๎ 
 ข๎อ  5  การตรวจรับ 
  เมื่อผู๎ซื้อได๎ตรวจรับสิ่งของที่สํงมอบและเห็นวําถูกต๎องครบถ๎วนตามสัญญาแล๎ว  ผู๎ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบไว๎ให๎  เพ่ือผู๎ขายน ามาเป็นหลักฐานการประกอบการขอรับเงินคําสิ่งของนั้น 

ถ๎าผลของการตรวจรับปรากฏวําสิ่งของที่ผู๎ขายสํงมอบไมํตรงตามสัญญาข๎อ  1  ผู๎ซื้อทรงไว๎ซึ่ง 
สิทธิทีจ่ะไมํรับสิ่งของนั้นในกรณีเชํนวํานี้ผู๎ขายต๎องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทําที่จะท าได๎และน าสิ่งของมา
สํงมอบให๎ใหมํหรือต๎องท าการแก๎ไขให๎ถูกต๎องตามสัญญาด๎วยคําใช๎จํายของผู๎ขายเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ
ดังกลําว  ผู๎ขายจะน ามาอ๎างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดคําปรับไมํได๎ 
  ในกรณีที่ผู๎ขายสํงมอบสิ่งของถูกต๎องแตํไมํครบจ านวน  หรือสํงมอบครบจ านวนแตํไมํถูกต๎อง
ทั้งหมดผู๎ซื้อจะตรวจรับเฉพาะสํวนที่ถูกต๎อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสํวนนั้นก็ได๎ (ความในวรรค
สามนี้จะไมํก าหนดไว๎ในกรณีที่ผู๎ซื้อต๎องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุด
หรือหนํวย  ถ๎าขาดสํวนประกอบอยํางหนึ่งอยํางใดไปแล๎วจะไมํสามารถใช๎งานได๎โดยสมบูรณ์) 
 ข๎อ  6  การช าระเงิน 
  (ผู๎ซื้อตกลงช าระเงินคําสิ่งของตามข๎อ 1 ให๎แกํผู๎ขาย  เมื่อผู๎ซื้อได๎รับมอบสิ่งของตามข๎อ  5  ไว๎โดย
ครบถ๎วนแล๎ว) 

6.1  เงินลํวงหน๎า จ านวน………………………บาท(………………………………..…………………………………..) 
จะจํายภายใน………………..วัน  นับแตํวันท าสัญญานี้  ทัง้นี้โดยผู๎ขายจะต๎องน าหลักประกันเงินลํวงหน๎าที่จะได๎รับมา
มอบให๎แกํผู๎ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนลํวงหน๎ากํอนการรับช าระเงินลํวงหน๎านั้น 
 
                             (ลงชือ่)……………………………………….ผู๎ซื้อ      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู๎ขาย 
                   (…………………………………)           (…………………………………..) 
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6.2  เงินที่เหลือ  จ านวน……………………….บาท(………………………………………………………….) 

จะจํายให๎ผู๎ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนลํวงหน๎ากํอนการรับช าระเงินลํวงหน๎านั้น 
 การจาํยเงินตามเงื่อนไขแหํงสัญญานี้   ผู๎ซื้อจะโอนเงินเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู๎ขาย  ชื่อธนาคาร 
………………………….สาขา……………………….ชื่อบัญชี…………………………………………………………………………………….. 
และเลขท่ีบัญชี………………………………………….ทั้งนี้ผู๎ขายตกลงเป็นผู๎รับภาระเงินคําธรรมเนียมหรือคําบริการอ่ืน
ใดเก่ียวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมให๎มีการหักเงินดังกลําวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 
 ข๎อ  7  การรับประกันความช ารุดบกพรํอง 
  ผู๎ขายขอรับประกันความช ารุดบกพรํองหรือขัดข๎องสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา……….……ป ี
……………….เดือน  นับแตํผู๎ซื้อได๎รับมอบ  โดยภายในก าหนดเวลาดังกลําว  หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดช ารุด      
บกพรํองหรือขัดข๎องอันเนื่องมาจากการใช๎งานตามปกติ  ผู๎ขายจะต๎องจัดการซํอมแซมหรือแก๎ไขให๎อยูํในสภาพ
ที่ใช๎งานได๎ดีดังเดิม  ภายใน………………วัน  นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจากผู๎ซื้อโดยไมํคิดคําใช๎จํายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ข๎อ  8  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้  ผู๎ขายได๎น าหลักประกันเป็น………………………………………………………….. 
เป็นจ านวนเงิน………………………..บาท(………………………………………………………………………………….)  ซึ่งเทํากับ 
ร๎อยละ………………. (……… %)  ของราคาทั้งหมดตามสัญญา  มามอบให๎แกํผู๎ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ 
 หลักประกันที่ผู๎ขายน ามามอบไว๎ตามวรรคหนึ่งผู๎ซื้อจะคืนให๎เมื่อผู๎ขายพ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญานี้แล๎ว 
(สํวนหลักประกันตามข๎อ  6.1  ผู๎ซื้อจะคืนให๎พร๎อมกับการจํายเงินงวดสุดท๎ายตาม  6.2) 
 ข๎อ  9  การบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบก าหนดสํงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล๎ว  ถ๎าผู๎ขายไมํมอบสิ่งของที่ตกลงขายให๎แกํผู๎ซื้อ 
 หรือสํงมอบไมํถูกต๎อง  หรือไมํครบจ านวน  ผู๎ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสํวนได๎ 
 ในกรณีที่ผู๎ซื้อใช๎สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู๎ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร๎องจากธนาคารผู๎ออกหนังสือ
ค้ าประกันตามสัญญา (ข๎อ 5 และ ข๎อ 8)  เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแตํบางสํวนก็ได๎แล๎วแตํผู๎ซื้อจะเห็นสมควร 
และถ๎าผู๎ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดสํงแล๎วแตํกรณีภายในก าหนด………….
เดือน นับแตํวันบอกเลิกสัญญา ผู๎ขายจะต๎องใช๎ราคาที่เพ่ิมข้ึนจากราคาที่ก าหนดไว๎ในสัญญานี้ด๎วย 
 ข๎อ  10  คําปรับ 
  ในกรณีที่ผู๎ซื้อมิได๎ใช๎สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข๎อ 9 ผู๎ขายจะต๎องช าระคําปรับให๎ผู๎ซื้อเป็นอัตรารายวัน
ร๎อยละ……………………..(………….%)  ของราคาสิ่งของที่ยังไมํได๎รับมอบนับแตํวันถัดจากวันครบก าหนดสัญญาจนถึง
วันที่ผู๎ขายได๎น าสิ่งของมาสํงมอบให๎แกํผู๎ซื้อจนถูกต๎องครบถ๎วน 
  การคิดคําปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แตํผู๎ขายสํงมอบเพียงบางสํวน
หรือขาดสํวนหนึ่งสํวนใดไป  ท าให๎ไมํสามารถใช๎การได๎โดยสมบูรณ์ให๎ถือวํายังไมํได๎สํงมอบสิ่งของนั้นเลย และให๎
คิดคําปรับจากสิ่งของเต็มทั้งชุด 
  ในระหวํางที่ผู๎ซื้อยังมิได๎ใช๎สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผู๎ซื้อเห็นวําผู๎ขายไมํอาจปฏิบัติตาม 
สัญญาตํอไปได๎  ผู๎ซื้อจะใช๎สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร๎องจากธนาคารผู๎ออกหนังสือค้ า 
 
 
                         (ลงชื่อ)……………………………………….ผู๎ซื้อ      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู๎ขาย 
           (…………………………………)              (…………………………………..) 
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ประกันตามสัญญา  (ข๎อ  6  และข๎อ  8)  กับเรียกร๎องให๎ชดใช๎ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามที่ก าหนดไว๎ในสัญญาข๎อ  9  
วรรคสองก็ได๎ และถ๎าผู๎ซื้อได๎แจ๎งข๎อเรียกร๎องให๎ช าระคําปรับไปยังผู๎ขาย  เมื่อครบก าหนดสํงมอบและผู๎ซื้อมีสิทธิ
ที่จะปรับผู๎ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได๎อีกด๎วย 
 ข๎อ  1  การรับผิดชอบชดใช๎คําเสียหาย 
  ถ๎าผู๎ขายไมํปฏิบัติตามสัญญาข๎อหนึ่งข๎อใดก็ตาม จนเป็นเหตุให๎เกิดความเสียหายแกํผู๎ซื้อแล๎ว  
ผู๎ขายต๎องชดใช๎คําเสียหายให๎แกํผู๎ซื้อโดยสิ้นเชิง  ภายในก าหนด  30  วัน  นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจากผู๎ซื้อ 
 ข๎อ  12  การขอขยายเวลาสํงมอบ 
  ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือความบกพรํองของฝ่าย
ผู๎ซื้อหรือจากพฤติการณ์อันหนึ่งซึ่งผู๎ขายไมํต๎องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให๎ผู๎ขายไมํสามารถสํงมอบ
สิ่งของตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแหํงสัญญานี้ ผู๎ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลด
คําปรับได๎  โดยจะต๎องแจ๎งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกลําวพร๎อมหลักฐานเป็นหนังสือให๎ผู๎ซื้อทราบภายใน  15  วัน  
นับแตํวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
  ถ๎าผู๎ขายไมํปฏิบัติให๎เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให๎ถือวําผู๎ขายได๎สละสิทธิเรียกร๎องในการที่จะขอ
ขยายเวลาท าการตามสัญญา  หรือของดหรือลดคําปรับโดยไมํมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว๎นแตํกรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพรํองของฝ่ายผู๎ซื้อมีหลักฐานชัดแจ๎งหรือผู๎ซื้อทราบดีอยูํแล๎วตั้งแตํต๎น 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข๎อความถูกต๎องตรงกัน คูํสัญญาได๎อํานและเข๎าใจข๎อความโดยละเอียดตลอด
แล๎ว  จึงได๎ลงลายมือชื่อพร๎อมทั้งประทับตรา  (ถ๎ามี)  ไว๎เป็นส าคัญตํอหน๎าพยานและคูํสัญญาตํางยึดถือไว๎ฝ่าย
ละฉบับ 
 
       
      ลงชื่อ………………………………………………….ผู๎ซื้อ 
       (…………………………………………) 
 
      ลงชื่อ………………………………………………….ผู๎ขาย 
       (………………………………………….) 
 
      ลงชื่อ………………………………………………….พยาน 
       (…………………………………………) 
 
      ลงชื่อ…………………………………………………พยาน 
       (………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
แบบหนังสือค้ าประกัน 

(หลักประกันการเสนอราคา) 
เลขที่…………………..                                                                           วันที่………………………………… 
 ข๎าพเจ๎า (ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……..............…………………………ส านักงานตั้งอยูํเลขท่ี……………………… 
ถนน………………………………………..ต าบล/แขวง……………….…………………….อ าเภอ/เขต…………………….………………… 
จังหวัด………………………………...โดย…………………………………….ผู๎มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร / บริษัทเงินทุน 
ขอท าหนั ง สื อ ค้ า ป ร ะกั นฉบั บนี้ ใ ห๎ ไ ว๎ ตํ อ  (ชื่ อ สํ ว น ร าชกา รผู๎ ป ร ะกวด ราค า )……………………………                                       
ดังมีข๎อความตํอไปนี้ 
 1. ตามที่ (ชื่อผู๎ เสนอราคา)……………………………………………………………….ได๎ยื่นซองประกวด                          
ราคาส าหรับการจัดซื้อ…………………………………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่………………………………..       
ซึ่งต๎องวางหลักประกันการเสนอราคาตามเงื่อนไขการประกวดราคาตํอ………………………….….(ชื่อสํวนราชการผู๎                               
ประกวดราคา) เป็นจ านวนเงิน…………………..บาท(………………………………………………)  นั้น 
 ข๎ า พ เ จ๎ า ย อ ม ผู ก พั น ต น เ ป็ น ผู๎ ค้ า ป ร ะ กั น ใ น ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ต า ม สิ ท ธิ เ รี ย ก ร๎ อ ง
ของ……………………………………….…………(ชื่อสํวนราชการผู๎ประกวดราคา) จ านวนไมํเกิน……………..……..บาท
(……………………………………………………) ในกรณี………………………….……………….(ชื่อผู๎ เสนอราคา)…..ไมํปฏิบัติ                                 
ตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให๎………………(ชื่อสํวนราชการผู๎ประกวดราคา) มีสิทธิริบหลัก                                      
ประกันการเสนอราคาประกวดราคาหรือให๎ชดใช๎คําเสียหายใด ๆ  รวมทั้งกรณีที่ (ชื่อผู๎ เสนอ
ราคา)……………………………… ได๎ถอนในเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยูํ  หรือมิได๎ไปลง
นามในสัญญาเมื่อได๎รับแจ๎งไปท าสัญญาหรือมิได๎วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคา   
 2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลให๎บังคับตั้งแตํ………………………………………….ถึง………………………………………….                                         
และข๎าพเจ๎าจะไมํเพิกถอนการค้ าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ 
 ข๎าพเจ๎า  ได๎ลงนามและประทับตราไว๎ตํอหน๎าพยานเป็นส าคัญ 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….ผู๎ค้ าประกัน 
      (…………………………………….) 
     ต าแหนํง………………………………………… 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 
      (…………………………………….) 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 
      (…………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

เลขที่…………………..                                                                           วันที่……………………………… 
 ข๎าพเจ๎า (ชื่อธนาคาร)…………………………………………………….ส านักงานตั้งอยูํเลขท่ี…………………………... 
ถนน………………………….……………..ต าบล/แขวง………………………………………….อ าเภอ/เขต…………………………... 
จังหวัด………………………………...โดย……………………………………….ผู๎มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ า
ประกันฉบับนี้ไว๎ตํอ(ชื่อสํวนราชการผู๎ซ้ือ)………………………………………..……………. ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “ผู๎ซื้อ” ดังมี
ข๎อความตํอไปนี้ 
 1. ตามท่ี (ชื่อผู๎ขาย)…………………………………………………………….………….ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “ผู๎ขาย” ได๎ท า
สัญญาซื้อขาย…………………………………………………………………………..….….……………………………กับผู๎ซื้อ ตามสัญญา
เลขที่……………….…………ลงวันที่……………………………………………………...ซึ่งผู๎ขายต๎องวางหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาตํอผู๎ซื้อ  เป็นจ านวนเงิน………………..……..…………..บาท(………………………………………….……………………………)  
ซึ่งเทํากับร๎อยละ……………(…………………%)  ของมูลคําทั้งหมดตามสัญญา 
 ข๎าพเจ๎ายอมผูกพันตนเป็นผู๎ค้ าประกันในการช าระเงินให๎ตามสิทธิเรียกร๎องของผู๎วําจ๎าง  จ านวน 
ไมํเกิน………………..…..บาท(………………………….……………) ในกรณีที่ผู๎ขายกํอให๎เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต๎อง
ช าระคําปรับหรือคําใช๎จํายใด ๆ  หรือผู๎ขายมิได๎ปฏิบัติตามภาระหน๎าที่ใด ๆ ที่ก าหนดในสัญญาดังกลําวข๎างต๎น   
 2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันท าสัญญาซื้อขายดังกลําวข๎างต๎นจนถึงวันที่...............................
(วันที่แล๎วเสร็จ).........และข๎าพเจ๎าจะไมํเพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ 
 ข๎าพเจ๎า  ได๎ลงนามและประทับตราไว๎ตํอหน๎าพยานเป็นส าคัญ 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….ผู๎ค้ าประกัน 
      (…………………………………….) 
     ต าแหนํง………………………………………… 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 
      (…………………………………….) 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 
      (…………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทนิยาม 
                “ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน” หมายความวํา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข๎าเสนอ
ราคาขายในการสอบราคาซื้อของจังหวัด    เป็นผู๎มีสํวนได๎เสียไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม  ในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข๎าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของจังหวัดในคราวเดียวกัน 
                 การมีสํวนได๎เสียไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลําวข๎างต๎น 

ได๎แกํ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลําวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังตํอไปนี้ 
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู๎จัดการ   หุ๎นสํวนผู๎จดัการ   กรรมการผู๎จัดการ 

 ผู๎บริหาร  หรือผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา   หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจ  
หรือสามารถใช๎อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลาย

ราย ที่เสนอราคาให๎แกํจังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู๎เป็นหุ๎นสํวนในห๎างหุ๎นสํวนสามัญ หรือผู๎เป็นหุ๎น 

สํวนไมํจ ากัดความรับผิดในห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด   หรือผู๎ถือหุ๎นสํวนรายใหญํในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน 
จ ากัด เป็นหุ๎นสํวนในห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด หรือเป็นผู๎ถือหุ๎นรายใหญํในบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให๎แกํจังหวัด ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
         ค าวํา “ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ” ให๎หมายความวํา ผู๎ถือหุ๎นซึ่งถือหุ๎นเกินกวําร๎อยละยี่สิบห๎าในกิจ 

การนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการวําด๎วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนด ส าหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว๎กันระหวําง (1) และ (2) โดยผู๎จัดการ หุ๎นสํวนผู๎จัด 
การกรรมการจัดการ ผู๎บริหาร หรือผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง  เป็นหุ๎นสํวนในห๎างหุ๎นสํวนสามัญ หรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด หรือเป็นผู๎ถือหุ๎นรายใหญํในบริษัทจ ากัด หรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํจังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัย 
กลับกัน 

        การด ารงต าแหนํงการเป็นหุ๎นสํวน  หรือเข๎าถือหุ๎นดังกลําวข๎างต๎นของคูํสมรส  หรือบุตร ที่ 
ยังไมํบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให๎ถือวําเป็นการด ารงต าแหนํงเป็นหุ๎นสํวน หรือการถือหุ๎น
ของบุคคลดังกลําว 

        ในกรณีบุคคลใดใช๎ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู๎จัดการ  หุ๎นสํวนผู๎จัดการ  กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร 
 ผู๎เป็นหุ๎นสํวน หรือผู๎ถือหุ๎น โดยที่ตนเองเป็นผู๎ใช๎อ านาจในการบริหารที่แท๎จริง  หรือเป็นหุ๎นสํวนหรือ 
ผู๎ถือหุ๎นที่แท๎จริงของห๎างหุ๎นสํวน  หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล๎วแตํกรณี และห๎างหุ๎น 
สํวน หรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เก่ียวข๎อง ได๎เสนอราคาให๎แกํจังหวัดในการสอบราคา 
ซื้อคราวเดียวกัน ให๎ถือวําผู๎เสนอราคา  หรือผู๎เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม  (1)  (2)  หรือ (3)  
แล๎วแตํกรณี 

         “ การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม”   หมายความวํา การที่ผู๎เสนอราคารายหนึ่ง 
หรือหลายรายกระท าการอยํางใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไมํเปิดโอกาสให๎มีการแขํงขัน
ราคาอยํางเป็นธรรมในการเสนอราคาตํอจังหวัด ไมํวําจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให๎ขอให๎หรือรับ
วําจะให๎เรียกรับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช๎ก าลังประทุษร๎าย  หรือขํมขูํวํา
จะใช๎ก าลังประทุษร๎าย   หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะแสวงหาประโยชน์ในระหวํางผู๎เสนอราคาด๎วยกัน   หรือเพ่ือให๎ประโยชน์แกํผู๎เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู๎
มีสิทธิท าสัญญากับจังหวัด หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม   หรือเพ่ือให๎เกิดความได๎เปรียบ
จังหวัดโดยมิใชํเป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 



 
 

  

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 
1. ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
       ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน  
       บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จดัการ 
      ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน   
       ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) 
       (....) ไมํมีผู๎มีอ านาจควบคุม 
       (....) มีผู๎มีอ านาจควบคุม 
       ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน    

       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
       ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.......... ...........แผํ       
       หนังสือบริคณห์สนธิ 
       ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน      
       บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ 
       ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน 
       บัญชผีู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 
        (....) ไมํมีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 
        (....) มีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 
         ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน    
      ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) 
       (....) ไมํมีผู๎มีอ านาจควบคุม 
       (....) มีผู๎มีอ านาจควบคุม 

    ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน       
2. ในกรณีผู๎เสนอราคาไมํเป็นนิติบุคคล 

(ก) บุคคลธรรมดา 
       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น    
       ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน  
(ข) คณะบุคคล 

ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน 
     ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................   จ านวน.......... ...........แผํน      
      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน 
     ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน     
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3. ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า 

         ส าเนาสัญญาของการเข๎ารํวมค๎า 
         ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน                    

          (ก) ในกรณีผู๎รํวมค๎าเป็นบุคคลธรรมดา 
       -  บุคคลสัญชาติไทย 

     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน              

        - บุคคลที่มิใชํสัญชาติไทย 
     ส าเนาหนังสือเดินทาง 
   ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน               

(ข) ในกรณีผู๎รํวมค๎าเป็นนิติบุคคล 
- ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
   ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน            
    บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ 
    ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน                

     - ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) 
       (....) ไมํมีผู๎มีอ านาจควบคุม 
       (....) มีผู๎มีอ านาจควบคุม 

     ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน   
       - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
    ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน             
    หนังสือบริคณห์สนธิ 
    ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน              
    บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ 
    ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน    

     - บัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 
        (....) ไมํมีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 
        (....) มีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 
         ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน    
      - ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎าม)ี 
       (....) ไมํมีผู๎มีอ านาจควบคุม 
       (....) มีผู๎มีอ านาจควบคุม 

    ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน   
 
 
 



 
 

 
- 3 - 

      4. อ่ืน ๆ (ถ๎ามี)           
 (....)  ............................................................................................................................. ......... 

    ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน  
         (....)  ..................................................................................................................... ................. 

    ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.. ...................แผํน  
         (....)  ..................................................................................................................... ................. 

    ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์....................... ............  จ านวน.....................แผํน  

                ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา  เอกสารหลักฐานที่ข๎าพเจ๎ายื่นพร๎อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต๎องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                       ลงชื่อ…………………………….ผู๎เสนอราคา 
              (………………..……………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 
1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
    ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน   
2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู๎เสนอราคามอบอ านาจให๎บุคคลอื่น 
     ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน                 
3.  หลักประกันการเสนอราคา 
    ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน 
4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่จังหวัดก าหนดให๎จัดสํงภายหลังวันเสนอราคา เพ่ือใช๎ใน

ประกอบการพิจารณา (ถ๎ามี) ดังนี้ 
     4.1 .......................................................................................... ................................................................... 
     ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน  
     4.2 ...................................................... .......................................................................................................  
     ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน  
5.   อ่ืน ๆ (ถ๎ามี) 
     5.1 ........................................................................................................................... .................................. 
     ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน 
     5.2 ......................................................................................................................... .................................... 
     ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน  
     5.3 ......................................................................................................................... .................................... 
     ไฟล์ข๎อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผํน  

 
 ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําเอกสารหลักฐานที่ข๎าพเจ๎าได๎ยื่นพร๎อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง 

ภาครฐัด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  ถูกต๎องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ………………………………………..ผู๎เสนอราคา 
     (…………………………………) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


