
 
 

 
 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

------------------------ 
 ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
พัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร(เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ)ปี 2560 งบลงทุน  โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจ าปีงบประมาณ  2560     
เพ่ือส่งมอบให้ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอยางตลาด อ าเภอกุฉินารายณ์ อ าเภอห้วยเม็ก อ าเภอกมลาไสย 
อ าเภอเขาวง  อ าเภอนามน  อ าเภอฆ้องชัย อ าเภอร่องค า  อ าเภอสมเด็จ  อ าเภอสหัสขันธ์  อ าเภอค าม่วง  
อ าเภอท่าคันโท อ าเภอนาคู  อ าเภอดอนจาน  อ าเภอห้วยผึ้ง และอ าเภอสามชัย  จ านวน  1  รายการ        
ตามบัญชีจัดสรรแนบท้าย ดังนี้ 
  1. เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว  จ านวน  50  เครื่อง 
    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
    1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 
    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
           3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ      
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม  
ท าสัญญาตามที่ กวพ.ก าหนด 

  6. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อของจังหวัด 
  7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ    
  8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์      
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

  9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน        
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้        
            10. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ บริษัท,ห้างหุ้นส่วน,ร้าน,ใบทะเบียน
พาณิชย์และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องถูกต้องครบถ้วน 

  ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  10   
เมษายน  2560  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น 
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            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000 บาท(สามพันบาท-
ถ้วน)  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขา
กาฬสินธุ์ ชื่อบัญชี ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404 – 6 – 00916 – 0 ในระหว่างวันที่  
27  มีนาคม  2560   ถึงวันที่  3  เมษายน  2560  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา  

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ http://KaIasin.doae.go.th 
หรือเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th, หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 – 4381 - 2976  ในวัน
และเวลาราชการ 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่   27   มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
                                            (นายประพาส  บุญสุข) 
                                                 เกษตรจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     ผูว้่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  4/2560 

การซื้อจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าว 
หอมมะลิครบวงจร(เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ)  ปี  2560  ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ลงวันที่   27   มีนาคม  2560 

…………….………………… 
                จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยก
เมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร(เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ข้ าวหอมมะลิ )ปี  2560  งบลงทุน  โครงการตามแผนปฏิบัติ ร าชการประจ าปีกลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจ าปีงบประมาณ  2560 เพ่ือส่งมอบให้ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอ-    
ยางตลาด อ าเภอกุฉินารายณ์ อ าเภอห้วยเม็ก อ าเภอกมลาไสย อ าเภอเขาวง  อ าเภอนามน  อ าเภอฆ้องชัย 
อ าเภอร่องค า  อ าเภอสมเด็จ  อ าเภอสหัสขันธ์  อ าเภอค าม่วง  อ าเภอท่าคันโท อ าเภอนาคู  อ าเภอดอนจาน  
อ าเภอห้วยผึ้ง และอ าเภอสามชัย  จ านวน  1  รายการ  ตามบัญชีจัดสรรแนบท้าย ดังนี้ 
   1. เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว   จ านวน  50  เครื่อง 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันทีและมีคุณลักษณะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
  1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1) หลักประกันการเสนอราคา 
   (2) หลักประกันสัญญา                                                                                        
           1.5 บทนิยาม 
                      (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.6  แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
   (2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ 

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                   2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่จังหวัดฯ  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 

  2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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   2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ

ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 
   2.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อของจังหวัด 
   2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ    
   2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์      
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    

   2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน        
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้        
             2.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ บริษัท ,ห้างหุ้นส่วน,ร้าน ,         
ใบทะเบียนพาณิชย์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน 
         3.หลักฐานการเสนอราคา 
        ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพร้อมใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  แยกเป็น  2  ส่วน  คือ 
         3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
             (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
              (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) และบัญชีผู้ 
ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                                   

                      (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
       (4)  1.  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  2. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  4. ส าเนาบัตรประชาชน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

              (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document F0rmat) 

3.2 ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้      
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    
          (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีเสนอราคามอบ 
อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน 
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    (3)  หลักประกันการเสนอราคา  ตามข้อ  5 
    (4) บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document F0rmat) 
   4. การเสนอราคา 
              4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่
ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document F0rmat) 
                    4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดย
เสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  
โดยคิดราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ส านักงานเกษตรอ าเภอพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90  วัน  นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
   4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  60 วัน  นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
   4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จั ดซื้อไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                
เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                     ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจตรวจสอบภายใน  5  วัน 
   4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน.....-......(หน่วย) และ/
หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่จังหวัดก าหนด โดยลงลายมือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา
(ถ้ามี) ก ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน ามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 เพ่ือใช้
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่    10   เมษายน  2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 
16.30 น.  ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว 
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
                    4.6 ก่อนการเสนอราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                    4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   10   เมษายน  2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. 
                      เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด   
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                      คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย ตามข้อ 
1.5 (1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
                     หากปรากฏต่อ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า  มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5  (2)  และคณะกรรมการฯ   เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา 
และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว                                    
         4.8  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
    (3) ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา     
ตามวัน  เวลาที่ก าหนด                                                                
                                 (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
    (5)  ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ร า ค า ด้ 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 ว้ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.gprocurement.go.th 
   5. หลักประกันการเสนอราคา 
      ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวนเงิน  125,000  
บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

(1) หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบ 
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอ 
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา  จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้ องในวันที่   20   
เมษายน  2560  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. 
    ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ ากันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ(หลักประกันการเสนอ
ราคา) ก าหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาที่เสนอ
ราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ
เป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ด าเนินการดังนี้  

(1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวาง 
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น 
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(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคาซึ่งต้องวาง 

หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคา
กับทางราชการ 
    ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
  หลักประกันการยื่นข้อเสนอตามข้อนี้ จังหวัดฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  
15  วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  3  ล าดับแรก 
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

     การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใดๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
   6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  จังหวัดฯ     
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคารวม     
                    6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็ น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
จังหวัดฯ เท่านั้น 
              6.3 จังหวัดฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัดฯ 

   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

    (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
       6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  จังหวัดฯ มีสิทธิที่ จะไม่รับข้อเสนอ มีรับราคาหรือไม่        
ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง       
                           6.5 จังหวัดฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ 
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งจังหวัดฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษ          
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ 
ยื่นเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
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      6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5  
จังหวัดฯ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดฯ จะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
      ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
   7.  การท าสัญญาซื้อขาย 

                7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการของทางราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ จังหวัดฯ จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได 
                       7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการของทางราชการ  หรือจังหวัดฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ 7.1  
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับจังหวัดฯ  
ภายใน  5  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ     
ร้อยละ 5  ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดฯ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา         
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

     (1) เงินสด 
     (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดฯ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

        (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ า 
ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
     (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
     (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
               หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
           8. อัตราค่าปรับ 
          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวัน                                                                     
           9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
              ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันตามช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภาย 
ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...1....ปี....-.....เดือน  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง   
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           10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
           10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2560  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560  
แล้วเท่านั้น 
         10.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้  
         (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว  เข้ามาจากต่างประเทศต่อ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของ            
จากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
       (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งข7อง
นั้น โดยเรืออ่ืนที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
      (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  
        10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดฯ ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดังระบุไว้ในข้อ  7  จังหวัดฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออก 
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
    10.4 จังหวัดฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
                                                                   ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
                                                                         27   มีนาคม   2560     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

บัญชีจัดสรรเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร 
(เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ)  ปี  2560  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

ที ่ อ าเภอ 
เครื่องคัดแยกเมล็ด
พันธุ์ข้าว (เครื่อง) หมายเหตุ 

๑. อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 6  
๒. อ าเภอยางตลาด 6  
๓. อ าเภอกุฉินารายณ์ 2  
๔. อ าเภอห้วยเม็ก 2  
๕. อ าเภอกมลาไสย 8  
๖. อ าเภอเขาวง 2  
๗. อ าเภอนามน 1  
๘. อ าเภอฆ้องชัย 5  

๙. อ าเภอร่องค า 2  
๑๐. อ าเภอสมเด็จ 4  
๑๑. อ าเภอสหัสขันธ์ 2  
๑๒. อ าเภอค าม่วง 2  
13. อ าเภอท่าคันโท 1  
14. อ าเภอนาคู 2  
15. อ าเภอดอนจาน 2  
16. อ าเภอห้วยผึ้ง 2  
17. อ าเภอสามชัย 1  

    
                รวม 50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

………………………. 
 

   1. เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว  จ านวน  50 เครื่อง 
1) เป็นเครื่องคัดท าความสะอาดข้าวเปลือกเพ่ือผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยสามารถคัดแยกเมล็ดพันธุ์

ข้าวลีบ เศษฟาง กรวด หิน และสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ ออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าว 
2) คัดคุณภาพข้าวได้ปริมาณวันละไม่น้อยกว่า  300  กิโลกรัม 
3) โครงสร้างผลิตจากเหล็กเคลือบสีป้องกันสนิม หรือโลหะท่ีทนทานแข็งแรง 
4) มีถังพักเมล็ดข้าวเปลือกท่ีพ้ืนด้านล่างก่อนล าเลียงไปยังกระพ้อ 
5) มีกระพ้อล าเลียงข้าวจากถังพักไปยังถังป้อนเมล็ดข้าวเปลือกด้านบน และมีอุปกรณ์ปรับอัตราการ

ป้อนเมล็ดข้าวเปลือกเข้าอุปกรณ์คัดท าความสะอาด 
6) มีตะแกรงส าหรับท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว สามารถถอดท าความสะอาดได้และชั้นตะแกรงโยก

ไม่น้อยกว่า  3 ชั้น  มีตู้สีฝัดพัดลมเพ่ือคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าว และมีกระบะส าหรับรองรับ
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดแยกแล้ว 

7) มีล้อ 4 ล้อ ที่แข็งแรงถอดเข้าออกได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
8) มีอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด มีสวิทช์เปิด – ปิด ควบคุมการท างาน สามารถปรับอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ให้เหมาะสมต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 7) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  เป็นต้นก าลัง พร้อมอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน  สามารถใช้กับไฟบ้าน 220 v/50 Hz    มีสายปลั๊กยาวไม่น้อยกว่า  20 เมตร 
 8) รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า  1 ปี 
 
 
     ................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (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 าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

1. เครื่องคัดแยกเมล็ด
พันธุ์ข้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  50 เครื่อง   

  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

  

 
(............................................................................................................)  ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้ง
ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 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 ให้ ครบถ้วนตามที่ 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 อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อคแบบรูปรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา  ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมให้ จังหวัดฯ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
               ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ…………………………………………………………………………………………..…………… 
ต าบล/แขวง………………………….………อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด………………..…….…………. 
เมื่อวันที่……………….เดือน……………………………พ.ศ…………………..ระหว่าง……………………..……………………….. 
โดย………………………………………………………………………………………..………..ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” 
ฝ่ายหนึ่ง กับ…………………………………………………………………………….………………ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ…………………………………………………….มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี………………ถนน……………………….……..…… 
ต าบล/แขวง…………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด……………………………….…….. 
โดย…………………………………………………………………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ 
รับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………………………………………………….………………………….. 
ลงวันที่………………………………………….(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่…………………………………………………..) 
แนบท้ายตามสัญญานี้ (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา)  ให้ใช้ข้อความว่า กับ………..………………………….. 
อยู่บ้านเลขท่ี………………ถนน……………………………….………………..ต าบล/แขวง………………………………………. 
อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้อตกลงซื้อ 
  ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย……………………...………………………………………………………….. 
จ านวน………..……รายการ  เป็นราคาทั้งสิ้น………………………บาท(…………………..………………………………………..) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………………….. ..บาท   ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ   และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
  ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ 
เก่าเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ในกรณีที่เป็นการซื้อจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมีคุณภาพ
และคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ด้วย 
 ข้อ 2  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 2.1 ผนวก 1…………………………(รายการคุณภาพลักษณะเฉพาะ)………จ านวน……………………….. 
 2.2 ผนวก 2…………………………(แคตตาล๊อก)……………………….…………จ านวน………..………….หน้า 
 2.3 ผนวก 3…………………………(แบบรูป)……………………..…………………จ านวน……………….….หน้า 
 2.4 ผนวก 4…………………………(ใบเสนอราคา)…………….……………...…จ านวน…………………..หน้า 
 2.5…………………………………………………………………………………….……….จ านวน…………………..หน้า 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ในสัญญานี้บังคับและในกรณีท่ี
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
 ข้อ  3  การส่งมอบ 
  ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ  ณ…………………………………………… 
ภายในวันที่………………เดือน……………………………………….พ.ศ……………………..ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1  แห่งสัญญานี้  พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 
 
            (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ซื้อ      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ขาย 
           (…………………………………)              (…………………………………..) 
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  การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลาย 
ครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน ายื่นต่อผู้ซื้อ ณ………………………………… 
ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า…………………………….วันท าการ 
 ข้อ  4  การใช้เรือไทย 
  ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้  เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือน าเข้ามา
จากต่างประเทศและสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ
สั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี ซีโอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้อง
ส่งมอบใบตราส่ง (……………..)  หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อแต่
จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน     โดยยังไม่ช าระเงินค่าสิ่งของผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน
และช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
 ข้อ  5  การตรวจรับ 
  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบไว้ให้  เพ่ือผู้ขายน ามาเป็นหลักฐานการประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ  1  ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่ง 
สิทธิทีจ่ะไม่รับสิ่งของนั้นในกรณีเช่นว่านี้ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้และน าสิ่งของมา
ส่งมอบให้ใหม่หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ
ดังกล่าว  ผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
  ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรค
สามนี้จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุด
หรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์) 
 ข้อ  6  การช าระเงิน 
  (ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย  เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ  5  ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว) 

6.1  เงินล่วงหน้า จ านวน………………………บาท(………………………………..…………………………………..) 
จะจ่ายภายใน………………..วัน  นับแต่วันท าสัญญานี้  ทัง้นี้โดยผู้ขายจะต้องน าหลักประกันเงินล่วงหน้าที่จะได้รับมา
มอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนล่วงหน้าก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
 
                  (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ซื้อ      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ขาย 
                      (…………………………………)           (…………………………………..) 
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6.2  เงินที่เหลือ  จ านวน……………………….บาท(………………………………………………………….) 

จะจ่ายให้ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนล่วงหน้าก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
 การจา่ยเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้   ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย  ชื่อธนาคาร 
………………………….สาขา……………………….ชื่อบัญชี…………………………………………………………………………………….. 
และเลขท่ีบัญชี………………………………………….ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืน
ใดเก่ียวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 
 ข้อ  7  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ขายขอรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา……….……ป ี
……………….เดือน  นับแต่ผู้ซื้อได้รับมอบ  โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดช ารุด      
บกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดีดังเดิม  ภายใน………………วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ  8  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้  ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น………………………………………………………….. 
เป็นจ านวนเงิน………………………..บาท(………………………………………………………………………………….)  ซึ่งเท่ากับ 
ร้อยละ………………. (……… %)  ของราคาทั้งหมดตามสัญญา  มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ 
 หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว 
(ส่วนหลักประกันตามข้อ  6.1  ผู้ซื้อจะคืนให้พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายตาม  6.2) 
 ข้อ  9  การบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว  ถ้าผู้ขายไม่มอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ 
 หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบจ านวน  ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ
ค้ าประกันตามสัญญา (ข้อ 5 และ ข้อ 8)  เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร 
และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณีภายในก าหนด………….
เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องใช้ราคาที่เพ่ิมข้ึนจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 
 ข้อ  10  ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 9 ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นอัตรารายวัน
ร้อยละ……………………..(………….%)  ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดสัญญาจนถึง
วันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 
  การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน
หรือขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไป  ท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้
คิดค่าปรับจากสิ่งของเต็มทั้งชุด 
  ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้  ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ า 
 
 
                         (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ซื้อ      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ขาย 
           (…………………………………)              (…………………………………..) 
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ประกันตามสัญญา  (ข้อ  6  และข้อ  8)  กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาข้อ  9  
วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขาย  เมื่อครบก าหนดส่งมอบและผู้ซื้อมีสิทธิ
ที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 ข้อ  1  การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว  
ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง  ภายในก าหนด  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
 ข้อ  12  การขอขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องของฝ่าย
ผู้ซื้อหรือจากพฤติการณ์อันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลด
ค่าปรับได้  โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน  15  วัน  
นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ
ขยายเวลาท าการตามสัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด
แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละฉบับ 
 
       
      ลงชื่อ………………………………………………….ผู้ซื้อ 
       (…………………………………………) 
 
      ลงชื่อ………………………………………………….ผู้ขาย 
       (………………………………………….) 
 
      ลงชื่อ………………………………………………….พยาน 
       (…………………………………………) 
 
      ลงชื่อ…………………………………………………พยาน 
       (………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันการเสนอราคา) 

เลขที่…………………..                                                                           วันที่………………………………… 
 ข้าพเจ้า (ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……..............…………………………ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี……………………… 
ถนน………………………………………..ต าบล/แขวง……………….…………………….อ าเภอ/เขต…………………….………………… 
จังหวัด………………………………...โดย…………………………………….ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร / บริษัทเงินทุน 
ขอท าหนั ง สื อ ค้ า ป ร ะกั นฉบั บนี้ ใ ห้ ไ ว้ ต่ อ  (ชื่ อ ส่ ว น ร าชกา รผู้ ป ร ะกวด ราค า )……………………………                                       
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามที่ (ชื่อผู้ เสนอราคา)……………………………………………………………….ได้ยื่นซองประกวด                          
ราคาส าหรับการจัดซื้อ…………………………………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่………………………………..       
ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคาตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ………………………….….(ชื่อส่วนราชการผู้                               
ประกวดราคา) เป็นจ านวนเงิน…………………..บาท(………………………………………………)  นั้น 
 ข้ า พ เ จ้ า ย อ ม ผู ก พั น ต น เ ป็ น ผู้ 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 ร้ อ ง
ของ……………………………………….…………(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) จ านวนไม่เกิน……………..……..บาท
(……………………………………………………) ในกรณี………………………….……………….(ชื่อผู้ เสนอราคา)…..ไม่ปฏิบัติ                                 
ตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้………………(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) มีสิทธิริบหลัก                                      
ประกันการเสนอราคาประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ  รวมทั้งกรณีที่ (ชื่อผู้ เสนอ
ราคา)……………………………… ได้ถอนในเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่  หรือมิได้ไปลง
นามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปท าสัญญาหรือมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคา   
 2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลให้บังคับตั้งแต่………………………………………….ถึง………………………………………….                                         
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 ข้าพเจ้า  ได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ค้ าประกัน 
      (…………………………………….) 
     ต าแหน่ง………………………………………… 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 
      (…………………………………….) 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 
      (…………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

เลขที่…………………..                                                                           วันที่……………………………… 
 ข้าพเจ้า (ชื่อธนาคาร)…………………………………………………….ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี…………………………... 
ถนน………………………….……………..ต าบล/แขวง………………………………………….อ าเภอ/เขต…………………………... 
จังหวัด………………………………...โดย……………………………………….ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ า
ประกันฉบับนี้ไว้ต่อ(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ)………………………………………..……………. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมี
ข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี (ชื่อผู้ขาย)…………………………………………………………….………….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ท า
สัญญาซื้อขาย…………………………………………………………………………..….….……………………………กับผู้ซื้อ ตามสัญญา
เลขที่……………….…………ลงวันที่……………………………………………………...ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาต่อผู้ซื้อ  เป็นจ านวนเงิน………………..……..…………..บาท(………………………………………….……………………………)  
ซึ่งเท่ากับร้อยละ……………(…………………%)  ของมูลค่าทั้งหมดตามสัญญา 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันในการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง  จ านวน 
ไม่เกิน………………..…..บาท(………………………….……………) ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้อง
ช าระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น   
 2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่...............................
(วันที่แล้วเสร็จ).........และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 ข้าพเจ้า  ได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ค้ าประกัน 
      (…………………………………….) 
     ต าแหน่ง………………………………………… 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 
      (…………………………………….) 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 
      (…………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทนิยาม 
                “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาขายในการสอบราคาซื้อของจังหวัด    เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของจังหวัดในคราวเดียวกัน 
                 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น 

ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จดัการ   กรรมการผู้จัดการ 

 ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา   หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจ  
หรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลาย

ราย ที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้น 

ส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด   หรือผู้ถือหุ้นส่วนรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน 
จ ากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่จังหวัด ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
         ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจ 

การนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนด ส าหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัด 
การกรรมการจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัย 
กลับกัน 

        การด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือเขา้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตร ที่ 
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 

        ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
 ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ 
ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้น 
ส่วน หรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคา 
ซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา  หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม  (1)  (2)  หรือ (3)  
แล้วแต่กรณี 

         “ การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”   หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง 
หรือหลายรายกระท าการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อจังหวัด ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ขอให้หรือรับ
ว่าจะให้เรียกรับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่า
จะใช้ก าลังประทุษร้าย   หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน   หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้
มีสิทธิท าสัญญากับจังหวัด หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ
จังหวัดโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
  



 
 

 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 
1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
       ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น  
       บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดัการ 
      ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์................... ................  จ านวน.....................แผ่น   
       ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
       (....) ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุม 
       (....) มีผู้มีอ านาจควบคุม 
       ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน... ..................แผ่น    

       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
       ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่        
       หนังสือบริคณห์สนธิ 
       ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น      
       บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ 
       ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น 
       บัญชผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
        (....) ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
        (....) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
         ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น   
      ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
        (....) ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุม 
        (....) มีผู้มีอ านาจควบคุม 

    ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น      
2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 

(ก) บุคคลธรรมดา 
       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น    
       ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น   
(ข) คณะบุคคล 

ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน 
     ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................   จ านวน.....................แผ่น       
      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
     ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น    
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3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 

         ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 
         ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น                   

          (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
       -  บุคคลสัญชาติไทย 

     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น             

        - บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
     ส าเนาหนังสือเดินทาง 
   ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น               

(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
   ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น            
    บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ 
    ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น                

     - ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
       (....) ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุม 
       (....) มีผู้มีอ านาจควบคุม 

     ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น   
       - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
    ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น             
    หนังสือบริคณห์สนธิ 
    ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น              
    บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ 
    ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น    

     - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
        (....) ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
        (....) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
         ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น    
      - ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี 
        (....) ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุม 
        (....) มีผู้มีอ านาจควบคุม 

    ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น   
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      4. อ่ืน ๆ (ถ้ามี)           
 (....)  ........................................................................................... ........................................... 

    ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น   
          (....)  ..................................................................... ................................................................. 

    ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น   
          (....)  ......................................................................................................................................  

    ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น   
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                       ลงชื่อ…………………………………..…………….ผู้เสนอราคา 
              (………………..………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 
1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
    ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น   
2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่น 
     ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น                 
3.  หลักประกันการเสนอราคา 
    ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น  
4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่จังหวัดก าหนดให้จัดส่งภายหลังวันเสนอราคา เพ่ือใช้ใน

ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 
     4.1 ......................................................................................................................... .................................... 
     ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น 
     4.2 ......................................................................................................................... .................................... 
     ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น 
5.   อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     5.1 ......................................................................................................................... .................................... 
     ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น  
     5.2 ...................................................................................................... ....................................................... 
     ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น  
     5.3 .................................................................. ...........................................................................................  
     ไฟล์ข้อมูล..................................ขนาดไฟล์...................................  จ านวน.....................แผ่น  
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                       ลงชื่อ…………………………………..…………….ผู้เสนอราคา 
              (………………..………………………………) 
 

 
   
 
 
 
 
 


