
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ในการจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 คัน    
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง)    

กรมส่งเสริมการเกษตร              
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    12  ตุลาคม พ.ศ. 2559     

เป็นเงิน  930,000  บาท ราคา/หน่วย รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อม
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 

1 คัน 930,000 บาท 

รวมเป็นเงิน (เก้าแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 930,000 บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559   

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
5.๑    นางสาวนฤชล  สีดี  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
๔.๒    นายวิชาญ  ก าเนิดเกิด   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
๔.3    นายสุมนตรี  ศรีใหม่      ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร     

 

























ใบเสนอราคา 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล)      
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์              
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จ่านวน 1 คัน 

 1.  ข้าพเจ้า..................................................................................อยู่เลขท่ี..........................ถนน.......................... 
ต่าบล/แขวง..........................................อ่าเภอ/เขต...............................................................จังหวัด................................. 
โทรศัพท์.............................................โดย...........................................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขท่ี 1/2560   และเอกสารเพิ่มเติมเลขท่ี..............(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับ
ข้อก่าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก่าหนดและไม่เป็นผู้ท้ิงงานของ
ทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการ ซึ่งก่าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและก่าหนด 
เวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ท่ี รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ภาษี 
มูลค่าเพิ่ม

(ถ้ามี) 
จ านวน 

รวมเป็นเงิน
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบ 
(วัน) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

รวมราคาท้ังส้ิน (........................................................................................................)   
 

 ซึ่งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ  และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
 

3 ค่าเสนอนี้... 
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 3.  ค่าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...............วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) อาจรับค่าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนท่ีจะครบก่าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาท่ีได้ ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) ร้องขอ 

4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ 
     4.1  ท่าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) 
ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท่าสัญญา 
     4.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้แก่ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) ก่อนหรือในขณะท่ีได้ลงนามในสัญญาเป็นจ่านวนร้อยละ 5 ของ
ราคาตามสัญญาท่ีได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีแก่ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง)และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) 
มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) 
อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 
 5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) ไม่มีความผูกพันท่ีจะ
รับค่าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการท่ีข้าพเจ้าได้เสนอ
ราคา 
 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Specifications)  ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) 
พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) ไว้เป็น
เอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
 7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ท่ีได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และ
เข้าใจดีว่าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือ
ตกหล่น 
 8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ท่ีได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 
 

  เสนอมา  ณ  วันท่ี ................... เดือน ......................................... พ.ศ. ........................ 
 
 
     ลงช่ือ ............................................................. 
           (..............................................................) 
     ต่าแหน่ง....................................................... 
            ประทับตรา  (ถ้ามี) 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 

 

        1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 

ส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ่านวน…………….แผ่น 

บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ่านาจควบคุม (ถ้ามี)  จ่านวน ……..แผ่น 

(ข) บริษัทจ่ากัดหรือบริษัทมหาชนจ่ากัด 

ส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ่านวน ……………แผ่น 

หนังสือบริคณห์สนธิ    จ่านวน ………….แผ่น 

บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอ่านาจควบคุม (ถ้ามี) จ่านวน….…..แผ่น 

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ่านวน …………แผ่น 

        2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 

    (ก) บุคคลธรรมดา 

ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้นั้น   จ่านวน…………….แผ่น 

    (ข) คณะบุคคล 

ส่าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ่านวน ……………แผ่น 

ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   จ่านวน…………….แผ่น 

        3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 

    ส่าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า         จ่านวน ……………แผ่น 

(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

- บุคคลสัญชาติไทย 

  ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน   จ่านวน…………….แผ่น 

- บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 

  ส่าเนาหนังสือเดินทาง              จ่านวน…………….แผ่น 

 

 

 

 

 

(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้า... 
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(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 

  ส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จ่านวน ……………แผ่น 

  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ่านาจควบคุม (ถ้ามี) จ่านวน………….แผ่น 

- บริษัทจ่ากัดหรือบริษัทมหาชนจ่ากัด 

  ส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จ่านวน ……………แผ่น 

 หนังสือบริคณห์สนธิ    จ่านวน……………แผ่น 

  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ่านาจควบคุม (ถ้ามี) จ่านวน………….แผ่น 

  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ่านวน…………..แผ่น 

 4.  อื่น ๆ (ถ้ามี) 

        ………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………… 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ  ……………………………………………….………….. ผู้เสนอราคา 

                  (..……………………………………..…….……) 
 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 

 

        1.  หนังสือมอบอ่านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ่านาจให้ 

             บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  จ่านวน. …………. แผ่น       

        2.  ส่าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จ่านวน …………แผ่น 

        3.  อื่น ๆ (ถ้ามี) 

             ………………………………………………………………………………………… 

             ………………………………………………………………………………………… 

             ………………………………………………………………………………………… 

             ………………………………………………………………………………………… 

             ………………………………………………………………………………………… 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ  ……………………………………………….………….. ผู้เสนอราคา 

                (..……………………………………..…….……) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


