
 

ประกาศจังหวัดสกลนคร 

เร่ือง สอบราคาซื้อชุดอุปกรณระบบแกสชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซ ี

  

             จังหวัดสกลนครมีความประสงคจะ สอบราคาซ้ือชุดอุปกรณระบบแกสชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซี  
ตามรายการ ดังนี้ 

           ชุดอุปกรณระบบแกสชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซี จํานวน 54   ชุด 
 

                ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 

                   ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร 
 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซ้ือ
ครั้งนี้ 
                   กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 
เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

                 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ไดท่ี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร ในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ถึงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://pvlo-
sno.dld.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๔๒๗๑ ๑๗๕๖ ตอ ๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ 
   

                                                                                 ประกาศ ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 
สอบราคาซ้ือชุดอุปกรณระบบแกสชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซี 

ตามประกาศ จังหวัดสกลนคร 
ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

...................................................... 
                 จังหวัดสกลนคร ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะ สอบราคาซ้ือชุดอุปกรณระบบแกส
ชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซี ตามรายการ ดังนี้  

 ชุดอุปกรณระบบแกสชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซี จํานวน    54 ชุด 
 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 
                       ๑.๕ บทนยิาม 
                                (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒  
                  ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                       ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคาเปน ๒ สวน คือ 
                       ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน



นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
 
                     (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                   (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 
                   (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                   (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                            (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                            (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                            (๓) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 
                 ๔. การเสนอราคา 
                  ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไข
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอตอง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
                  ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตอง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึง
รวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดุ
ให ณ  สถานท่ีตามท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร กําหนด 
                                         ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเปดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได 
               ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
               ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดอุปกรณ
ระบบแกสชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซี ไปพรอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว
นี้ จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  
              ๔.๕ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
              ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาซ้ือชุดอุปกรณระบบแกสชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซี โดยระบุไวท่ีหนาซองวา "ใบเสนอ
ราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๑๐/๒๕๖๐" ยื่นตอเจาหนาท่ี ในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร 



                                เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
รายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
 
                                หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
                                ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง
จากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร ในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปน
ตนไป 
                                การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใน
กรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได 
                 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น 
                       ๕.๓ จังหวดัสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
                                (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของจังหวัด 
                                (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
จังหวัด มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได จังหวัดมี



สิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                       ๕.๕ จังหวดัทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคา โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการ
ตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได
วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เปนตน 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง สอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อตามขอ ๔.๖ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
                      ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดัง
ระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 
                       ๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ สอบราคา จะตองทําสัญญาซ้ือ
ขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบราคาไดใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
               (๑) เงินสด 
               (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการ 
               (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
               (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้า
ประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
               (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
                 ๗. อัตราคาปรบั 
                       คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ตอวัน 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                      ผูชนะการ สอบราคา ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓  
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๔๕ วัน  



นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ี
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง     
                  ๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงนามในสัญญาจะกระทํา
ไดตอเม่ือจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเทานั้น 
                       ๙.๒ เม่ือจงัหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซ้ือสิ่งของตาม สอบราคา
ซ้ือ แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทาง
ท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา
ซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี้  
                                (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาว ี 
                       ๙.๓ ผูเสนอราคาซ่ึงจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิง
งานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ จังหวดัสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
  
  

จังหวัดสกลนคร 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

   
 
 
 









ใบเสนอราคาชุดอุปกรณระบบแกสชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซี พรอมติดต้ัง 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
 

 1.ขาพเจา..........................................................................อยูเลขท่ี................................ถนน.................................................. 
ตําบล...............................................อําเภอ..........................................จังหวัด....................................โทรศัพท............................................. 
โดย................................................................................................................................................................................................................ 
 ผูลงนามขางทายน้ี ไดพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ ในเอกสารสอบราคาซือ้ชุดอุปกรณระบบแกสชีวภาพขนาดเล็กแบบ
ถุงพลาสติก พีวีซี พรอมตดิตั้ง เลขท่ี 10/2560 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 และเอกสารเพ่ิมเติม (ถามี) โดยตลอดและยอมรับขอกําหนด 
และเง่ือนไขน้ันแลว รวมท้ังรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด และไมเปนผูท้ิงงานของทางราชการ 
 2.ขาพเจาขอเสนอรายการชุดอุปกรณระบบแกสชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซ ีพรอมตดิตั้ง ซึง่กําหนดไวใน
เอกสารประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณระบบแกสชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซี พรอมติดตัง้ และกําหนดเวลาสงมอบ 
ดังตอไปน้ี 

ท่ี รายการ จํานวน 
ราคา/หนวย 

(บาท) 
รวมเปนเงิน 

(บาท) 
กําหนดสง 

ยืนราคา 
(วัน) 

1 ชุดอุปกรณระบบแกสชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซ ี
พรอมติดตั้ง 

54 ชุด     

 

จํานวนเงิน ..................................................บาท  (......................................................................................)  ซึ่งเปนราคาท่ีรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม รวมท้ังภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว   
 3. คําเสนอน้ีจะยืนอยูเปนระยะเวลา....................วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาและจังหวัดอาจรับคาํเสนอน้ี ณ เวลาใดก็
ไดกอนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือ ระยะเวลาท่ีไดยืดออกไปตามเหตผุลอันสมควรท่ีจังหวัดรองขอ 

4. ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคาการเสนอราคาขาพเจารับรองท่ีจะ 
          4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารสอบราคากับจังหวัดสกลนคร  ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ี
ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา 

  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไวในขอ 8 ของเอกสารสอบราคาใหจังหวัดกอน หรือ ขณะท่ีได 
ลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5  ของราคาตามสญัญาท่ีไดระบุไวในใบเสนอราคาน้ี เพ่ือเปนหลกัประกันการปฏิบัตติามสัญญาโดย
ถูกตองและครบถวน 
 หากขาพเจาไมปฏิบัติตามใหครบถวนตามท่ีระบุไวขางตน ขาพเจายอมใหจังหวัดริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกัน รวมท้ังยินดีชดใชคาเสียหายใด ท่ีอาจมีแกจังหวัดและจังหวัดมีสิทธิจะใหผูเสนอราคาอ่ืนเปนผูเสนอราคาได หรือ 
จังหวัดอาจเรยีกสอบราคาใหมได 

 5.  ขาพเจายอมรับวาจังหวัดไมมคีวามผูกผันท่ีจะรับคําเสนอน้ี หรอื ใบเสนอราคาใด ๆ รวมท้ังไมตองรับผิดชอบใน 
คาใชจายใด ๆ  อันเกิดข้ึนในกรณขีาพเจาไดเขาเสนอราคา 

 6.  บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง  แคตตาลอ็ก  แบบรูป รายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
ซึ่งขาพเจาไดสงใหจังหวัดพรอมท้ังใบเสนอราคา ขาพเจายินยอมมอบใหจังหวัดเปนเอกสาร และทรัพยสินของทางราชการ สําหรับ
ตัวอยางท่ีเหลือ หรือใชแลว ซึ่งจังหวัดคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตัวอยาง น้ัน 
 7.  ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแลวและเขาใจดีวา
จังหวัดไมตองรับผดิชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหลน 
 8.  ใบเสนอราคาน้ีไดยื่นเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม  และปราศจากการ กลฉอฉล  หรือ การสมรูรวมคดิกันโดยไมชอบดวย
กฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคล  หรือ กับหุนสวนบริษัทใด ๆ ท่ีไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

 

             เสนอมา  ณ  วันท่ี ................เดือน.......................................พ.ศ.................. 
 
 
               (ลงช่ือ)................................................................. 
                     (................................................................) 
               ตําแหนง .............................................................. 
               ประทับตรา (ถามี) 

 
 



 
บัญชีเอกสารสวนท่ี  1 

 1.ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบุิคคล 
  (ก)  หางหุนสวนสามัญ หรือ หางหุนสวน จํากัด  
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ...........แผน 
  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการและผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน ...........แผน 
  (ข)  บริษัท จํากัด หรือ บริษัทมหาชน จํากัด จํานวน ...........แผน 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ...........แผน 
  หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน ...........แผน 
  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)  จํานวน ...........แผน 
  บัญชีผูถือหุนรายใหญ  

 2.ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 
  (ก)  บุคคลธรรม  
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน   จํานวน ...........แผน 
  (ข)  บุคคลธรรม  
  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน ...........แผน 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน   จํานวน ...........แผน 

 3.  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
 สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  จํานวน ...........แผน 
  (ก)  ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา  
  -  บุคคลสัญชาตไิทย  

   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ...........แผน 
  -  บุคคลท่ีมิใชสัญชาตไิทย  
   สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน ...........แผน 
  (ข)  ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล  
  -  หางหุนสวนสามัญ หรือ หางหุนสวน จํากัด  
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน ...........แผน 
   บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการและผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน ...........แผน 
  - บริษัท จํากัด หรือ บริษัทมหาชน จํากัด  
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน ...........แผน 
   หนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน ...........แผน 
  4.  อ่ืน ๆ (ถามี). 

   ...................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................... 
  
  ขาพเจาขอรับรองวา  เอกสารหลกัฐานท่ีขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาซื้อถูกตองและเปน 
ความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ)..............................................   ผูเสนอราคา 
                                                           (............................................) 
 
 
 
 



 
บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

 
 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรปูรายการละเอียดลักษณะเฉพาะ     จํานวน .............แผน 
 2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณท่ีีผูเสนอราคา 

   มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน ..............แผน 
 3.  หลักประกันซอง      จํานวน .............แผน 
 4.  อ่ืน ๆ (ถามี)        

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

  ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกตองและเปนความ
จริงทุกประการ 
 

 
      (ลงช่ือ)..............................................ผูเสนอราคา 
                                                              (...........................................) 
 

 



เลขที่ หมู่ที่ บ้าน ต าบล อ าเภอ
1 นางกองมณี  เถาว์ประสาท 3 4701 00510 14 1 146 6 ดงชน เมืองสกลนคร  0934894488
2 นายสมพร  ศรีสังข์ 3 4406 00269 73 7 151 1 โนนหอม เมืองสกลนคร  0817990870
3 นายอานุภาพ  สุวรรณา 1 4799 00228 16 7 125 17 เชียงเครือ เมืองสกลนคร  0897123350
4 นายบุญเยี่ยม ยานิตย์ 5 4702 90004 99 1 3 4 นาเพยีงใหม่ นาเพยีง กสุุมาลย์
5 นายอนุลักษณ์ กมลพรพจี 3 4702 00187 16 4 198 7 หนองปลาตองนาเพยีง กสุุมาลย์
6 นายณัฐวัตร ฮูวิชิต 1 4702 00005 22 1 93 9 โพธิไพศาล โพธิไพศาล กสุุมาลย์
7 นางอมุาพร  เทิงจนัทึก 1 4799 00131 81 3 30 14 หนองสะไน นาม่อง กดุบาก
8 นาย สงวนศักด์ิ จาวิสูตร 3 9203 00426 36 1 115 3 สร้างหิน บะฮี พรรณานิคม
9 นาย เสนาะ สุนาพรม 3 4704 00551 53 6 18 7 นาขาม เชิงชุม พรรณานิคม
10 นาย ประสพ เทศรุ่งเรือง 3 1021 01867 64 1 188 6 โคกสุวรรณ พรรณา พรรณานิคม
11 นายจรีะศักด์ิ  อสุาพรหม 3 4704 00550 16 5 105 7 นาขาม เชิงชุม พรรณานิคม
12 นายไกรษร เจริญรัตน์ 3 4705 00349 47 0 122 5 ขวัคอนแคน ต้นผ้ึง พงัโคน
13 นางวะรารักษ์ สุทาธรรม 3 4705 00397 34 2 157 12 สมสะอาด แร่ พงัโคน
14 นายอนันท์ สมวงษา 3 4002 00024 19 2 207 8 ฝ่ังแดง ไฮหยอ่ง พงัโคน
15 นายพทิักพงษ์ วงค์ประทุม 3 4706 00177 20 5 186 5 ปลาโหล วาริชภูมิ
16 นายเวียงชัย แกว้ค าสอน 3 4706 00221 40 8 18 2 ปลาโหล วาริชภูมิ
17 นายเกรียงไกร วังเจริญธนกจิ 3 4706 00104 51 7 4 3 หนองลาด วาริชภูมิ
18 นายบุญล้ า  ราชคม 3 4 หนองบัว นิคมน้ าอนู
19 นายปัญญา ใบธรรม 26 10 ขวักา่ย ขวักา่ย วานรนิวาส
20 นายประจวบ พระสุพรรณ์ 86 8 ขวักา่ย ขวักา่ย วานรนิวาส
21 น.ส.ศิรินทร์ทิพย ์ศรีราวงค์ 50 7 หนองนาแซงขวักา่ย วานรนิวาส
22 นายสัญชัย  โพธิศ์รี 5 4708 00043 64 0 116 10 นาซอ นาซอ วานรนิวาส
23 นายบรรจบ  แพงพมิพโ์ล้ 3 4714 00136 55 6 23 10 นาซอ นาซอ วานรนิวาส
24 นายแคล้ว บุญรอด 91 2 ค าตากล้า ค าตากล้า
25 นายสุภาพ หมู่แกว้ 73 4 ค าตากล้า ค าตากล้า
26 นายนิสา มาคงเฮียง 141 3 หนองบัวสิม ค าตากล้า
27 นายไชยา  พนัธ์เสนา 5 4708 00016 74 0 65 2 แพด ค าตากล้า
28 นายเจริญ ศรีชัย 23 3 น้ าจั้น ดงเหนือ บ้านม่วง
29 นายสุจนิต์ พทิักษ์ 28 5 หว้าน บ่อแกว้ บ้านม่วง
30 นางไพจติร ยะสีดา 108 4 ดงห้วยเปลือยดงหม้อทอง บ้านม่วง
31 นายวัฒนชัย เขม็อทุา 320 2 ดงเสียว โพนงาม อากาศอ านวย
32 นางกนัยา ไชยตะวงค์ 140 12 เสาวัด โพนงาม อากาศอ านวย

เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อเกษตรกรรับชุดอปุกรณ์ระบบแกส๊ชีวภาพขนาดเล็กแบบถงุพลาสติก พวีีซี พร้อมติดต้ัง
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อโคขนุคุณภาพกลุ่มสนุก

งบประมาณรายจา่ยกลุ่มจงัหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2560

หมายเลขบัตรประชาชนท่ี ชื่อ-สกลุ
ทีอ่ยู่



เลขที่ หมู่ที่ บ้าน ต าบล อ าเภอ
เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อเกษตรกรรับชุดอปุกรณ์ระบบแกส๊ชีวภาพขนาดเล็กแบบถงุพลาสติก พวีีซี พร้อมติดต้ัง
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อโคขนุคุณภาพกลุ่มสนุก

งบประมาณรายจา่ยกลุ่มจงัหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2560

หมายเลขบัตรประชาชนท่ี ชื่อ-สกลุ
ทีอ่ยู่

33 นายกติติ แจนโกนดี 126 6 นายอ อากาศ อากาศอ านวย
34 นายทินกร พรมแพง 152 17 หนองทุม่ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
35 นายบุญมี อรรถสาร 96 11 โนนเสาขวัญ แวง สว่างแดนดิน
36 นายศุภชัย หล้าสี 31 3 หนองหลวง หนองหลวง สว่างแดนดิน
37 นายบุญเยน็ ธรรมสมบัติ ตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน
38 นายสมควร  สมบัติดี 3 4713 00144 79 4 44 4 วัฒนา วัฒนา ส่องดาว
39 นางบัวเรียน  ประมาคะเต 3 4713 00062 44 5 68 7 หนองลุมพกุ ท่าศิลา ส่องดาว
40 นายล้วน วรรณพฒัน์ 3 4712 00390 98 0 89 5 หนองใส ส่องดาว ส่องดาว
41 นายสมชาย แสนเกตุ 18 9 หนองสลาม บึงทวาย เต่างอย
42 นางสมรักษ์ งอยจนัทร์ศรี 172 4 นางอย เต่างอย เต่างอย
43 นายมุก ยาษาไชย 238 4 ม่วงค า นาตาล เต่างอย
44 นายสถาพร  แสนนาม 3 4715 00208 80 0 26 6 โคกนาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
45 นายเฮือง  ผาด่านแกว้ 3 4715 00087 95 6 92 10 ลาดดู่โคก ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ 0878668943
46 นายชัยรัตน์  วงศ์เครือศร 3 4715 00143 76 7 54 4 นามน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
47 นายสุวรรณ์ สมฤาแสง 3 4712 01195 35 8 118 8 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
48 นายอทุิศ ค าพระโคตร 85 11 นาแกว้ นาแกว้ โพนนาแกว้
49 นายชุมพล พมิพม์ีลาย 112 2 โพนน้อย บ้านโพน โพนนาแกว้
50 นายนวพลช์  นามวงศ์ 3 4701 00588 75 2 124 2 โพนน้อย บ้านโพน โพนนาแกว้
51 นายทวิทย ์ ทะรังสร้อย 1 4701 00049 65 1 108 5 วังปลาเชือม บ้านโพน โพนนาแกว้
52 นายยติุธรรม เหล่าศรี 3 4701 00591 10 9 193 5 วังปลาเชือม โพน โพนนาแกว้
53 นางปราณม แกว้ศรีมล 3 8415 00118 06 8 205 2 โพนน้อย โพน โพนนาแกว้
54 นางวันเพญ็ หาญภูบาล ภูพานทอง สร้างค้อ ภูพาน




