
 

ประกาศจังหวัดสกลนคร  
เร่ือง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

 
                 จังหวัดสกลนคร มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง ดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาคร้ังนี้ เปนเงินทั้งสิน้ 1,200,000.00 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้  

ท่ี รายการ  จํานวน  หนวย ราคา/หนวย เปนเงิน 

1 ทรายละเอียด        30 ลบ.ม.           556         16,680.00 

2 หินกรวด เบอร 2        60 ลบ.ม.           750         45,000.00 

3 ปูนซีเมนตชนิดปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง     1,050 ถุง           140        147,000.00 

4 ตะแกรงเหล็กวายเมทช 2.6 มม. ขนาด 0.2x0.2x2.0 เมตร        24 มวน        1,750         42,000.00 

5 ไมเน้ือแข็ง ขนาด 2"x4"x 4 เมตร      288 ทอน           490        141,120.00 

6 ทอเหล็กกลวงสีเ่หลีย่มจตัุรสั หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร       288 ทอน           175         50,400.00 

7 เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม.       240 ทอน           580        139,200.00 

8 ซีเมนตบล็อกชนิดทึบ ขนาด 19x39x7 เซนตเิมตร    3,750 กอน              8         30,000.00 

9 แผนหลังคา metal sheet ความยาว 6.00 เมตร      360 แผน           855        307,800.00 

10 เสาเหลี่ยมไมเน้ือแข็ง  ขนาด 6"x6"x3 เมตร       144 ตน        1,950        280,800.00 

              1,200,000.00 
 

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึง่อยูระหวางถูกระงับการยืน่ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจาก
เปนผูทีไ่มผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึง่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิง้งานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิคุคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนนิงานในกิจการของนิตบิุคคลนัน้ดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยืน่ขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก จังหวัดสกลนคร ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสคร้ังนี ้
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยืน่ขอเสนอไดมี
คําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 
                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 



 
 
                 ๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง
ครบถวนในสาระสาํคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงนิผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ
คร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด   
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวนัเสนอราคา  
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://pvlo-sno.dld.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๔๒๗๑ ๑๗๕๖ ตอ ๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ 
  
            ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  

  

  

  

  

  
 

  

(นางสาวเยาวนิตย บุรีรักษา) 

ปศุสัตวจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร 

  
 

  
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP 
ไดตั้งแตวนัที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
เลขที่  eb ๗/๒๕๖๑ การซื้อวัสดุกอสราง  

ตามประกาศ จังหวัดสกลนคร ลงวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
 

                  จังหวัดสกลนคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จงัหวัด" มีความประสงคจะประกวดราคาซือ้ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) ตามรายการ ดังนี้  

ท่ี รายการ  จํานวน  หนวย ราคา/หนวย เปนเงิน 

1 ทรายละเอียด        30 ลบ.ม.           556         16,680.00 

2 หินกรวด เบอร 2        60 ลบ.ม.           750         45,000.00 

3 ปูนซีเมนตชนิดปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง     1,050 ถุง           140        147,000.00 

4 ตะแกรงเหล็กวายเมทช 2.6 มม. ขนาด 0.2x0.2x2.0 เมตร        24 มวน        1,750         42,000.00 

5 ไมเน้ือแข็ง ขนาด 2"x4"x 4 เมตร      288 ทอน           490        141,120.00 

6 ทอเหล็กกลวงสีเ่หลีย่มจตัุรสั หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร       288 ทอน           175         50,400.00 

7 เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม.       240 ทอน           580        139,200.00 

8 ซีเมนตบล็อกชนิดทึบ ขนาด 19x39x7 เซนตเิมตร    3,750 กอน              8         30,000.00 

9 แผนหลังคา metal sheet ความยาว 6.00 เมตร      360 แผน           855        307,800.00 

10 เสาเหลี่ยมไมเน้ือแข็ง  ขนาด 6"x6"x3 เมตร       144 ตน        1,950        280,800.00 

              1,200,000.00 
 

พัสดุที่จะซื้อนีต้องเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนด ดังตอไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน     
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา     
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒   
                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงบัการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชัว่คราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิุคคลทีผู่ทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนัน้ดวย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก จังหวัด ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี ้
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยืน่
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 
                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด    
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจาํกัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด ใหยื่นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชผีูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบตัร
ประจําตัวประชาชนของผูนัน้ สาํเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน หรือสําเนาหนังสอืเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาตไิทย พรอมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสญัญาของ
การเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม 
                                           (๔.๓)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน,สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                         ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที ่๑ ครบถวน ถูกตองแลว 
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไม
ตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 
 



                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจ
ซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทัง้นี้หากผูรับมอบอํานาจ
เปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานัน้ 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔       
                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบญัชเีอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่น
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาํการยืนยนัตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงคร้ังเดียวและราคาเดียวโดย
เสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึง่รวมคาภาษีมลูคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบ
พัสดุให ณ ศูนยสาธิตกลุมผูเลี้ยงแมโคพันธุลูกผสม จาํนวน 6 ศูนย ตามทีส่ํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร ระบุ  
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วนั ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูยืน่ขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามไิด 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพสัดุไมเกิน ๓๐ วนั นับถัดจากวนัลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก จังหวัด ใหสงมอบพัสด ุ
                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุกอสราง 
ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดงักลาวนี้ 
จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ       
                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยืน่ขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
ซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตาม
เวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยืน่ขอเสนอและการเสนอราคา
ใด ๆ โดยเดด็ขาด 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสาํหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจน
ของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก จังหวัด ผาน
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยืน่ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยืน่ขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หาก
ปรากฏวาผูยืน่ขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูยืน่ขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู
ยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาขอเสนอ มีผูยืน่ขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราย



นั้นออกจากการเปนผูยืน่ขอเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต จังหวัด จะ
พิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของ จังหวัด 
                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวธิีการเสนอราคาดวยวิธปีระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิใ์นการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ จังหวัดจะพิจารณาตดัสิน
โดยใชหลักเกณฑ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยืน่ขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยืน่ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกําหนดไว
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนทีม่ิใชสาระสําคัญและความแตกตางนัน้ไมมผีลทาํใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัด
สิทธิผูยืน่ขอเสนอรายนัน้ 
                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธิไ์มพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผนั ในกรณีดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเลก็ทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจดัซื้อจัดจาง
ดวยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัด 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส
ที่เปนสาระสาํคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัด มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ 
ไมรับราคา หรือไมทาํสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๕.๖     จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจดัซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสินของ จังหวัดเปนเด็ดขาด ผูยืน่ขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยืน่ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทาํการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  
                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสดุ เสนอราคาต่าํจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด จะใหผูยื่น
ขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานทีท่ําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดาํเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัด มสีิทธิทีจ่ะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ 
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสทิธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จากจงัหวัด  
 



                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวา
มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยืน่ขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนได
เสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ใน
การเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ 
วันทําการ นับแตวนัที่ทาํขอตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสญัญาตามแบบสัญญาดงัระบุ 
ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ 
วันทําการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสอื ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตอง
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นบัถัดจากวนัที่ไดรับ
แจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจาํนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิง่ของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสให
จังหวัดยึดถือไวในขณะทาํสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระ
ตอเจาหนาที่ในวนัทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทาํการ 
                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงั
ระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงนิทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู่ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจงัหวัด ไดรับมอบไวแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          จังหวัด จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมลูคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายทัง้ปวงแลว
ใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปน
หนังสือ และจังหวัด ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อขายเปน
หนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทํา
ขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชาํรุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม
นอยกวา ๑๕ วัน นบัถัดจากวนัที่ จังหวัด ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วนั 
นับถัดจากวนัทีไ่ดรับแจงความชาํรุดบกพรอง    
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาพสัดุสาํหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได ตอเมื่อจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น  
                          ๑๐.๒   เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนาํเขามาโดยทางเรือ
ในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่น
ขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้



                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิง่ของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นบัตั้งแตวนัที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนญุาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผดิตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่
กําหนด ดังระบไุวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยืน่ขอเสนอ
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปน
หนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี ้มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่น
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวนิิจฉัยของจังหวัด คําวินจิฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายใด ๆ เพิ่มเติม  
                          ๑๐.๖   จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจดัซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยทีผู่ยืน่ขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ จากจังหวัดไมได  
                                   (๑)    จังหวัดไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทํา
การจัดซื้อคร้ังนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยืน่ขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซื้อคร้ังนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัด หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยืน่ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             จังหวัด สามารถนาํผลการปฏิบตัิงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยืน่ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทํา
สัญญากับจงัหวัด ไวชั่วคราว 
 
 
 

จังหวัดสกลนคร  
 ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑    

 
 
    

 



ตาราง ปปช.07

ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคา/หนวย เปนเงิน

1 ทรายละเอียด 30      ลบ.ม. 556.00     16,680.00

2 หินกรวด เบอร 2 60      ลบ.ม. 750.00     45,000.00

3 ปูนซีเมนตชนิดปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง 1,050  ถุง 140.00     147,000.00

4 ตะแกรงเหล็กวายเมทช 2.6 มม. ขนาด 0.2x0.2x2.0 เมตร 24      มวน 1,750.00  42,000.00

5 ไมเนื้อแข็ง ขนาด 2"x4"x 4 เมตร 288     ทอน 490.00     141,120.00

6 ทอเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 ม.ม. ขนาด 1x1 นิ้ว ยาว 6 เมตร 288     ทอน 175.00     50,400.00

7 เหล็กตัวซี หนา 2.3 ม.ม. ขนาด 75x45x15 ม.ม.  ยาว 6 เมตร 240     ทอน 580.00     139,200.00

8 ซีเมนตบล็อกชนิดทึบ ขนาด 19x39x7 เซนติเมตร 3,750  กอน 8.00        30,000.00

9 แผนหลังคาเหล็ก เมทัลชีท ยาว 6 เมตร หนา 0.3 มิลลิเมตร 360     แผน 855.00     307,800.00

10 เสาเหลี่ยมไมเนื้อแข็ง  ขนาด 6"x6"x3 เมตร 144     ตน 1,950.00  280,800.00

รวมทั้งสิ้น 1,200,000.00

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)

4.1 ราคาจัดซื้อครั้งสุดทาย ในระยะเวลา 2 ป  สืบราคาจากทองตลาด

4.2 สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ราคาวัสดุกอสราง จังหวัดสกลนคร เดือน ธันวาคม 2560)

4.3 หางหุนสวนจํากัด บัวคําสกลนครกอสราง (บัวคําคาไม 1990)

4.4 หางหุนสวนจํากัด กันยาเทรดดิ้ง (1994)

5.1 นายศุภวัฒน  ศรีเชษฐา นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ

5.2 นายสมพงษ  พันธุดี  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน

5.3 นายวสันต  สกุลโพน  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 30 มกราคม 2561

เปนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)   ราคา/หนวย (ถามี)…………บาท

5. รายชื่อเจาหนาที่ ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ทุกคน 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)

ในการจัดซื้อ จัดจางที่มิใชงานกอสราง

1. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุกอสราง ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาดโคเนื้อคุณภาพสูอาเซียน

หนวยงานเจาของโครงการ    สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เปนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)



ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคา/หนวย เปนเงิน

1 ทรายละเอียด 30       ลบ.ม. 556          16,680.00         

2 หินกรวด เบอร 2 60       ลบ.ม. 750          45,000.00         

3 ปูนซีเมนตชนิดปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง 1,050   ถุง 140          147,000.00       

4 ตะแกรงเหล็กวายเมทช 2.6 มม. ขนาด 0.2x0.2x2.0 เมตร 24       มวน 1,750        42,000.00         

5 ไมเนื้อแข็ง ขนาด 2"x4"x 4 เมตร 288     ทอน 490          141,120.00       

6 ทอเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร 288     ทอน 175          50,400.00         

7 เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. 240     ทอน 580          139,200.00       

8 ซีเมนตบล็อกชนิดทึบ ขนาด 19x39x7 เซนติเมตร 3,750   กอน 8             30,000.00         

9 แผนหลังคา metal sheet ความยาว 6.00 เมตร 360     แผน 855          307,800.00       

10 เสาเหลี่ยมไมเนื้อแข็ง  ขนาด 6"x6"x3 เมตร 144     ตน 1,950        280,800.00       

1,200,000.00     

รายการวัสดุกอสราง 



บ้านเลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด เบอร์โทร
1 เมืองสกลนคร 1 นายปัญญา ประชาชิต 281 3 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 084-7889104
2 พรรณานิคม 1 นายบัญชา พรมเรียน 28 7 ช้างมิง่ พรรณานิคม สกลนคร
3 โพนนาแกว้ 1 นางปราณม  แกว้ศรีมล 33/3 3 นาแกว้ โพนนาแกว้ สกลนคร 083-3963102
4 สว่างแดนดิน 1 นายศุภชัย หล้าศร 32 3 หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร 089-0770304
5 พังโคน 1 นายศราวุธ สาริวงสา 141 5 ต้นผ้ึง พังโคน สกลนคร
6 บ้านม่วง 1 นายสุจนิต์ พิทักษ์ 28 5 บ่อแกว้ บ้านม่วง สกลนคร 087-2307594

6

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

งบประมาณ 1,200,000 บาท

อ าเภอ
จ านวน
 (ศูนย)์

(นายศุภวัฒน์  ศรีเชษฐา)
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ

ที่

รวม

เป้าหมายศูนย์สาธิตกลุ่มผู้เล้ียงแม่โคพันธุ์ลูกผสม
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูป  การตลาดโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน

งบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561

ที่ต้ังศูนย์
ชื่อ-สกลุเจา้ของศูนย์
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