ประกาศ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 500 กิโลวัตต
พรอมเครื่องครอบระบบเก็บเสียง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีความป ระสงค จะประกวดราคาซื้อ เครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาด 500 กิโลวัตต พรอมเครื่องครอบระบบเก็บเสียง จํานวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน 5,000,๐๐๐.-บาท
(-หาลานบาทถวน-) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายละเอียดที่แนบ
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก ศูนยอนามัย
ที่ 9 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นขอเสนอแนะใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ใน
วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕9 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในระหวางวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๕9
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http:/hpc 9 anamai.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-4430-5131 ตอ ๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามมายัง ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ผานทางอีเมล.............ภายในวันที่.......................โดย ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะชี้แจงรายละเอียด
ดังกลาวผานทางเว็บไซต................และ www. gprocurement.go.th ในวันที่.........................
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕59
(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๑ / ๒๕60
การซื้อ เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 500 กิโลวัตต
พรอมเครื่องครอบระบบเก็บเสียง
ตามประกาศ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9

ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ศูนยฯ ” มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 500 กิโลวัตต พรอมเครื่องครอบระบบเก็บเสียง จํานวน ๑ เครื่อง
วงเงิน 5,000,๐๐๐-บาท (-หาลานบาทถวน-)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใน
สภาพที่จะใชงา นไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาขอเสนอตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

-๒2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป นธรรมตาม
ขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาได มีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
2.๖ บุคคลหรือนิติ บุคคล ที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี รายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
2.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัท มหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเสนอเปนบุคคลธรรม ดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑)
(4) มี สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกส ารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (1)

-๓3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคาเสนอมอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสอนราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (2)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตน
ของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จน
กระทั้งสงมอบพัสดุให ณ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑8๐ วัน นับแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 500 กิโลวัตต พรอมเครื่องครอบระบบเก็บเสียง ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่ อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ ศูนยฯ จะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกร รมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มี
ความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน
4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน..................-...........(หนวย) เพื่อใช
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ภายในวันที.่ .......-.............ระหวางเวลา
.....-........น. ถึง..........-......น. ณ .............-....................................
ทั้งนี้ ศูนยฯ จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่
เหลือหรือไมใชแลว ศูนยฯ จะคืนใหแกผูเสนอราคาเสนอ

-๔4.6 กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่. 21 ตุลาคม ๒๕๕9 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคาเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเ ปน
ธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ ศูนยฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
ทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจา กการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาเสนอรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอ ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
4.8 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจ ในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

-๕5. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ จํานวน 250,000.-บาท
(-สองแสนหาหมื่นบาทถวน-)
5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุใน ขอ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก ศูนยฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่น การเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการ ของทางธนาคาร
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจาย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตองในวันที่
27
ตุลาคม 2559 ระหวางเวลา .........8.30...........น. ถึง...............16.30..........น.
หลักประกันการเสนอตามขอนี้ ศูนยฯ จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ศูนยฯ จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาราคาตอรายการ
6.2 ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเ สนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคา
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด
ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ...............-...............
(2) ......................-........................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ..............-................
(3) ......................-....................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ..............-...............
(4) ......................-...................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ..............-...............
(5) .....................-........................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ..............-...............
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100
6.3 หากผูเสนอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่ นขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอศูนยฯ เทานั้น
6.4 ศูนยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้

-๖(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราค ารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของศูนยฯ
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) ** หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส อยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ ศูนยฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได ศูนยฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรื อไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.6 ศูนยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ ทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของศูนยฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง คาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งศูนยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคา เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่น เสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น มายื่นขอเสนอแทน เปนตน
6.7 ในกรณีที่ ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปน ผูเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ ศูนยฯ มีอํานาจที่จะตัดร ายชื่อผู
เสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และศูนยฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา ที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล การ
เสนอราคาดังกลาวได
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน
๕ วัน ทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ ศูนยฯ จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน
๕ วัน ทําการของทางราชการ หรือศูนยฯ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตา มแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ ศูนยฯ ภายใน ...
๑๕..….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ .....๕........ของ
ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหศูนยฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช หลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้

-๗(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกศูนยฯ ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไม
เกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ ใน
ขอ 1.4 (2)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไ ทยแจง
เวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ
.
กําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการยื่น
ขอเสนอ (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตาม
แบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบ จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ…..-….ของราคาพัสดุที่เสนอขาย
แตทั้งนี้ จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกัน ของธนาคาร
ในประเทศ ตามแบบดังระบุใ นขอ 1.4 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แหง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนให สวน
ราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแก ศูนยฯ กอน
การรับชําระเงินลวงหนานั้น
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2560
การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560 มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจาย เพื่อการจัดหาในครั้งนี้ สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได โดยไมถือวาผิดเงื่อนไข

-๘๑๑.๒ เมื่อ ศูนยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่งศูนยฯ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ ศูนยฯ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี ) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ ศูนยฯ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อ นไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)
เรียน ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
1. ขาพเจา..............................(ระบุชื่อ บริษัท หาง ราน )....................................................................................อยูเลขที่
..........................................................................................ถนน..........................................................................................................ตําบล/แขวง
...................................................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................................โทรศัพท
........................................................................................โดย.......................................................................................................................................
ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเอกสาร
เพิ่มเติม (ถามี) เลขที่ 1/2560 โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรอง วาขาพเจา
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้
ลําดับ
รายการ
จํานวน ราคาตอหนวย ภาษีมูลคาเพิ่ม รวมเปนเงิน
กําหนด
(ถามี)
ที่
สงมอบ
1

เครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาด 500 กิโลวัตต
พรอมเครื่องครอบ
เก็บเสียง
ยี่หอ.............................
รุน................................
ผลิตภัณฑประเทศ
.............................

1 เครื่อง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
(.....................................................) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว
๓. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา........................วัน นับแตวันเสนอราคา และ ศูนยฯ อาจรับคํา
เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไป ตามเหตุผลอัน
สมควรที่“ศูนยฯ” รองขอ
๔. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขาพเจารับรองที่จะ
4.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
กับ“ศูนยฯ” ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือ ใหไปทําสัญญา
๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารซื้อดวยวิธี ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ใหแก“ศูนยฯ” .กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปน จํานวนรอยละ 5 ของราคาตาม
สัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน

-๒หากขาพเจาไมปฏิบัติใหคร บถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมให ศูนยฯ ริบหลักประกัน การ
เสนอราคาหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก “ศูนยฯ ” และ
“ศูนยฯ” มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูประกวดราคาไดหรือศูนยฯ อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได
๕. ขาพเจายอมรับวา “ศูนยฯ” ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง ไม
ตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายก าร
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พรอมใบเสนอราคา ซึ่งขาพเจาไดลงไวในระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ขาพเจายินยอมมอบให “ศูนยฯ” ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ
สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งกรม *สงคืนให ข าพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตัวอยางนั้น
7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพันแหง
คําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ ................................-...................................... เพื่อเป นหลักประกันการเสนอราคา
เปน เงินจํานวน...................-.......................บาท มาพรอมนี้
8. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียด
แลว และเขาใจดีวา ศูนยฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหลน
9. ใบเสนอราคานี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกัน โดย
ไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ที่ไดยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...........................
(ลงชื่อ)

.....................................................
(...................................................)
ตําแหนง.......................................................

บัญชีเอกสารสวนที่ ๑





-

-

1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน.......................แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
จํานวน.......................แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
จํานวน.......................แผน
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน.......................แผน
สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
จํานวน.......................แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
จํานวน.......................แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ
จํานวน.......................แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
จํานวน.......................แผน
2. ในกรณีผูเสนอราคาเปนไมเปนนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
จํานวน.......................แผน
 (ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
จํานวน.......................แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน.......................แผน
๓. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา
จํานวน.......................แผน
 (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน.......................แผน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
จํานวน.......................แผน
 (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
จํานวน.......................แผน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน.......................แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
จํานวน.......................แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
จํานวน.......................แผน
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
จํานวน.......................แผน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน.......................แผน
สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
จํานวน.......................แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
จํานวน.......................แผน
บัญชีผูถือหุนสวนรายใหญ
จํานวน.......................แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
จํานวน.......................แผน

-๒

๔. อื่นๆ (ถามี)
 ..................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)....................................................ผูเสนอราคา
(......................................................)

