




































ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

เรียน    หัวหน้าสว่นราชการ 
 

1. ข้าพเจ้า......................................................(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..................................... .................. 
อยู่เลขที่...................ถนน....................................ต าบล/แขวง……………..….…….………อ าเภอ/เขต................................ 
จังหวัด.............................................โทรศัพท์..............................................โดย..................................................... .......
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี)         
เลขที่............................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ   รวมทั้งบริการ   ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้  

 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 
ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่ง
มอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
 
(...........................................................)   ซึ่งเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 
 

3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.................วัน  นับแต่วันเสนอราคา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาจรับค าเสนอนี้  ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป ตามเหตุผล
อันสมควรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร้องขอ  
 

 4.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ  
  4.1  ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
  4.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อน หรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ
.....................ของราคาตามสญัญาท่ีได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาน้ีเพ่ือเปน็หลกัประกันการปฏบิตัิตามสญัญาโดยถูกต้อง
และครบถ้วน 



 
 
 

2 

 

 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ประกวด 
ราคาได้ หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้ 
 

 5.  ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคา  
ใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 

 6.  บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เช่น  ตัวอย่าง  (Sample)   แคตตาล็อก  แบบรูป   รายการ
ละเอียด   คุณลักษณะเฉพาะ  (Specifications)   พร้อมใบเสนอราคา  ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
               ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งคืนให้  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวอย่างนั้น 
 

 7.  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง   ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งค า
เสนอนี้  ข้าพเจ้าขอมอบ..................................................................................................เพ่ือเป็นหลักป ระกันการ
เสนอราคาเป็นเงินจ านวน.................................................................บาท มาพรอ้มนี้ 
 

 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น  
 

 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา       
ในคราวเดียวกัน 
     
   เสนอมา  ณ  วันที่.....................เดือน..................................... ..พ.ศ...................... 
 
 
 

                 ลงชื่อ....................................................................            
                                                                 (.........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................... 
 

 

 























ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

 
1. ชื่อโครงการ  1. เครื่องท าแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze dryer)   
                         จ านวน 1 เครื่อง   

                2. เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์อย่างอัตโนมัติ  
                    (Real time PCR)  จ านวน 1 เครื่อง 
                3. Fast protein liquid chromatography  จ านวน 1 เครื่อง 
                4. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร ที่มีระบบควบคุมพีเอชและควบคุมปริมาณ 
                   ออกซิเจนโดยการกวนและการให้อากาศ  จ านวน 1 ชุด 

      /หนว่ยงานเจ้าของโครงการ   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
           2.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  3,000,000.00 บาท 
           3.  วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   3  ตุลาคม  2559 

     เป็นเงิน 3,000,000.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)...............-...............บาท 
     -  เครื่องท าแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze dryer)  จ านวน 1 เครื่อง      
        ราคากลาง 720,000.00 บาท/เครื่อง 
     -  เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์อย่างอัตโนมัติ (Real time PCR)    
        จ านวน 1 เครื่อง  ราคากลาง 1,000,000.00 บาท/เครื่อง 
     -  Fast protein liquid chromatography  จ านวน 1 เครื่อง  ราคากลาง 780,000.00  
        บาท/เครื่อง 

               -  ถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร ที่มีระบบควบคุมพีเอชและควบคุมปริมาณออกซิเจน 
                  โดยการกวนและการให้อากาศ  จ านวน 1 ชุด  ราคากลาง 500,000.00 บาท/ชุด 
           4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
                เครื่องท าแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze dryer) 

     4.1 สืบราคาจาก บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด 
     4.2 สืบราคาจาก บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด  
     4.3 สืบราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.เค อินเตอร์ กรุ๊ป  
     เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์อย่างอัตโนมัติ (Real time PCR)    
     4.1 สืบราคาจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
     4.2 สืบราคาจาก บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จ ากัด 
     4.3 สืบราคาจาก บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ จีโนเมด จ ากัด 
     Fast protein liquid chromatography   
     4.1 สืบราคาจาก บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จ ากัด  
     4.2 สืบราคาจาก บริษัท วินเนอร์ วิชั่น จ ากัด  
     4.3 สืบราคาจาก บริษัท แอลบีคลีนเทค จ ากัด  

               ถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร ที่มีระบบควบคุมพีเอชและควบคุมปริมาณออกซิเจน 
     โดยการกวนและการให้อากาศ   
     4.1 สืบราคาจาก บริษัท บี.อี. มารูบิชิ (ประเทศไทย) จ ากัด  
     4.2 สืบราคาจาก บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด  
     4.3 สืบราคาจาก บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด 
 5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

                รศ.ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป ์
 

 




