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ใบเสนอราคา 

 

         วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 

 

เรยีน  ประธานสหกรณโคนมมวกเหล็ก จำกัด 

 

            1. ขาพเจา............................................................................................. อยูเลขที่...............................

ถนน............................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด..........................

เบอรโทรศัพท.................................... โดย..................................................................ผูลงนามขางทายนี้            

ไดพิจารณาเงื่องไขตางๆ อยางรายละเอียด  ในการเสนอราคาของสหกรณโคนมมวกเหล็ก จำกัด  โดยตลอดและ

ยอมรับขอกำหนดและเงื่องไขนั้นแลวรวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กำหนดและไม

เปนผูทิ้งงานของทางราชการ 

 2. ขาพเจามีความประสงคขอเสนอราคา ซึ่งกำหนดไวในเอกสาร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
รายการวัตถุดิบเพื่อจำหนาย 

บรรจุ ปริมาณวัตถุดิบ ราคาเสนอ เครดิต ปริมาณ

(กระสอบ)   2 เดือน (+,-10%) (บาท) (วัน) (ตัน)

1 รําสาลี 50 180 ตัน

2 กากเบียร(ผง) 40 60 ตัน

3 ถ่ัวเหลือง 70 120 ตัน

4 ขาวโพดบด 50 120 ตัน

5 กากมะพราว 50 60 ตัน

6 รําถ่ัวเขียว 70 120 ตัน

7 รําละเอียด 60 120 ตัน

8 ถ่ัวเหลืองอบ 50 4 ตัน

9 รํากลาง 40 120 ตัน

10 DDGS (สาขาวโพด) 50 40 ตัน

11 ปาลมเน้ือใน 50 60 ตัน

12 กากมันบด 40 30 ตัน

13 ผงฟู 25 22 ตัน

ลําดับ รายการ หนวย หมายเหตุ
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รายการวัตถุดิบเพื่อการผลิตอาหารสัตว 

บรรจุ ปริมาณวัตถุดิบ ราคาเสนอ เครดิต ปริมาณ

(กระสอบ)  2 เดือน (+,- 10%) (บาท) (วัน) (ตัน)

1  รําละเอียด 60 150 ตัน

2  รําสาลี 50 240 ตัน

3  ขาวโพดบด 50 200 ตัน

4  ถ่ัวเขียวบด 70 360 ตัน

5  ถ่ัวเหลือง 50 180 ตัน

6  รํากลาง 40 320 ตัน

7  DDGS (สาขาวโพด) 50 240 ตัน

8  กากนํ้าตาล  - 140 ตัน

9  ปุยยูเรีย 46-0-0 (จัดซ้ือ 1 เดือน) 50 45 ตัน

10  ผงฟู 25 10 ตัน

11  ไขมันผง 25 12 ตัน

12  พรีมิกซ 25 20 ตัน

13  กากมันบด 40 200 ตัน

14  กากปาลมเน้ือใน เบาท 150 ตัน

15  กากมัน เบาท 180 ตัน

16  เกลือปน 50 20 ตัน

17  DCP 50 20 ตัน

ลําดับ รายการ หนวย หมายเหตุ

  

3.คำเสนอราคานี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา......................วัน นับแตวันที่เปดซองเสนอราคา ณ สหกรณ   

โคนมมวกเหล็ก จำกัด 
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ขาพเจาจะจัดสงสินคาท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามที่ไดตกลงไวกับสหกรณฯ หากสินคา ของขาพเจาไม

เปนไปตามที่ตกลงกับสหกรณฯ  ขาพเจายินดีจะรับผิดชอบความเสียหาย ตามเงื่อนไขของสหกรณฯ และยินดีรับคืน

สินคาดั งกลาวที่ เสี ยหาย  และราคาที่ เสนอขางตนจะถือเปนราคาตกลง ซื้อ  - ขาย ระยะเวลา 2 เดือน                  

(วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)  

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

 

    ลงชื่อ....................................................ผูเสนอราคา 

               (............................................................) 

      ตัวแทนบริษัท.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


