ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)
เรียน ผูวาราชการจังหวัดบุรรี ัมย
๑. ขาพเจา.................................................................สํานักงานใหญตั้งอยูเ ลขที.่ ....................
ถนน...............ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต..................จังหวัด.....................โทรศัพท............................
โดย............................................................................................ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงือ่ นไขตาง ๆ
ในเอกสารซือ้ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เลขที.่ .........................................
โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงือ่ นไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูม ีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กําหนดและไมเปนผูทงิ้ งานของหนวยงานของรัฐ
๒. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้
ลําดับที่
ราคา ภาษีมูลคาเพิ่ม
กําหนดสง
รายการ
ตอหนวย
(ถามี)
จํานวน
รวมเปนเงิน
มอบ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
(.....................................................) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิม่ รวมทั้งภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว
๓. ขาพเจาจะยืนคาเสนอราคานี้เปนระยะเวลา ๑๒๐วัน ตั้งแตวันยื่นขอเสนอและจังหวัดอาจ
รับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนทีจ่ ะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผล
อันสมควรทีจ่ ังหวัดรองขอ
๔. ขาพเจารับรองวาจะสงมอบงานซื้อตามเงือ่ นไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
กําหนดไว
๕. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขาพเจา
รับรองทีจ่ ะ
๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาซือ้ ขายแนบทายเอกสารซือ้ ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือตามทีส่ านักงานอัยการสูงสุดไดแกไขเพิ่มเติมแลว กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรบั หนังสือใหไปทาสัญญา

-๒๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในขอ ๗ ของเอกสารซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหแกจังหวัด ขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจานวนรอยละ ๕ (๕%) ของราคาตาม
สัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้เพือ่ เปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๕.๑ และขอ ๕.๒ ดังกลาวขางตน
ขาพเจายอมให จังหวัด ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกรองจากผูอ อกหนังสือคาประกัน ขาพเจายอม
ชดใชคาเสียหายใดๆ ที่อาจมีแกจงั หวัด และ จังหวัดมีสิทธิจะใหผูยื่นขอเสนอรายอื่นเปนผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสไดหรือจังหวัดอาจดาเนินการจัดซือ้ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมก็ได
๖. ขาพเจายอมรับวา จังหวัดไมมีความผูกพันทีจ่ ะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไมตอ งรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขายื่นขอเสนอครัง้ นี้
๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พรอมใบเสนอราคา ซึ่งขาพเจาไดลงไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ขาพเจายินยอมมอบให จังหวัด ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของจังหวัดสําหรับตัวอยางที่
เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งจังหวัดสงคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
๘. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทาความเขาใจและตามความผูกพัน
แหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ.......................................... เพื่อเปนหลักประกันการเสนอราคาเปนเงินจํานวน
.........................บาท (.........................................................................) มาพรอมนี้
๙. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาจังหวัดไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหลน
๑๐. ใบเสนอราคานี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูร วม
คิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ที่ได
ยื่นขอเสนอในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ....................
ลงชื่อ ....................................................
(...................................................)
ตําแหนง ......................................................

บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
๑. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล……………………....ขนาดไฟล………………........จํานวน ………………...แผน
- บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
ไฟลขอมูล………………………ขนาดไฟล......................... จํานวน ….................แผน
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไมมีผมู ีอํานาจควบคุม
มีผมู ีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล………………………….ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
ไฟลขอมูล…………………………..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ ัดการ
ไฟลขอมูล……………………….….ขนาดไฟล....................... จํานวน ………….….......แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)
ไมมีผูถอื หุนรายใหญ
มีผูถือหุนรายใหญ
ไฟลขอมูล…………………………..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไมมีผมู ีอํานาจควบคุม
มีผมู ีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
๒. ในกรณีผูยื่นขอเสนอไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
ไฟลขอมูล………………………...ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
(ข) คณะบุคคล
- สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
ไฟลขอมูล…………………………..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน
ไฟลขอมูล…………………………..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……….…….......แผน

-๒–
๓. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
- สําเนาสัญญาของการเขารวมคา
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- บุคคลทีม่ ิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………… ….......แผน
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไมมีผูควบคุม
มีผูควบคุม
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ ัดการ
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)
ไมมีผูถอื หุนรายใหญ
มีผูถือหุนรายใหญ
ไฟลขอมูล……………………….………….…..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไมมีผมู ีอํานาจควบคุม
มีผมู ีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน

-๓–
๔.อื่น ๆ (ถามี)
............................................................................................................................. ..........................
ไฟลขอมูล……………………………………….…..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
............................................................................................................................. ........................
ไฟลขอมูล…………….………………………….…..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
........................................................................................................................................ ................
ไฟลขอมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
ขาพเจาขอรับ รองวา เอกสารหลักฐานที่ขา พเจายื่นพรอม การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้ถูกตองและเปนความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นขอเสนอ
(...............................................................)

บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน ………..…….......แผน
๒. หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีทผี่ ูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน
๓. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน
๔. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หนวยงานของรัฐกําหนดใหจัดสงภายหลัง
วันเสนอราคา เพื่อใชในประกอบการพิจารณา (ถามี) ดังนี้
๔.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน
๔.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน
๕. อื่นๆ (ถามี)
๕.๑...............................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน
๕.๒...............................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน
๕.๓...............................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ขาพเจาไดยื่นมาพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้ถูกตองและเปนความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นขอเสนอ
(...........................................................)

