
ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) 
 
เรียน   ผูวาราชการจงัหวัดบรุรีัมย 

๑. ขาพเจา.................................................................สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที.่.................... 
ถนน...............ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต..................จังหวัด.....................โทรศัพท............................
โดย............................................................................................ผูลงนามขางทายน้ี   ไดพิจารณาเงือ่นไขตาง ๆ 
ในเอกสารซือ้ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพิ่มเติม (ถาม)ี เลขที.่.........................................
โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงือ่นไขน้ันแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กําหนดและไมเปนผูทิง้งานของหนวยงานของรัฐ 

๒. ขาพเจาขอเสนอรายการพสัดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส ดังตอไปน้ี 
ลําดับที ่

 
 

รายการ 
ราคา 

ตอหนวย 
 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
(ถาม)ี 

 
จํานวน รวมเปนเงิน 

กําหนดสง 
มอบ 

 
       

 
 
 
 
 
 
 

   รวมเปนเงินทั้งสิ้น   
 
 (.....................................................) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิม่รวมทั้งภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว 

๓. ขาพเจาจะยืนคาเสนอราคาน้ีเปนระยะเวลา ๑๒๐วัน ต้ังแตวันย่ืนขอเสนอและจังหวัดอาจ
รับคาเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ไดกอนทีจ่ะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผล
อันสมควรทีจ่ังหวัดรองขอ 

๔. ขาพเจารบัรองวาจะสงมอบงานซื้อตามเงือ่นไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
กําหนดไว 

๕. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพจิารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ขาพเจา
รับรองทีจ่ะ 

๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบทายเอกสารซือ้ดวยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสหรือตามทีส่านักงานอัยการสูงสุดไดแกไขเพิ่มเติมแลว กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรบัหนังสือใหไปทาสัญญา 
 



-๒- 
 

 ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในขอ ๗ ของเอกสารซื้อดวยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหแกจังหวัด ขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจานวนรอยละ ๕ (๕%) ของราคาตาม
สัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคาน้ีเพือ่เปนหลักประกันการปฏิบัติตามสญัญาโดยถูกตองและครบถวน 

หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๕.๑ และขอ ๕.๒ ดังกลาวขางตน 
ขาพเจายอมให จังหวัด ริบหลกัประกันการเสนอราคาหรอืเรียกรองจากผูออกหนังสือคาประกัน ขาพเจายอม
ชดใชคาเสียหายใดๆ ที่อาจมีแกจงัหวัด และ จังหวัดมสีิทธิจะใหผูย่ืนขอเสนอรายอื่นเปนผูชนะการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกสไดหรอืจงัหวัดอาจดาเนินการจัดซือ้การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมก็ได 

๖. ขาพเจายอมรับวา จังหวัดไมมีความผกูพันทีจ่ะรบัคําเสนอน้ี หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไมตองรบัผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ขาพเจาไดเขาย่ืนขอเสนอครัง้น้ี 

๗. บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พรอมใบเสนอราคา ซึ่งขาพเจาไดลงไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกส ขาพเจายินยอมมอบให จังหวัด ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของจังหวัดสําหรับตัวอยางที่
เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งจังหวัดสงคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวอยางน้ัน 

๘. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทาความเขาใจและตามความผกูพัน 
แหงคําเสนอน้ี ขาพเจาขอมอบ.......................................... เพื่อเปนหลกัประกันการเสนอราคาเปนเงินจํานวน 
.........................บาท (.........................................................................) มาพรอมน้ี 

๙. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดย่ืนพรอมใบเสนอราคาน้ี 
โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาจังหวัดไมตองรบัผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหลน 

๑๐. ใบเสนอราคาน้ี ไดย่ืนเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวม
คิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรอืกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ที่ได
ย่ืนขอเสนอในคราวเดียวกัน 
 

เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ....................   
 
 

ลงช่ือ   .................................................... 
                                                                        (...................................................) 

ตําแหนง ...................................................... 

 

 

 

 

 



บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
 ๑. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจากัด 
- สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
   ไฟลขอมูล……………………....ขนาดไฟล………………........จํานวน ………………...แผน 
- บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ                      
    ไฟลขอมูล………………………ขนาดไฟล......................... จํานวน ….................แผน 
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  

 ไมมีผูมีอํานาจควบคุม 
 มีผูมีอํานาจควบคุม 

  ไฟลขอมูล………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

 (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด 
- สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟลขอมูล………………………….ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ 

ไฟลขอมูล…………………………..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 
- บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ 

ไฟลขอมูล……………………….….ขนาดไฟล....................... จํานวน ………….….......แผน 
บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) 

 ไมมีผูถือหุนรายใหญ 
 มีผูถือหุนรายใหญ 

ไฟลขอมูล…………………………..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 

 ไมมีผูมีอํานาจควบคุม 
 มีผูมีอํานาจควบคุม 

ไฟลขอมูล………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 
 ๒. ในกรณีผูยื่นขอเสนอไมเปนนิติบุคคล 

 (ก) บุคคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน 

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 

- บุคคลสญัชาติไทย 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

- บุคคลทีม่ิใชสัญชาติไทย 
สําเนาหนังสือเดินทาง 
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………… ….......แผน 

 (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจากัด 

สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

- บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ 
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
 ไมมีผูควบคุม 
 มีผูควบคุม 

ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด 

สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ 
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

- บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ 
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 

- บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถาม)ี 
 ไมมีผูถือหุนรายใหญ 
 มีผูถือหุนรายใหญ 

ไฟลขอมูล……………………….………….…..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 

 ไมมีผูมีอํานาจควบคุม 
 มีผูมีอํานาจควบคุม 

ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 
 



- ๓ – 
 

 ๔.อ่ืน ๆ (ถามี) 
 ............................................................................................................................. .......................... 

ไฟลขอมูล……………………………………….…..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 
 ............................................................................................................................. ........................ 

ไฟลขอมูล…………….………………………….…..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 
 ........................................................................................................................................ ................ 

ไฟลขอมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน 
 
ขาพเจาขอรบั รองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจาย่ืนพรอม การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

จัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้น้ีถูกตองและเปนความจริง 
ทุกประการ 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูย่ืนขอเสนอ 
      (...............................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
 ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรปูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน ………..…….......แผน 
 ๒. หนังสือมอบอํานาจซึง่ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีทีผู่ย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคล

อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน 

 ๓. หลกัประกันการเสนอราคา 
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน 

 ๔. สรปุรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หนวยงานของรัฐกําหนดใหจัดสงภายหลงั 
วันเสนอราคา เพื่อใชในประกอบการพจิารณา (ถาม)ี ดังน้ี 

๔.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน 
๔.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน 

 ๕. อื่นๆ (ถาม)ี 
๕.๑............................................................................................................................................... 
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน 
๕.๒............................................................................................................................................... 
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน 
๕.๓............................................................................................................................................... 
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จานวน …………….......แผน 

 
ขาพเจาขอรบัรองวาเอกสารหลักฐานที่ขาพเจาไดย่ืนมาพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

จัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้น้ีถูกตองและเปนความจริง 
ทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูย่ืนขอเสนอ 
      (...........................................................) 


