ใบเสนอราคา
เรียน
1. ขาพเจา
ถนน

อยูเลขที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
โทร
โดย
ผูล งนามขางทายนี้ ได พิจ ารณาเงื่อนไขต าง ๆ
ในเอกสารเสนอราคาจางเลขที่
และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่
(ถ า มี )
โดยตลอดและยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่กำหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทำงาน

ตามข อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป รายการละเอีย ดแห งเอกสารเสนอราคา ตามราคาดังที่ไดระบุไวในบัญ ชี
รายการหรือใบแจงปริมาณงานและราคาแนบทายใบเสนอราคานี้ เปนเงินทั้งสิ้น
บาท
(
) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
จำนวน
บาท ภาษีอากรนั้น ๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
3. คำเสนอนี้จะยืนอยูเ ปนระยะเวลา
วัน นับแตวันพิจารณาผลการ
เสนอราคาและ “เทศบาลเมืองตนเปา” อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกำหนดระยะเวลา
ดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่ “เทศบาลเมืองตนเปา” รองขอ
4. กำหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ไดรับ
แจงจาก “เทศบาลเมืองตนเปา” วาใหเริ่มทำงานตามสัญญา และจะสงมอบงานตามเอกสารเสนอราคา โดย
ครบถวนถูกตองภายใน
วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหชนะการเสนอราคา ขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารเสนอราคากับ
“เทศบาลเมืองตนเปา” ภายใน
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทำสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 6 ของเอกสารเสนอราคา
ใหแก “เทศบาลเมืองตนเปา” กอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจำนวนรอยละ 5
ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและ
ครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมให
“เทศบาลเมืองตนเปา” ริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคา
เสียใด ๆ ที่อาจมีแก “เทศบาลเมืองตนเปา” และ “เทศบาลเมืองตนเปา” มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่น
เปนผูชนะการเสนอราคาได หรือ “เทศบาลเมืองตนเปา” อาจเรียกเสนอราคาใหมก็ได
6. ขาพเจายอมรับวา “เทศบาลเมืองตนเปา” ไมมีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ
เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
/ 7. เพื่อเปนหลักประกัน…

-27. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทำความเขาใจและตามความ
ผูกพันแหงคำเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ
เพื่อเปนหลักประกันซอง
จำนวนเงิน
บาท มาพรอมกันนี้
8. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแลว และเขาใจดีวา “เทศบาลเมืองตนเปา” ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
9. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวม
คิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่

เดือน

(ลงชื่อ)
(
ตำแหนง

พ.ศ.

)
ประทับตรา (ถามี)

บัญชีเอกสารสวนที่ 1
1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบคุ คล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) จำนวน
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวน
หนังสือบริคณหสนธิ
จำนวน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) จำนวน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ
จำนวน
2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
3. (ก) บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น
จำนวน
(ข) คณะบุคคล
สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
จำนวน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน
จำนวน
3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเ สนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สำเนาสัญญาของการเขารวมคา
จำนวน
1. (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน
- บุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย
สำเนาหนังสือเดินทาง
จำนวน
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการาจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอำนาจควบคุม (ถามี)
จำนวน
- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวน
หนังสือบริคณหสนธิ
จำนวน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี)
จำนวน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ
จำนวน

แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
/4. อื่น ๆ (ถามี)...

-24. อื่น ๆ (ถามี)

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการประกวด
ราคา/สอบราคาจาง/สอบราคาซื้อถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)
(

ผูเสนอราคา
)

บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
2. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอำนาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3. หลักประกันซอง
4. อื่น ๆ (ถามี)
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการประกวด
ราคา/สอบราคาจาง/สอบราคาซื้อถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

)

ผูเสนอราคา

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการประกวดราคา/สอบราคาจาง/สอบราคาซื้อของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขาย
ในประกวดราคา/สอบราคาจาง/สอบราคาซื้อ ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในคราวเดียวกัน
การมีส วนได เสีย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุ คคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคลดังกล าว
ขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือ
สามารถใชอำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการประกวดราคา/สอบราคาจาง/สอบราคาซื้อครั้ง
นี้
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไม
จำกั ด ความรับ ผิ ดในห างหุ น ส วนจำกั ด หรือผูถือหุน รายใหญ ในบริษัทจำกัดหรือบริษั ทมหาชนจำกัด เป น
หุ น ส วนในห างหุ น ส วนสามั ญ หรือห างหุน สว นจำกัด หรือเปน ผูถือหุน รายใหญ ในบริษั ทจำกัด หรื อบริษั ท
มหาชนจำกั ด อี กรายหนึ่ งหรื อหลายรายที่ เสนอราคาใหแ กห น ว ยการบริห ารราชการสว นท องถิ่น ในการ
ประกวดราคา/สอบราคาจาง/สอบราคาซื้อครั้งนี้
คำวา “ผู ถือหุ น รายใหญ ” ใหห มายความวา ผูถือหุน ซึ่ งถื อหุ น เกิน กวารอยละยี่สิ บหา ใน
กิจ การนั้น หรือในอั ตราอื่น ตามที่ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยเห็น สมควรประกาศกำหนดสำหรับ กิ จ การบาง
ประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง(๑) และ (๒) โดยผูจดั การ หุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจำกัดหรือ
บริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใน
การประกวดราคา/สอบราคาจางสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดำรงตำแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดำรงตำแหนงการเปนหุนสวนหรือการถือหุน
ของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดกร กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผู
เปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอำนาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปน หุนสวนหรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกหนวยการ บริหารราชการสวนทองถิ่นในการ
ประกวดราคา/สอบราคาจาง/สอบราคาซื้อคราวเดีย วกัน ใหถือวาเปน ผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน นั้ นมี
ความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี
/ “การขัดขวางการแขงขัน...

-2“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทำการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไมวาจะกระทำโดยการสมยอม
กัน หรือโดยการให ขอใหหรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือ
ใชกำลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกำลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทำการใดโดย
ทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผู
เสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทำสัญญากับหนวยการบริหาราชการสวนทองถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่ อใหเกิดความไดเปรียบหนวยการบริห ารราชการสวนทองถิ่น โดยมิ ใช
เปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
--------------------------------

