
ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)

เรียน หัวหนาสวนราชการ   

๑. ข าพ เ จ า . . . . . . . . . . . . ( ร ะบุ ชื่ อบริ ษั ท  ห า ง  ร าน ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อยู เ ล ขที่
..............................................ถนน......................................................................ตําบล/แขวง
...................................................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท
.............................................................โดย..................................................................................................
ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเอกสาร
เพิ่มเติม (ถามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรอง
วาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ

๒.  ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส   ดังตอไปนี้

ลําดับ
ที่

รายการ ราคา

ตอหนวย

ภาษีมูลคาเพิ่ม

(ถามี)

จํานวน รวมเปนเงิน กําหนดสง
มอบ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

(.....................................................) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว

๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู เปนระยะเวลา........................วัน นับแตวันเสนอราคา และกรม* 
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่“กรม”* รองขอ

๔. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขาพเจารับรองที่จะ

       4.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
กับ“กรม”* ..................................ภายใน..........................................................วันนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือ
ใหไปทําสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ใหแก“กรม”*..................................กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปน
จํานวนรอยละ............ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน



- 2 -

หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมให กรม* ริบหลักประกัน
การเสนอราคาหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก“กรม”*  
และ“กรม”* มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูประกวดราคาไดหรือกรม*อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได 

 ๕. ขาพเจายอมรับวา “กรม”*  ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  พรอมใบเสนอราคา ซึ่งขาพเจาไดลงไวในระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ขาพเจายินยอมมอบให “กรม”* ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ

สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งกรม*สงคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น

7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพันแหง
คําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ...................................................................... เพื่อเปนหลักประกันการเสนอราคาเปน
เงินจํานวน..........................................บาท มาพรอมนี้

8 ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแลว และเขาใจดีวากรม* ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหลน

9. ใบเสนอราคานี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกัน
โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ที่ไดยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน

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

ลงชื่อ  .....................................................

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

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

ประทับตรา   (ถามี)

หมายเหตุ 

*  คําวา “กรม” หมายถึง หนวยงานผูดําเนินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส  ซึ่งอาจเลือกใชคําอื่น เชน “จังหวัด”  “สํานักงาน”  ตามความเหมาะสมและใหใชคําดังกลาว
ในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด

**  ใหหนวยงานผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน
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ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 


เรียน
หัวหน้าส่วนราชการ   


๑.
ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..............................อยู่เลขที่..............................................ถนน......................................................................ตำบล/แขวง...................................................................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท์.............................................................โดย..................................................................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ


๒.  
ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ดังต่อไปนี้


		ลำดับที่

		รายการ

		ราคา

ต่อหน่วย

		ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ถ้ามี)

		จำนวน

		รวมเป็นเงิน

		กำหนดส่งมอบ



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

		

		





(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว

๓.
คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา........................วัน นับแต่วันเสนอราคา และกรม* 
อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่“กรม”* ร้องขอ


๔.
ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ


       4.๑
ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ“กรม”* ..................................ภายใน..........................................................วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา



๔.๒
มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้แก่“กรม”*..................................ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ............ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน


หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ กรม* ริบหลักประกัน
การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่“กรม”*  และ“กรม”* มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือกรม*อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้ 

 
๕.
ข้าพเจ้ายอมรับว่า “กรม”*  ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา


๖.
บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ “กรม”* ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ



สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งกรม*ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น


7.
เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ...................................................................... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน..........................................บาท มาพร้อมนี้


8
ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรม* ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น


9.
ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน




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







ลงชื่อ  

.....................................................









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








ตำแหน่ง
......................................................









ประทับตรา   
(ถ้ามี)

หมายเหตุ
 


*  คำว่า “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ดำเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งอาจเลือกใช้คำอื่น เช่น “จังหวัด”  “สำนักงาน”  ตามความเหมาะสมและให้ใช้คำดังกล่าว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


**  ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจำเป็น



