แบบใบเสนอราคา
เรี ยน

*...................................................................................
1. ข้าพเจ้า **...............................................................................อยูเ่ ลขที่............................................................

ถนน...............................................ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต................................................
จังหวัด..................................................โทรศัพท์.............................................โดย.................................................................
ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้ อเลขที่......................................................และเอกสาร
เพิ่มเติมเลขที่...............................................................(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง
รับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
2.

ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริ การ ซึ่ งกาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและกาหนดเวลา

ส่ งมอบ ดังต่อไปนี้
ที่

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่ องแบบนักเรี ยนชายระดับชั้นอนุบาล
เครื่ องแบบนักเรี ยนหญิงระดับชั้นอนุบาล
เครื่ องแบบนักเรี ยนชายระดับชั้นประถม
เครื่ องแบบนักเรี ยนหญิงระดับชั้นประถม
เครื่ องแบบลูกเสื อสามัญ
เครื่ องแบบเนตรนารี สามัญ

ราคาต่อ
ภาษี
หน่วย มูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี)

จานวน
442
414
1,106
1,033
193
157

รวม
เป็ นเงิน

กาหนด
ส่ งมอบ

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ราคารวมทั้งสิ้ น
ราคาที่เสนอนี้เป็ นราคา..................................................................................ภาษีอากรขาเข้า

(...............................................................................................................) ซึ่ งเป็ นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษี
อากรอื่น
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
*

หัวหน้าส่ วนราชกรที่ออกประกาศ

* * ชื่อผูเ้ สนอราคา

-23. คาเสนอนี้จะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา.........................วัน (......................................) นับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา
และสานักงานตารวจแห่งชาติอาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อระยะเวลาที่
ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติร้องขอ
4. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็ นผูช้ นะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.1 ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้ อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากับสานักงานตารวจแห่ งชาติ ภายใน
...................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ไปทาสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 7 ของเอกสารสอบราคา

ให้แก่

สานักงานตารวจแห่งชาติก่อนหรื อในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็ นจานวนร้อยละ..........................................ของราคาตาม
สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสี ยหายที่อาจมีแก่สานักงานตารวจ
แห่งชาติ และสานักงานตารวจแห่ งชาติมีสิทธิ จะให้ผเู ้ สนอราคารายอื่นเป็ นผูส้ อบราคาได้ หรื อสานักงานตารวจแห่ งชาติ
อาจเรี ยกสอบราคาใหม่กไ็ ด้
5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสานักงานตารวจแห่งชาติไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้

หรื อใบเสนอราคาใด ๆ

รวมทั้งไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าเสนอราคา
6.

บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรู ปรายการละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่ งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ พร้อมใบเสนอราคา

ข้าพเจ้า

ยินยอมมอบให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ไว้เป็ นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ

ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว

และเข้าใจดีวา่ สานักงานตารวจแห่งชาติไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรื อตกหล่น
8.

ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริ สุทธิ์ ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรื อการสมรู ้ร่วมคิดกัน

โดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้างหุน้ ส่ วนบริ ษทั ใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน
คราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่...................เดือน........................................พ.ศ................................
(ลงชื่อ).........................................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขาย เพื่อรับจ้างในการประกวดราคาจ้างของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้ามาเสนอราคา เพื่อรับจ้างในการ
ประกวดราคาจ้างของสานักงานตารวจแห่งชาติในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การทีบ่ ุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอานาจ
หรือสามารถใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลาย
ราย ที่เสนอราคาให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน
โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วน ไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัท
มหาชนจากัด อีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ ในการประกวดราคาจ้าง
ครั้งนี้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการ
บางประเภท หรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติ
บุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัท
จากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติใน
การประกวดการจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ของคู่สมรส หรือ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือ
การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้
ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ

-2 ในการประกวดราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (1)
(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“ การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทาการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาต่อสานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน
หรือโดยการให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้
กาลังประทุษร้ายหรือข่มขู่ ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอ
ราคารายหนึ่งรายใด เป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับสานักงานตารวจแห่งชาติ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจ
โดยปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
1. ในส่วนผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นสวนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน.................แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จานวน................แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน................แผ่น
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทจากัดมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน..........แผ่น
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จานวน...........แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จานวน...........แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน ............แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน............แผ่น
2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ค) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น จานวน.............แผ่น
(ง) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จานวน...........แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จานวน..............แผ่น
3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จานวน..................แผ่น
(จ) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน.............แผ่น
- บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง จานวน.............แผ่น
(ฉ) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน...........แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ จานวน.............แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน.................แผ่น

-2 - บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน...........แผ่น
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จานวน.............แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จานวน............แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน..............แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน................แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ..............
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................... ...........
................................................................................................................................ ...........
..........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ
ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา
(

)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.

หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน.......................แผ่น
หลักประกันซอง จานวน..................แผ่น
สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จานวน.............แผ่น
บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย จานวน....................แผ่น
อื่น ๆ (ถ้ามี)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประกวดราคา
จ้างถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา
(

)

