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แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 

เรียน     ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 
 1. ขาพเจา...............(ระบุช่ือบริษัท หาง ราน ).....................  อยูเลขท่ี .............................................. 
ถนน ........................................ ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวดั ................................... โทรศัพท........................................... โดย ..................................................... 
ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ ในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เลขท่ี ............................................ โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
นั้นแลว  รวมท้ังรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดและไมเปนผูท้ิงงานของทางราชการ 
 2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ  รวมท้ังบริการ  ซ่ึงกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  ดังตอไปนี้ 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน กําหนดสงมอบ 
    

 
 3.  คําเสนอน้ีจะยืนอยูเปนระยะเวลา......................... วัน  นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย และกรม*
อาจรับคําเสนอนี้ ณ  เวลาใดก็ไดกอนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาท่ีไดยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรท่ีกรม* รองขอ 
 4. ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ขาพเจารับรองท่ีจะ 
  4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซ้ือขาย แนบทายเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสกับกรม*............................................. ภายใน .................. วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือ
ใหไปทําสัญญา 
 4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไวในขอ 7 ของเอกสารการประกวด
ราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกกรม*...................................... กอนหรือขณะท่ีไดลงนาม 
ในสัญญาเปนจํานวนรอยละ......................ของราคาตามสัญญาท่ีไดระบุไวในใบเสนอราคาน้ี เพื่อเปน 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 



 

      หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามท่ีระบุไวขางตนนี้  ขาพเจายอมใหกรม* ริบ
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ังยินดีชดใชคาเสียหายใดท่ีอาจมีแกกรม* 
และกรม* มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกสก็ได 
 5. ขาพเจายอมรับวากรม* ไมมีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ รวมท้ังไมตองรับผิดชอบใน 
คาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อก แบบรูป 
รายการละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซ่ึงขาพเจาไดสงใหแกกรม*  ขาพเจายินยอม 
มอบใหกรม*ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ 
 สําหรับตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว ซ่ึงกรม* คืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึนกับตัวอยางนั้น 
                    **7.  เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามท่ีไดทําความเขาใจและตามความ 
ผูกพันแหงคําเสนอน้ี ขาพเจาขอมอบ...................................................... เพื่อเปนหลักประกันซองเปน
จํานวนเงิน ............................................... บาท  มาพรอมกันนี้ 
 8. ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ีไดยื่นในการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้โดยละเอียดแลว  และเขาใจดีวากรม* ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ 
ตกหลน 
 9. การประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และ
ปราศจากกลฉอฉล  หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง  หรือ 
หลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใด ๆ ท่ีไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

 เสนอมา  ณ  วันท่ี ...............................  เดือน......................................  พ.ศ. .................... 
 
 

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

   ประทับตรา      (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 


