ใบเสนอราคา
เรียนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

1. ข้าพเจ้า.................................................อยู่เลขที.่ ..................ถนน......................................
ตาบล/แขวง........................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด.............................โทร.......................
โดย..........................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารและเอกสารเพิ่มเติม
เลขที่.............................(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วยตามที่กาหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการซึ่งกาหนดไว้ในเอกสาร.................................ตามราคา
และกาหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้
รายการ ครุภัณฑ์ที่จัดหา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว
โทรทัศน์สี LED ชนิดจอแบน ขนาด 55 นิ้ว
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
ชุดระบบล็อกอินใช้งานเน็ตผ่านโซเชียล
ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์
เก้าอี้คอมพิวเตอร์
เก้าอี้นักเรียนหน้าไม้ขาเหล็ก สูง 18 นิ้ว ทรงสี่เหลี่ยม
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ขนาด 6U (50 cm.)
ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ขนาด 3U (30 cm.)
พัดลมขนาด 22 นิ้วติดผนัง
ระบบกล้องวงจรปิด 4 กล้องรวมติดตั้ง

ราคา
จานวน
กลาง
15,000 9
25,000 1
15,000 20
33,200 1
32,500 1
29,000 10
2,000 10
3,500 10
23,000 1
1,100 13
700 13
520 40
4,200 6
3,100 1
1,600 5
2,700 3
17,700 1

จานวนเงินรวม
135,000
25,000
300,000
33,200
32,500
290,000
20,000
35,000
23,000
14,300
9,100
20,800
25,200
3,100
8,000
8,100
17,700

(....................................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้ง
ภาษีอากรและอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. คาเสนอนี้ยืนอยู่เป็นระยะเวลา.........................วันนับแต่วันเปิดซองสอบราคา และโรงเรียนอาจ
รับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผล
อันสมควรที่โรงเรียนร้องขอ
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.1 ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสานักงาน ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทาสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 6 ของเอกสารสอบราคา
ให้แก่โรงเรียน.ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ..................ของราคาตามสัญญา
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วน ตามที่ตะบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด
ที่อาจมีแก่โรงเรียน และโรงเรียนมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้หรือโรงเรียน
อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้
5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงเรียนไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึง่ ข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่โรงเรียนพร้อมใบเสนอราคา
ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้โรงเรียนไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือหรือมิใช่แล้ว ซึ่งโรงเรียนคืนให้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดและเข้าใจดีว่าโรงเรียนไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิด โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ
ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............เดือน.......................................พ.ศ........................
(ลงชื่อ)..................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง.................................................
ประทับตรา ฯ (ถ้ามี)

รายการที่เลือกสอบราคามีดังต่อไปนี้
รายการ
(ให้แสดงเครื่องหมาย √ )

ครุภัณฑ์ที่จัดหา

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว
โทรทัศน์สี LED ชนิดจอแบน ขนาด 55 นิ้ว
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
ชุดระบบล็อกอินใช้งานเน็ตผ่านโซเชียล
ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์
เก้าอี้คอมพิวเตอร์
เก้าอี้นักเรียนหน้าไม้ขาเหล็ก สูง 18 นิ้ว ทรงสี่เหลี่ยม
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ขนาด 6U (50 cm.)
ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ขนาด 3U (30 cm.)
พัดลมขนาด 22 นิ้วติดผนัง
ระบบกล้องวงจรปิด 4 กล้องรวมติดตั้ง

ราคาที่เสนอ จานวน
9
1
20
1
1
10
10
10
1
13
13
40
6
1
5
3
1

จานวนเงินรวม

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
………………
ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
( ) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี)
( ) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี)
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
( )บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น
( ) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
( ) กรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย สาเนาหนังสือการเดินทาง
( ) กรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอานาจควบคุม
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวน……..แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน……..แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน……..แผ่น
จานวน……..แผ่น
จานวน…….แผ่น
จานวน…….แผ่น
จานวน.……แผ่น
จานวน…….แผ่น
จานวน…….แผ่น
จานวน…….แผ่น
จานวน……แผ่น
จานวน….. แผ่น
จานวน……แผ่น
จานวน…….แผ่น
จานวน……แผ่น
จานวน……แผ่น

-2อื่นๆ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………..………ผู้เสนอราคา
(……………………………)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
……………

1. แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะ
จานวน…….แผ่น
2. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
จานวน…….แผ่น
3.อื่นๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………..………ผู้เสนอราคา
(……………………………)

บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม
ห้าง/บริษัท................................................
..................................
นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท....................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่................................. จดทะเบียนเมื่อวันที่........................................................
ทุนจดทะเบียน.................................(.....................................................................................)
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่................ซอย..........................ถนน.................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด...................
รายชื่อผู้มีอานาจควบคุม มีจานวน...................คน
1.............................................................................................................
2...............................................................................................................
3...............................................................................................................
4...............................................................................................................
5...............................................................................................................
6...............................................................................................................
7...............................................................................................................
8................................................................................................................
9...............................................................................................................
10...............................................................................................................
รับรองไว้ ณ วันที.่ .......................................
(ลงชื่อ).........................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้าง/บริษัท................................................
..................................
นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท....................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่.........................................จดทะเบียนเมื่อวันที่........................................................
ทุนจดทะเบียน..................................................(................................................................)
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่................ซอย..........................ถนน........................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ มีจานวน...................คน
1.............................................................................................................
2...............................................................................................................
3...............................................................................................................
4...............................................................................................................
5...............................................................................................................
6...............................................................................................................
7...............................................................................................................
8................................................................................................................
9...............................................................................................................
10...............................................................................................................
รับรองไว้ ณ วันที.่ .......................................
(ลงชื่อ).........................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท …………………………..……………………
นิติบุคคลประเภท บริษัท ……………………………………………………….......………………...……
ทะเบียนเลขที่ ……………………………….. จดทะเบียนเมื่อวันที่ ………………………………………
ทุนจดทะเบียน ……………………………….. (…………………………………………………………)
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ………………. ซอย ………………………. ถนน ………………………
ตาบล/แขวง ……………………….. อาเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………………..
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีจานวน …………………… คน
1. …………………………………………. ถือหุ้นจานวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท
เป็นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
2. …………………………………………. ถือหุ้นจานวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท
เป็นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
3. …………………………………………. ถือหุ้นจานวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท
เป็นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
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