ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เรียน

หัวหน้าส่วนราชการ
๑. ข้าพเจ้ า..........................................(ระบุ ชื่ อ บริษั ท ห้ าง ร้าน)..................................................
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่..............................ถนน...................................ตาบล/แขวง........................................
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................โทรศัพท์..................................โดย..........................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า .........(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)............
อยู่บ้านเลขที่ ........................ถนน.........................................ตาบล/แขวง .........................................................
อาเภอ/เขต ........................................จังหวัด ..............................ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่ .......................................
โทรศัพท์ ............................) โดย .............................ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไข
นั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๒. ข้ าพเจ้ าขอเสนอรายการพั ส ดุ รวมทั้ งบริ ก าร ซึ่ งก าหนดไว้ ในเอกสารซื้ อ ด้ ว ยวิ ธีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่
1

รายการ

โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน
สาหรับการให้บริการประชาชน
(Police Serve You)

ราคา
ต่อหน่วย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี)

จานวน

รวมเป็น
เงิน

กาหนด
ส่งมอบ

1 โครงการ

(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้
ด้วยแล้ว

-2๓. ข้าพเจ้ าจะยื น คาเสนอราคานี้ เป็ น ระยะเวลา..................................วั น ตั้ งแต่วั น ยื่น ข้อ เสนอและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง อาจรับ คาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป ตามเหตุผลอันสมควรที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ร้องขอ
๔. ข้าพเจ้ารับรอวว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กาหนดไว้
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.๑ ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ กับ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกล ภายใน............7.................วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ให้ไปทาสัญญา
5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็น จานวนร้อยละ.......5........
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอม
ให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ริบหลักประกัน การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน รวมทั้ง
ยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง มีสิทธิจะให้
ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอรายอื่ น เป็ น ผู้ ช นะการประกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ไ ด้ห รือ ศู น ย์ เทคโนโลยีส ารสนเทศกลาง อาจ
ดาเนินการจัดซื้อการประกวดราคาใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ไม่มีความผูกพั นที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอ
ราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้
7. บรรดาหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณา เช่ น ตั ว อย่ า ง (sample) แคตตาล็ อ ก รายการละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์ ข้า พเจ้ ายิ น ยอมมอบให้ ศูน ย์ เทคโนโลยีส ารสนเทศกลาง ไว้เป็น เอกสารและทรัพย์สิ นของศูน ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
สาาหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
8. เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ในการปฏิ บั ติ โดยถู ก ต้ อ ง ตามที่ ได้ ท าความเข้ าใจและตามความผู ก พั น แห่ ง
คาเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ...................................................................... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็ น
เงินจานวน..........................................บาท มาพร้อมนี้
9. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น
10. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น ข้อเสนอในคราว
เดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ............... ...............
ลงชื่อ ...........................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง......................................................

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
ขายในการสอบราคา/ประกวดราคาซื้อของสานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของ
บุ คคลธรรมดา หรือนิ ติบุ คคลอื่น ที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคา/ประกวดราคาซื้อของสานั กงานในคราว
เดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้
มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรือสามารถใช้อานาจใน
การบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ทีเ่ สนอราคาให้แก่สานักงาน
ในการสอบราคา/ประกวดราคาซื้อครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่ง
หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซื้อครั้งนี้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบาง
ขนาด
(3) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในลั ก ษณะไขว้ กั น ระหว่ า ง (1) และ (2) โดยผู้ จั ด การ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัย
กลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุ คคลใน (1) (2) หรื อ (3) ให้ ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่ งการเป็นหุ้ นส่ วน หรือการถือหุ้ น ของบุ คคล
ดังกล่าว
ในกรณี บุ คคลใดใช้ชื่อบุ คคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้ นส่ วนผู้ จัดการ กรรมการผู้ จัดการ ผู้ บริห าร ผู้ เป็ น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระทาการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการเสนอราคาต่อสานักงาน ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก
รั บ หรื อ ยอมจะรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด หรื อ ใช้ ก าลั ง ประทุ ษ ร้ า ย หรื อ ข่ ม ขู่ ว่ า จะใช้ ก าลั ง
ประทุษ ร้ าย หรื อแสดงเอกสารอัน เป็ น เท็ จ หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุป ระสงค์ที่ จะแสวงหา
ประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์ แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญา
กับสานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสานักงาน โดยมิใช่
เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

