
  

 

ใบเสนอราคาจางโดยวิธีคดัเลือก 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก 
       
         1. ขาพเจา (ชื่อบริษัท/หาง /ราน)…………………...............................................................เลขที่.......................................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย
..........................โทรศัพท........................................โดย................................................................ ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณา
เงื่อนไขตางๆ  และเอกสารเพ่ิมเติม (ถาม)ี โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขน้ันแลว รวมท้ังรับรองวา ขาพเจาเปนผู
มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ 

       2. ขาพเจาขอเสนอรายการจางครูชาวตางชาติสอนภาษาตางประเทศ โดยวิธีคัดเลือกตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบรูป
รายละเอียดคุณ ลั กษณ ะ ตามระบุ ไว ใน เอกสารจ างโดยวิ ธีคั ด เลื อก  เป น เงินทั้ งสิ้ น ...............................บ าท 
(..........................................................................) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงไวดวย
แลว 
 ในการเสนอราคาใหเปนเงินบาท จํานวนเงินทีเสนอจะตองระบุตรงกันตัวเลขและตัวอักษร ถาตัวเลขและตัวหนังสือ 
ไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือ
ชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
       3. คําเสนอราคานี้เปนระยะเวลา 30  วัน นับแตวันเปดซองและโรงเรียนสตูลวิทยาอาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได
กอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่โรงเรียนสตูลวิทยารองขอ 
        4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการเสนอราคา ขาพเจารับรองท่ีจะ 
            4.1 ทําสัญญาซื้อภายใน 7 นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจง และกําหนดใหสงมอบภายใน 7  วันนับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง 
            4.2 มอบหลักประกันสัญญา ใหแกโรงเรียนสตูลวิทยากอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาจํานวนรอยละ 5 ของ
ราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 

หากขาพเจาไมปฏบิัติใหครบถวนตามที่ระบไุวขางตน ขาพเจายอมชดใชคาเสียหายใดๆที่อาจมีแกโรงเรยีนสตลูวทิยามี
สิทธิจะใหผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนเปนผูเสนอราคาได หรือโรงเรียนสตูลวิทยาอาจเรียกเสนอราคาใหมก็ได 
       5. ขาพเจายอมรับวาโรงเรียนสตูลวิทยา ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนีห้รือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบ
ในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอ 
       6. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดและเขาใจดีวา  
โรงเรียนสตูลวิทยาไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 
       7. ใบเสนอราคานี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวย
กฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 

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

ลงชื่อ........................................ 
       (.....................................) 

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



  

 

บทนิยาม 
  
 “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียน    เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขาย ในการสอบราคาซื้อของโรงเรียน ในคราวเดียวกัน 
 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง  หรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังกลาว
ขางตนไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้ 

 (1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ      
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจ หรือ
สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่
เสนอราคาใหแกโรงเรียนในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

 (2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญ  ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกโรงเรียนในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

คําวา  “ผูถือหุนรายใหญ”  ใหหมายความวา   ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนด สําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

 (3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1)  และ (2)  โดยผูจัดการ หุนสวน      
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง  เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียนในการสอบราคาซื้อครั้ง
นี้  หรือในนัยกลับกัน 

 การดํารงตําแหนง  การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุน
ของบุคคลดังกลาว 

 ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่น เปนผู จัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ              
ผูบริหาร  ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง  หรือเปน       หุนสวน
หรือผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แลวแตกรณีและหางหุนสวน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ  ไดเสนอราคาใหแกโรงเรียนในการสอบราคาซื้อคราว
เดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนอราคานั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ  (3)  แลวแตกรณ ี

 

 

 

 

 



  

 “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การท่ีผูเสนอราคา  รายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทําการอยางใด  ๆ  อันเปนการขัดขวาง   หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอโรงเรียน  ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให  ขอให
หรือรับวาจะให  เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด หรือใชกําลังประทุษราย  หรือ
ขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย  หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ  หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้  โดยมี
วัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพ่ือใหประโยชนแกผูเสนอราคาราย
หนึ่งรายใด  เปนผูมีสิทธิทําสัญญากับโรงเรียน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือเพ่ือใหเกิด
ความไดเปรียบโรงเรียน โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกต ิ

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บัญชีเอกสารสวนท่ี  1 

  1.   ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
         (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                            จํานวน…………. แผน 
  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  และผูมีอํานาจควบคุม      จํานวน…………. แผน 

         (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จํานวน…………. แผน 
  หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน………….แผน 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  และผูมีอํานาจควบคุม   (ถาม)ี จํานวน………….แผน 
  บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน………….แผน 

   2.  ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 
       (ก)  บุคคลธรรมดา จํานวน………….แผน 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น จํานวน………….แผน 
(ข) คณะบุคคล 

สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน………….แผน 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน………….แผน 

   3.  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
      สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน………….แผน 
       (ก)  ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 

- บุคคลสัญชาติไทย 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน………….แผน 

- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย 
สําเนาหนังสือเดนิทาง จํานวน………….แผน 

       (ข) ในกรณผีูรวมคาเปนนิติบุคคล 
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………….แผน 
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  และผูมีอํานาจควบคุม   (ถามี) จํานวน………….แผน 

- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………….แผน 
หนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน………….แผน 
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี) จํานวน………….แผน 
บัญชีผูถือหุนรายใหญ  จํานวน………….แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 4.   อ่ืน  ๆ   (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
  ขาพเจาขอรับรองวา  เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาถูกตองและเปนความ
จริงทุกประการ 
 
 
   ลงชื่อ…………………………………….ผูเสนอราคา 
          (…………………………………..) 

 
          
 
 

 
  



  

             บัญชีเอกสารสวนท่ี  2 
 

1. แคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
จํานวน  …………. แผน 

2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอาการแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจให 

                            บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  จํานวน…………. แผน 
              3.   อ่ืน  ๆ   ( ถามี ) 
  ............................................................................................................ 
  ............................................................................................................ 
  ............................................................................................................. 
  ............................................................................................................ 
  .......................................................................................................... 

   
 ขาพเจาขอรับรองวา   เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอ 

ราคาถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
        ลงชื่อ………………………………ผูเสนอราคา 
        (...............................................) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ปดอากรแสตมป  10 บาท 
หนังสือมอบอาํนาจ 

                                                                         โรงเรียน................................... 
                                                                            วันที่........เดือน...............พ.ศ. ......... 

 ขาพเจา....................................................สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่....................... 
ถนน...............................ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..................... 
โดย............................................เชื้อชาติ.........................สัญชาต.ิ......................อาย.ุ.......................ป 
ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่....................หมูที่..............ถนน......................ตําบล/แขวง......................... 
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด............................................................................. 
ไดมอบอํานาจให.............................................เชื้อชาต.ิ...............................สัญชาติ........................... 
อายุ....................ป ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่.......................หมูที่........................ถนน........................ 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.................................. 
เปนผูมีอํานาจจัดกาเรื่อง .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
แทนขาพเจาจนเสร็จการ และขาพเจาขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผูรับมอบอํานาจของขาพเจาไดทํา
ไปตามที่มอบอํานาจนี้เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดทําการดวยตนเอง 

 
                                                        ลงชื่อ...................................................ผูมอบอํานาจ 
                                                                 ( ...............................................) 
                                                       ลงชื่อ.....................................................ผูรบัมอบอํานาจ 

                                                                 (...............................................) 
                                                       ลงชื่อ.....................................................พยาน 
                                                                 (..............................................) 
                                                      ลงชื่อ...................................................... พยาน 
                                                                 (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 

 


