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ใบเสนอราคา 
 
เรียน  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 
 1.   ข้าพเจ้า………………………..………………….………….………………อยู่บ้านเลขที่……………….................
ถนน………………………..ต าบล/แขวง………………………… อ าเภอ/เขต…………………………. จังหวัด……………………...
โทรศัพท์…………………….เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี………………………........โดย…………………………….………..………..…
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร   (        )  ประกวดราคาจ้าง    (    ) สอบราคาจ้าง
เลขที่   1/2560    และเอกสารเพิ่มเติม………………………..  (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข
นั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง............................................................................... ................... 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร     ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสาร  (      ) ประกวดราคา  
(   ) สอบราคา  ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบ
เสนอราคานี้   เป็นเงินทั้งสิ้น…..…………………...........…..บาท (………………………….…………………………..……………) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน……………………...บาท  (…………………………………………………………..………………)  
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา..................... วัน   นบัแต่วันเปิดซอง  (     ) ประกวดราคา              
(  ) สอบราคา  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร้องขอ 
  4. ก าหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มท างานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าให้เริ่มท างานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสาร  (      )  ประกวดราคา           
(    ) สอบราคา  โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน...............วนั นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว 7 วัน 
   5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการ (    )  ประกวดราคา  (  )  สอบราคา  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
    5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสาร  (    ) ประกวดราคา   (  ) สอบราคา 
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไป
ท าสัญญา 
   5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ใน (   )  ข้อ  7  ของเอกสารประกวด
ราคา  (   )   ข้อ 6  ของเอกสารสอบราคา  ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนาม
ในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละห้า (5%) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น  ข้าพเจ้ายอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ  ที่อาจมีแก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้       
(       ) ประกวดราคา (    ) สอบราคาได้หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจเรียก  (       ) ประกวดราคา     
(   )  สอบราคาใหม่ก็ได้ 
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  6. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้หรือใบเสนอ
ราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา  
  7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามท่ีได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
ค าเสนอนี้ข้าพเจ้าขอมอบ………………………………………………-………………………………………………………………………  
เพ่ือเป็นหลักประกันซองเป็นจ านวนเงิน………..-.…...……..บาท (…………..……..-.………….………….) มาพร้อมกันนี้  
(กรณีประกวดราคา) 
  8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
  9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม   และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิด
กัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 
 เสนอมา  ณ   วันที่………………เดือน…………………………พ.ศ……………… 
 
 

    (ลงชื่อ)………………………………………………… 
            (………………………………………………) 
    ต าแหน่ง……………………………………………… 

                                                    ประทับตรา (ถ้ามี)   
  

 
 
 
 
 
 
  



รวม หมายเหตุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

1 งานรื้อถอน
1.1 งานร้ือแผ่นฉนวนกันซึมเก่า ตร.ม.

2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
2.2 งานเคลือบพืน้คอนกรีตแบบ PU Waterproof ตร.ม.

ปูแบบมี Fiber glass

รวม

รวมค่าวัสดุและแรงงาน = …………………………………………………บาท
ก าไรและค่าด าเนินการ = …………………………………………………บาท
รวม = …………………………………………………บาท
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% = …………………………………………………บาท
รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน = …………………………………………………บาท

(...............................................................................................)

                
       
                

 (....................................................................)
ต าแหน่ง....................................................

ประทับตรา (ถ้าม)ี

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
งานปรับปรุงพ้ืนดาดฟ้า อาคารเรียนและบริหารอุตสาหกรรมเกษตร 3
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ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอราคา

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



 

แบบหนังสือค ้ำประกัน 
 

(หลักประกันสัญญาจ้าง) 
 

เลขที่…………………….       วันที่…………………….................. 
 

ข้าพเจ้า………...………….(ชื่อธนาคาร)……………….….ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี………………ถนน........................ 
ต าบล/แขวง ……………….….…..อ าเภอ/เขต ……….………….…จังหวัด …….…………………..โดย ………...……………..…..
ผู้มีอ านาจลงนามผูกผันธนาคาร  ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ ไว้ต่อ   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์      
(คณะอุตสำหกรรมเกษตร)  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 

 1.  ตามที่........................(ชื่อผู้รับจ้าง).............................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”  ได้ท าสัญญาจ้าง
..........................................กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ……..…….…ลงวันที่ ..………..…….…….…ซึ่งผู้รับจ้างต้องวาง
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง   เป็นจ านวนเงิน………….…...บาท (………….……………..…..….…..…..)  
ซึ่งเท่ากับร้อยละ ………….… (………%)  ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 
 

 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะค้ าประกันในการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จ านวนไม่เกิน.....................บาท (…………………………………..………..) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ   หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ 
ใด ๆ ที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างช าระหนี้นั้นก่อน 
 

 2.  หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ .......................
เดือน............................พ.ศ. ............... (ระบุวันที่ครบก าหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความช ารุด
บกพร่อง)  และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 

 3.  หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น 
 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
 

(ลงชื่อ)……………………..……………ผู้ค้ าประกัน 
   (……………………………………………) 

                                                             ต าแหนง่…………………………………… 
 

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

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

 



บทนิยาม 
 

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  ที่เข้าเสนอราคาใน 
การสอบราคาซื้อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ในกิจการ
ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน ที่เข้าเสนอราคางานจ้างในการสอบราคาซื้อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดย ผูจ้ัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  หรือผู้ม ี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มอีํานาจหรือสามารถใช้อํานาจ
ในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง  หรือหลายราย  ที่เสนอราคาให้แก่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุน้ส่วนไม่จํากัดความ
รับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุน้รายใหญใ่นบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบรษิทัจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกราย
หนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

คําว่า “ผู้ถือหุน้รายใหญ”่ ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถอืหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือใน
อัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3)  มีความสมัพันธ์กันในลักษณะไขว้กนัระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผูม้ีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา   หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเป็น 
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นสว่นจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญใ่นบริษทัจํากัด  หรือบริษัทมหาชน 
จํากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือ
ในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ 
ภาวะของบุคคลใน (1), (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว   

ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรหิาร ผู้เป็นหุ้นส่วน 
หรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลว้แต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้
ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคางานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1), (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเปน็ธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย 
กระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให ้ หรือ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า
จะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทัง้นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
แสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิ
ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความ
ได้เปรียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 

  1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………แผ่น 
บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน………แผ่น 

 (ข) บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………แผ่น 
หนังสือบริคณห์สนธิ จํานวน………แผ่น 
บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน………แผ่น 
บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ ่จํานวน………แผ่น 

  2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 

 (ก) บุคคลธรรมดา 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น จํานวน………แผน่ 

 (ข) คณะบุคคล 
สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จํานวน………แผ่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จํานวน………แผ่น 

  3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จํานวน………แผ่น 

 (ก) ในกรณีผู้ร่วมคา้เป็นบุคคลธรรมดา 
- บุคคลสญัชาติไทย 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน………แผ่น 
- บุคคลที่มใีช่สัญชาติไทย 
  สําเนาหนังสอืเดินทาง จํานวน………แผ่น 

 (ข)  ในกรณีผู้ร่วมคา้เป็นนิติบุคคล 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………แผ่น 
  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการและผูม้ีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน………แผ่น 
- บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด 
  สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………แผ่น 
  หนังสือบริคณห์สนธิ จํานวน………แผ่น 
  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ และผูม้ีอาํนาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน………แผ่น 
  บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ ่จํานวน………แผน่ 
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  4. อื่นๆ (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………… จํานวน………แผ่น 

…………………………………………………………………………… จํานวน.........แผ่น 

…………………………………………………………………………… จํานวน.........แผ่น 

…………………………………………………………………………… จํานวน………แผ่น 

…………………………………………………………………………… จํานวน………แผ่น 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ/จ้าง 

.....………………………….…ตามเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง  เลขที…่………………ลงวันที่…………………………….……
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………ผู้เสนอราคา 
         (………………………………………………………) 

                                                                    ประทับตรา บริษัท/ห้าง/ร้าน 
                                                              วันที…่.....เดือน…..……….พ.ศ…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที ่2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน………แผน่ 

 2. หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีทีผู่้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน 
        ลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน………แผ่น 

 3. สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้าม)ี จํานวน………แผ่น 

 4. บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปรมิาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  
         ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย จํานวน………แผ่น 

 5. อื่นๆ (ถ้ามี) 

    …………………………………………………………………………… จํานวน………แผ่น 

    …………………………………………………………………………… จํานวน………แผ่น 

    …………………………………………………………………………… จํานวน………แผ่น 

    …………………………………………………………………………… จํานวน………แผ่น 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ/จ้าง 
.....………………………….…ตามเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง  เลขที…่………………ลงวันที่………………………………….. 
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………ผู้เสนอราคา 
         (………………………………………………………) 

                                                                    ประทับตรา บริษัท/ห้าง/ร้าน 
                                                              วันที…่.....เดือน…..……….พ.ศ…………… 
 
 
 








