ใบเสนอราคา
เรี ยน ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
1. ข้าพเจ้า……………………………………………………….อยูเ่ ลขที่……...……………
ถนน……………………………………… ตาบล /แขวง……………………………………..………….
อาเภอ / เขต …………………………….. จังหวัด…………………….. โทรศัพท์……………...………
โดย ……………………………………………………….. ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ใน
เอกสารสอบราคาซื้ อเลขที่…………………………… และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่…………… (ถ้ามี)
โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กาหนดและไม่เป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริ การ ซึ่ งกาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคา
และกาหนดเวลาส่ งมอบ ดังต่อไปนี้
ราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่
รายการ
(รวม
(ถ้ามี)
จานวน รวมเป็ นเงิน กาหนดส่ งมอบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคารวมทั้งสิ้ น
(…………………………………………………………..…..)
รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช่จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว

ซึ่ งเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-23. คาเสนอนี้ จะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา…………วัน นับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา และ โรงเรี ยน
อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อระยะเวลาที่ได้ ยืดออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่โรงเรี ยนร้องขอ
4. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็ นผูช้ นะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.1 ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้ อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากับโรงเรี ยนภายใน..…..วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ไปทาสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคา
ให้แก่โรงเรี ยนก่อนหรื อในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็ นจานวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้
ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสี ยหายใดที่
อาจมีแก่โรงเรี ยน และโรงเรี ยนมีสิทธิจะให้ผเู ้ สนอราคารายอื่นเป็ นผูเ้ สนอราคาได้ หรื อโรงเรี ยนอาจเรี ยก
สอบราคาใหม่ก็ได้
5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงเรี ยน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรื อใบเสนอราคาใด ๆ
รวมทั้งไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อกแบบรู ป
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่ งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่โรงเรี ยน พร้อมใบเสนอราคา
ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้โรงเรี ยนไว้เป็ นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้แล้ว ซึ่งโรงเรี ยนคืนให้ ข้าพเจ้าไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด
ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยนื่ พร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีวา่ โรงเรี ยนไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรื อตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี้ได้ยนื่ เสนอโดยบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรื อการสมรู ้ร่วม
คิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ใด ๆ
ที่ได้ยนื่ เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่……….. เดือน …………………พ.ศ……………..
ลงชื่อ………………………………………….
(………………………………………)
ตาแหน่ง…………………………………………

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ที่
เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้ อของโรงเรี ยน เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขาย ในการสอบราคาซื้ อของโรงเรี ยน ในคราว
เดียวกัน
การมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
ดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริ หาร โดยผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิ ติบุคคลรายหนึ่ง
มี
อานาจ หรื อสามารถใช้อานาจในการบริ หารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิติบุคคล
อีกราย
หนึ่งหรื อหลายรายที่เสนอราคาให้แก่โรงเรี ยนในการสอบราคาซื้ อครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ น
หุ น้ ส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชน
จากัด เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ในบริ ษทั
จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดอีกรายหนึ่ง หรื อหลายรายที่เสนอราคาให้แก่โรงเรี ยนในการสอบราคาซื้ อ
ครั้งนี้
คาว่า “ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่” ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าใน
กิจการนั้น หรื อในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนด สาหรับกิจการ
บางประเภทหรื อบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ใน
บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรี ยนในการสอบ
ราคาซื้ อครั้งนี้ หรื อในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อเข้าถือหุ น้ ดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรื อบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรื อ (3) ให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่งการเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อการ
ถือหุ น้ ของบุคคลดังกล่าว
/ในกรณี …

ในกรณี บุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ น้ โดยที่ตนเองเป็ นผูใ้ ช้อานาจในการบริ หารที่แท้จริ ง หรื อเป็ น
หุ น้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ น้ ที่แท้จริ งของห้างหุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และ
ห้างหุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่โรงเรี ยนในการสอบ
ราคาซื้ อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนอราคานั้นมีความสัมพันธ์กนั ตาม (1) (2) หรื อ (3)
แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่างเป็ นธรรม” หมายความว่า การที่ผเู ้ สนอราคา ราย
หนึ่งหรื อหลายรายกระทาการอย่างใด ๆ อันเป็ นการขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาต่อโรงเรี ยน ไม่วา่ จะกระทาโดยการสมยอมกัน หรื อโดยการให้
ขอให้หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด หรื อใช้กาลัง
ประทุษร้าย หรื อข่มขู่วา่ จะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อกระทา การใดโดย
ทุจริ ต ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคาด้วยกัน หรื อเพื่อให้
ประโยชน์แก่ผเู ้ สนอราคารายหนึ่งรายใด เป็ นผูม้ ีสิทธิ ทาสัญญากับโรงเรี ยน หรื อเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรมหรื อเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบโรงเรี ยน โดยมิใช่เป็ นไปในทางประกอบธุ รกิจปกติ



บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 1. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
 (ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม
 (ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
บัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่
 2. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาไม่เป็ นนิ ติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน
 3. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า
 (ก) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสื อเดินทาง
 (ข) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นนิติบุคคล
- ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)

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

- บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จานวน…………. แผ่น
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
จานวน…………. แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
จานวน…………. แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่
จานวน…………. แผ่น
 4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้ อ
ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………….ผูเ้ สนอราคา
(…………………………………..)

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
 1. แคตตาล๊อกและหรื อบแบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จานวน …………. แผ่น
 2. หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอาการแสตมป์ ตามกฏหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน…………. แผ่น
 3. อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้ อ
ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ……………………………………ผูเ้ สนอราคา
(………………………………….)

บัญชีรายการเอกสาร
รายชื่อและจานวนเอกสารที่มีเครื่ องหมาย / ใน ( ) หน้ารายการ ดังต่อไปนี้
เป็ นเอกสารที่บริ ษทั /ห้าง/ร้าน .....................................................................................................................
ยืน่ ในซองเสนอราคาสอบราคาซื้ อรายการครุ ภณั ฑ์ประเภทพาณิ ชยกรรม คอมพิวเตอร์ Printer Ink Tank
และPrinter Laser ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ตามประกาศโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก เรื่ อง สอบ
ราคาซื้ อรายการครุ ภณ
ั ฑ์ประเภทพาณิ ชยกรรม คอมพิวเตอร์ Printer Ink Tank และPrinter Laser ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ในลงวันที่ ลงวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(
(
(
(
(
(
(

) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
) สาเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิ ชย์
) หนังสื อมอบอานาจ
) ใบเสนอราคา
) แคตตาล๊อค
) อื่น ๆ

จานวน........... แผ่น
จานวน.......... แผ่น
จานวน.......... แผ่น
จานวน.......... แผ่น
จานวน.......... แผ่น
จานวน.......... แผ่น
จานวน.......... แผ่น

ลงชื่อ................................................... ผูเ้ สนอราคา
(...................................................................)
..................../................................./.................
บันทึกของคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาซื้ อ
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารข้างต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) เอกสารครบตามที่แจ้งในบัญชีรายการเอกสาร
( ) เอกสารที่ไม่ครบตามที่แจ้งในบัญชีรายการเอกสาร ดังนี้
๑. ...........................................................................
๒. .............................................................................
ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)
ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางจิรกาล สุ ภศร)
ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางรัมภา สุ ดาจันทร์)

บัญชีรายชื่ อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่ วนผู้จัดการ
ห้ าง/บริษัท ……………………………………….

นิติบุคคลประเภท ห้าง / บริ ษทั …………………………………………………………………………….
ทะเบียนเลขที่ ………………………………………จดทะเบียนเมื่อวันที่ …………………………….…
ทุนจดทะเบียน ……………………………….…… (……………………………………………………..)
สานักงานแห่งใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ ………………… ซอย………………………. ถนน ………….………….
ตาบล / แขวง ……………………… อาเภอ / เขต ……………………… จังหวัด ………..…….……….
รายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ / หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ มีจานวน …………………. คน
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………..
10 ……………………………………………………………………………………
ฯลฯ
รับรองไว้ ณ วันที่ …………………………..
(ลงชื่อ) ……………………….
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่ อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ……………………..…………..……………………

นิติบุคคลประเภท บริ ษทั ……………………………………………….......………………...……
ทะเบียนเลขที่ ……………………………….. จดทะเบียนเมื่อวันที่ ………………………………
ทุนจดทะเบียน ……………………………….(……………………………………………………)
สานักงานแห่งใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ ………………. ซอย ………………. ถนน ………………………
ตาบล/แขวง ………………….. อาเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………………..
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ มีจานวน …………………… คน
1. …………………………………. ถือหุน้ จานวนหุน้ …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท
เป็ นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
2. ………………………………..... ถือหุน้ จานวนหุ ้น …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท
เป็ นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
3. …………………………………. ถือหุน้ จานวนหุน้ …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท
เป็ นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
4. …………………………………. ถือหุน้ จานวนหุน้ …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท
เป็ นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
5. …………………………………. ถือหุ น้ จานวนหุน้ …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท
เป็ นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
6. …………………………………. ถือหุน้ จานวนหุน้ …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท
เป็ นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
7. …………………………………. ถือหุน้ จานวนหุน้ …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท
เป็ นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
ฯลฯ
รับรองไว้ ณ วันที่ ……………………………….
(ลงชื่อ) ………………………………….
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่ อผู้มีอานาจควบคุม
ห้ าง/บริษัท ……………………………………………………………….

นิติบุคคลประเภท ห้าง / บริ ษทั ………………………………………………………………….....
ทะเบียนเลขที่ …………………………………จดทะเบียนเมื่อวันที่ …………………………….…
ทุนจดทะเบียน ………………………………(……………………………………………………..)
สานักงานแห่งใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ ………………… ซอย………………. ถนน ………….………….
ตาบล / แขวง ………………… อาเภอ / เขต ……………………… จังหวัด ………..…….……….
รายชื่อผูม้ ีอานาจควบคุม มีจานวน …………………. คน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………
………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………….…………………………………………………
………………………………………….……….…………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………….....………….……………………………………
ฯลฯ
รับรองไว้ ณ วันที่ …………………………..

(ลงชื่อ) ……………………..
ประทับตรา (ถ้ามี)

ปิ ด
อากรแสตมป์ 10 บาท

หนังสื อมอบอานาจ
เขียนที่…………………………….
วันที่……เดือน………………..พ.ศ………
ข้าพเจ้า……………………………………………. สานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่……………...
ถนน…………………………แขวง……………………..เขต…….…………….จังหวัด……………………
โดย…………………………………………เชื้อชาติ……………สัญชาติ……………….อายุ………………
ปี ตั้งบ้านเรื อนอยูบ่ า้ นเลขที่……………..หมู่ที่……..ถนน…………………ตาบล…………………….....
เขต/อาเภอ…………………..จังหวัด……………………….
ได้มอบอานาจให้……………….…………………………เชื้อชาติ…………สัญชาติ………..
อายุ………….ปี ตั้งบ้านเรื อนอยูบ่ า้ นเลขที่………………หมู่ที่………….…. ถนน……………………….
แขวง/ตาบล………………………….. เขต/อาเภอ……..………………. จังหวัด…………………………..
เป็ นผูม้ ีอานาจจัดการในเรื่ อง………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………..
แทนข้าพเจ้าจนเสร็ จการ และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผรู ้ ับมอบอานาจของข้าพเจ้าได้ทาไปตามที่
มอบอานาจนี้ เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ทาการด้วยตนเอง
ลงชื่อ………………………………………ผูม้ อบอานาจ
(…………………………………….)
ลงชื่อ….………………………………ผูร้ ับมอบอานาจ
(………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………พยาน
(…………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………พยาน
(…………………………………….)
หมายเหตุ

ผูม้ อบอานาจ หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้
(1) เจ้าของร้าน หรื อเจ้าของกิจการสาหรับกิจการที่เป็ นร้านบุคคลธรรมดา
(2) หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ตามหนังสื อรับรองการจดทะเบียน สาหรับกิจการที่เป็ นหุน้ ส่วนจากัด หรื อห้าง
หุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล
(3) กรรมการผูม้ ีอานาจลงชื่อผูกพันบริ ษทั ได้ตามหนังสื อรับการจดทะเบียนสาหรับกิจการที่เป็ นบริ ษทั
จากัด

ใบรับซองสอบราคา
โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับซอง
เสนอราคาและเอกสารที่ยนื่ มาพร้อมซองเสนอราคา ดังรายการในบัญชี เอกสารส่ วนที่ 1 และ 2 ตามเอกสาร
สอบราคาซื้ อเลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ จาก.....................................................................
..............................................................ไว้แล้ว เมื่อวันที่ ............ เดือน.......................................พศ. ๒๕๖๐
เวลา..............น.
จึงออกใบรับให้ไว้เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ)............................................ผูร้ ับซอง
(นายธงชัย ดียงิ่ )
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พสั ดุ

