
  ใบเสนอราคา 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 1.  ขา้พเจา้……………………………………………………….อยูเ่ลขท่ี……...…………… 
ถนน………………………………………  ต าบล  /แขวง……………………………………..…………. 
อ าเภอ / เขต …………………………….. จงัหวดั…………………….. โทรศพัท…์…………...……… 
โดย ……………………………………………………….. ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
เอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี……………………………  และเอกสารเพิ่มเติมเลขท่ี…………… (ถา้มี) 
โดยตลอดและยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขนั้นแลว้ รวมทั้งรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ 
 2.  ขา้พเจา้ขอเสนอรายการพสัดุ  รวมทั้งบริการ  ซ่ึงก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาตามราคา
และก าหนดเวลาส่งมอบ  ดงัต่อไปน้ี 
 
ท่ี 

 
รายการ 

ราคาต่อหน่วย
(รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ถา้มี) 

 
จ านวน 

 

 
รวมเป็นเงิน 

 
ก าหนดส่งมอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

                        ราคารวมทั้งส้ิน   
 
    (…………………………………………………………..…..)            ซ่ึงเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช่จ่ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

 

 



        -2- 
         3.  ค าเสนอน้ีจะยนือยูเ่ป็นระยะเวลา…………วนั  นบัแต่วนัเปิดซองสอบราคา    และ    โรงเรียน
อาจรับค าเสนอน้ี  ณ เวลาใดก็ไดก่้อนท่ีจะครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว  หรือระยะเวลาท่ีได ้ ยดืออกไป
ตามเหตุผลอนัสมควรท่ีโรงเรียนร้องขอ   

4.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็นผูช้นะการสอบราคา   ขา้พเจา้รับรองท่ีจะ 
  4.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทา้ยเอกสารสอบราคากบัโรงเรียนภายใน..…..วนั
นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปท าสัญญา 
  4.2 มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6  ของเอกสารสอบราคา
ใหแ้ก่โรงเรียนก่อนหรือในขณะท่ีไดล้งนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาท่ีไดร้ะบุไว้
ในใบเสนอราคาน้ี  เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น 
  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามท่ีระบุไวข้า้งตน้น้ี   ขา้พเจา้ยนิดีชดใชค้่าเสียหายใดท่ี
อาจมีแก่โรงเรียน และโรงเรียนมีสิทธิจะใหผู้เ้สนอราคารายอ่ืนเป็นผูเ้สนอราคาได ้    หรือโรงเรียนอาจเรียก
สอบราคาใหม่ก็ได ้
 5. ขา้พเจา้ยอมรับวา่โรงเรียน ไม่มีความผกูพนัท่ีจะรับค าเสนอน้ี  หรือใบเสนอราคาใด ๆ 
รวมทั้งไม่ตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดข้ึนในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 
 6.  บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตวัอยา่ง (Sample)    แคตตาล็อกแบบรูป   
รายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (Specifications)   ซ่ึงขา้พเจา้ไดส่้งใหแ้ก่โรงเรียน  พร้อมใบเสนอราคา  
ขา้พเจา้ยนิยอมมอบใหโ้รงเรียนไวเ้ป็นเอกสารและทรัพยสิ์นของทางราชการ 
  ส าหรับตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้  ซ่ึงโรงเรียนคืนให้ ขา้พเจา้ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัอยา่งนั้น 
 7.  ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีไดย้ืน่พร้อมใบเสนอราคาน้ีโดย
ละเอียดแลว้  และเขา้ใจดีวา่โรงเรียนไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ ในความผดิพลาดหรือตกหล่น 
 8.  ใบเสนอราคาน้ีไดย้ืน่เสนอโดยบริสุทธ์ิยติุธรรม  และปราศจากกลฉอ้ฉล   หรือการสมรู้ร่วม
คิดกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง    หรือหลายบุคคล   หรือกบัหา้งหุน้ส่วนบริษทัใด ๆ 
ท่ีไดย้ืน่เสนอราคาในคราวเดียวกนั 

                      เสนอมา  ณ วนัท่ี……….. เดือน …………………พ.ศ…………….. 

                                                              ลงช่ือ…………………………………………. 
                                                                   (………………………………………) 

                                                          ต าแหน่ง………………………………………… 

 



บทนิยาม 
 
 “ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกนั”  หมายความวา่  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล     ท่ี
เขา้เสนอราคาขายในการสอบราคาซ้ือของโรงเรียน  เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาขาย   ในการสอบราคาซ้ือของโรงเรียน   ในคราว
เดียวกนั 
 การมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรง  หรือทางออ้มของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล     
ดงักล่าวขา้งตน้ไดแ้ก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะ              
ดงัต่อไปน้ี 

 (1) มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบริหาร โดยผูจ้ดัการ  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ    
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง            มี
อ านาจ หรือสามารถใชอ้ านาจในการบริหารจดัการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล          อีกราย
หน่ึงหรือหลายรายท่ีเสนอราคาใหแ้ก่โรงเรียนในการสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี 
 (2) มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงทุน โดยผูเ้ป็นหุ้นส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือผูเ้ป็น
หุน้ส่วนไม่จ  ากดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชน
จ ากดั เป็นหุ้นส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจ ากดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่         ในบริษทั
จ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดัอีกรายหน่ึง   หรือหลายรายท่ีเสนอราคาใหแ้ก่โรงเรียนในการสอบราคาซ้ือ
คร้ังน้ี 

ค าวา่  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  ใหห้มายความวา่  ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุน้เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ใน
กิจการนั้น หรือในอตัราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุเห็นสมควรประกาศก าหนด  ส าหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด 
 (3) มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะไขวก้นัระหวา่ง (1) และ (2) โดยผูจ้ดัการ หุน้ส่วน      
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของ
นิติบุคคลรายหน่ึง  เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  หรือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน
บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั อีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่โรงเรียนในการสอบ
ราคาซ้ือคร้ังน้ี  หรือในนยักลบักนั 
 การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน หรือเขา้ถือหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ของคู่สมรส  หรือบุตร
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถื้อวา่เป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุน้ส่วน  หรือการ
ถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว 
 

/ในกรณี… 
 



 ในกรณีบุคคลใดใชช่ื้อบุคคลอ่ืนเป็นผูจ้ดัการ  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ            
ผูบ้ริหาร  ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้โดยท่ีตนเองเป็นผูใ้ชอ้  านาจในการบริหารท่ีแทจ้ริง  หรือเป็น        
หุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงของหา้งหุน้ส่วน  หรือบริษทัจ ากดั  หรือบริษทัมหาชนจ ากดั  แลว้แต่กรณีและ
หา้งหุน้ส่วน  หรือบริษทัจ ากดั  หรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดเ้สนอราคาใหแ้ก่โรงเรียนในการสอบ
ราคาซ้ือคราวเดียวกนั  ใหถื้อวา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนอราคานั้นมีความสัมพนัธ์กนัตาม (1) (2) หรือ  (3)  
แลว้แต่กรณี 
 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความวา่ การท่ีผูเ้สนอราคา      ราย
หน่ึงหรือหลายรายกระท าการอยา่งใด  ๆ  อนัเป็นการขดัขวาง  หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสใหมี้การ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อโรงเรียน ไม่วา่จะกระท าโดยการสมยอมกนั หรือโดยการให ้
ขอใหห้รือรับวา่จะให ้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด        หรือใชก้ าลงั
ประทุษร้าย  หรือข่มขู่วา่จะใชก้ าลงัประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเทจ็  หรือกระท า     การใดโดย
ทุจริต ทั้งน้ี โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแสวงหาประโยชน์ในระหวา่งผูเ้สนอราคาดว้ยกนั       หรือเพื่อให้
ประโยชน์แก่ผูเ้สนอราคารายหน่ึงรายใด  เป็นผูมี้สิทธิท าสัญญากบัโรงเรียน      หรือเพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรมหรือเพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบโรงเรียน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บญัชีเอกสารส่วนท่ี  1 
 

   1.   ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
         (ก)  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                              จ านวน…………. แผน่ 
  บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  และผูมี้อ  านาจควบคุม      จ านวน…………. แผน่ 

         (ข)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จ านวน…………. แผน่ 
  หนงัสือบริคณห์สนธิ จ านวน…………. แผน่ 
  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ  และผูมี้อ านาจควบคุม   (ถา้มี) จ านวน…………. แผน่ 
  บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จ านวน…………. แผน่ 

   2.  ในกรณีผูเ้สนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
       (ก)  บุคคลธรรมดา จ านวน…………. แผน่ 

  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น จ านวน…………. แผน่ 
(ข) คณะบุคคล 

ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน จ านวน…………. แผน่ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน จ านวน…………. แผน่ 

   3.  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ 
      ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ จ านวน…………. แผน่ 
       (ก)  ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นบุคคลธรรมดา 

- บุคคลสัญชาติไทย 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน…………. แผน่ 

- บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
ส าเนาหนงัสือเดินทาง จ านวน…………. แผน่ 

       (ข) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นนิติบุคคล 
- หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจ ากดั 

ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน…………. แผน่ 
บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  และผูมี้อ  านาจควบคุม   (ถา้มี) จ านวน…………. แผน่ 
 
 
 
 
 



 
- บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 

ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน…………. แผน่ 
หนงัสือบริคณห์สนธิ  จ านวน…………. แผน่ 
บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม  (ถา้มี) จ านวน…………. แผน่ 
บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่  จ านวน…………. แผน่ 

 4.   อ่ืน  ๆ   (ถา้มี) 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  เอกสารหลกัฐานท่ีขา้พเจา้ยืน่พร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซ้ือ
ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
   ลงช่ือ…………………………………….ผูเ้สนอราคา 
            (…………………………………..) 

 
          
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2 
 

 1.   แคตตาล๊อกและหรือบแบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  จ  านวน  …………. แผน่ 
  2.  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอาการแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้ 
                บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  จ านวน…………. แผน่ 
 3.   อ่ืน  ๆ   (ถา้มี) 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่   เอกสารหลกัฐานท่ีขา้พเจา้ยืน่พร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซ้ือ
ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  ลงช่ือ……………………………………ผูเ้สนอราคา 
           (………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายการเอกสาร 
 รายช่ือและจ านวนเอกสารท่ีมีเคร่ืองหมาย   /   ใน  (   )  หนา้รายการ   ดงัต่อไปน้ี 
เป็นเอกสารท่ีบริษทั/หา้ง/ร้าน ..................................................................................................................... 
ยืน่ในซองเสนอราคาสอบราคาซ้ือรายการครุภณัฑป์ระเภทพาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ Printer Ink Tank 
และPrinter Laser  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามประกาศโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เร่ือง  สอบ
ราคาซ้ือรายการครุภณัฑป์ระเภทพาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ Printer Ink Tank และPrinter Laser  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ในลงวนัท่ี ลงวนัท่ี  ๒๕   เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐    
 (   )  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั    จ านวน........... แผน่ 
 (   ) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม     จ านวน..........  แผน่ 
  (   ) ส าเนาหนงัสือจดทะเบียนพาณิชย ์   จ านวน..........  แผน่ 
 (   )  หนงัสือมอบอ านาจ     จ านวน..........  แผน่ 
 (    ) ใบเสนอราคา      จ านวน..........  แผน่ 
 (    ) แคตตาลอ๊ค      จ านวน..........  แผน่ 
 (    )  อ่ืน ๆ      จ านวน..........  แผน่ 
 
      ลงช่ือ................................................... ผูเ้สนอราคา 
      (...................................................................) 
      ..................../................................./................. 
บนัทึกของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือ 
 คณะกรรมการฯ ไดต้รวจสอบเอกสารขา้งตน้แลว้  ปรากฏวา่ 
 (    )  เอกสารครบตามท่ีแจง้ในบญัชีรายการเอกสาร 
 (    )  เอกสารท่ีไม่ครบตามท่ีแจง้ในบญัชีรายการเอกสาร  ดงัน้ี 

๑.  ........................................................................... 
๒. ............................................................................. 

 
ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการ 
               (นายอภิชา วงศเ์มธชนนั) 

ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
               (นางจิรกาล  สุภศร) 

ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
              (นางรัมภา สุดาจนัทร์) 
 



 
 

บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
ห้าง/บริษัท ………………………………………. 

 
 

นิติบุคคลประเภท หา้ง / บริษทั ……………………………………………………………………………. 

ทะเบียนเลขท่ี ………………………………………จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี …………………………….… 
ทุนจดทะเบียน ……………………………….…… (……………………………………………………..) 

ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี ………………… ซอย………………………. ถนน ………….…………. 
ต าบล / แขวง ……………………… อ าเภอ / เขต ……………………… จงัหวดั ………..…….………. 

รายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ / หุน้ส่วนผูจ้ดัการ มีจ านวน …………………. คน 

1. …………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………. 
7. …………………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………………………………………………… 
9. …………………………………………………………………………………….. 
10 …………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 

รับรองไว ้ณ วนัท่ี ………………………….. 
 

              (ลงช่ือ) ………………………. 

                          ประทบัตรา (ถา้มี) 



บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท ……………………..…………..…………………… 

 
 

นิติบุคคลประเภท บริษทั ……………………………………………….......………………...…… 

ทะเบียนเลขท่ี ……………………………….. จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี ……………………………… 
ทุนจดทะเบียน ……………………………….(……………………………………………………) 

ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี ………………. ซอย ………………. ถนน ……………………… 
ต าบล/แขวง ………………….. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั …………………….. 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่  มีจ  านวน …………………… คน 
1. …………………………………. ถือหุน้จ านวนหุน้ …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท 

เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 

2. ………………………………..... ถือหุน้จ านวนหุ้น …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท 
เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 

3. …………………………………. ถือหุน้จ านวนหุน้ …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท 
เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 

4. …………………………………. ถือหุน้จ านวนหุน้ …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท 
เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 

5. …………………………………. ถือหุน้จ านวนหุน้ …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท 
เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 

6. …………………………………. ถือหุน้จ านวนหุน้ …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท 

เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 
7. …………………………………. ถือหุน้จ านวนหุน้ …………….. หุน้ ๆ ละ …………. บาท 

เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 
ฯลฯ 

                                                                           รับรองไว ้ณ วนัท่ี ………………………………. 
 

                                                                                  (ลงช่ือ) ………………………………….         
     ประทบัตรา (ถา้มี) 
 



บัญชีรายช่ือผู้มีอ านาจควบคุม 
ห้าง/บริษัท ………………………………………………………………. 

 
 

นิติบุคคลประเภท หา้ง / บริษทั …………………………………………………………………..... 
ทะเบียนเลขท่ี …………………………………จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี …………………………….… 
ทุนจดทะเบียน ………………………………(……………………………………………………..) 

ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี ………………… ซอย………………. ถนน ………….…………. 
ต าบล / แขวง ………………… อ าเภอ / เขต ……………………… จงัหวดั ………..…….………. 

รายช่ือผูมี้อ านาจควบคุม มีจ านวน …………………. คน 

1.  …………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………… 
3.  ……………………………………………………………………………………. 

4.  …………………………………………………..………………………………… 
5.  ………………………………………………..…………………………………… 
6.  ……………………………………………………………………………………. 

7.  ………………………………….………………………………………………… 
8.  ………………………………………….……….………………………………… 
9.  ……………………………………………………………………………………. 

10 ………………………………….....………….…………………………………… 
ฯลฯ 

 

รับรองไว ้ณ วนัท่ี …………………………..         
 
 

   (ลงช่ือ) ……………………..         
              ประทบัตรา (ถา้มี) 
 
 



          ปิด
อากรแสตมป์ 10 บาท 

หนงัสือมอบอ านาจ 
 เขียนท่ี……………………………. 
 วนัท่ี……เดือน………………..พ.ศ……… 
 ขา้พเจา้…………………………………………….   ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี……………...
ถนน…………………………แขวง……………………..เขต…….…………….จงัหวดั…………………… 
โดย…………………………………………เช้ือชาติ……………สัญชาติ……………….อาย…ุ……………
ปี     ตั้งบา้นเรือนอยูบ่า้นเลขท่ี……………..หมู่ท่ี……..ถนน…………………ต าบล…………………….....     
เขต/อ าเภอ…………………..จงัหวดั………………………. 
 ไดม้อบอ านาจให…้…………….…………………………เช้ือชาติ…………สัญชาติ……….. 
อาย…ุ……….ปี   ตั้งบา้นเรือนอยูบ่า้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี………….….  ถนน………………………. 
แขวง/ต าบล………………………….. เขต/อ าเภอ……..……………….  จงัหวดั………………………….. 
เป็นผูมี้อ านาจจดัการในเร่ือง……………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ และขา้พเจา้ขอรับผดิชอบในการใด ๆ ท่ีผูรั้บมอบอ านาจของขา้พเจา้ไดท้  าไปตามท่ี
มอบอ านาจน้ี  เสมือนหน่ึงวา่ขา้พเจา้ไดท้  าการดว้ยตนเอง 
  ลงช่ือ………………………………………ผูม้อบอ านาจ 
            (…………………………………….) 

  ลงช่ือ….………………………………ผูรั้บมอบอ านาจ 
            (………………………………….) 

  ลงช่ือ………………………………………พยาน 
            (…………………………………….) 

  ลงช่ือ………………………………………พยาน 
            (…………………………………….) 
หมายเหตุ    ผูม้อบอ านาจ หมายถึง บุคคลดงัตอ่ไปน้ี 

(1) เจา้ของร้าน  หรือเจา้ของกิจการส าหรับกิจการท่ีเป็นร้านบุคคลธรรมดา 
(2) หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียน ส าหรับกิจการท่ีเป็นหุน้ส่วนจ ากดั หรือหา้ง

หุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
(3) กรรมการผูมี้อ  านาจลงช่ือผกูพนับริษทัไดต้ามหนงัสือรับการจดทะเบียนส าหรับกิจการท่ีเป็นบริษทั

จ ากดั 



ใบรับซองสอบราคา 

  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ าเภอละหานทราย จงัหวดับุรีรัมย ์ไดรั้บซอง 
เสนอราคาและเอกสารท่ียืน่มาพร้อมซองเสนอราคา ดงัรายการในบญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 และ 2 ตามเอกสาร 
สอบราคาซ้ือเลขท่ี ๑/๒๕๖๐ ลงวนัท่ี ๒๕  เมษายน ๒๕๖๐ จาก..................................................................... 
..............................................................ไวแ้ลว้ เม่ือวนัท่ี ............ เดือน.......................................พศ. ๒๕๖๐
เวลา..............น. 

  จึงออกใบรับใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

 
      (ลงช่ือ)............................................ผูรั้บซอง 
           (นายธงชยั  ดียิง่) 
                  ต  าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


