
แบบใบเสนองาน 
การจา้งออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 
 1.  ข้าพเจ้า........................................................................................ต าแหน่ง................................................ 
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด............................................................................................................................................. 
อยู่เลขที่...........................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง......................................................... 
อ าเภอ/เขต...................................................................จังหวดั..................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.....................................................โทรสาร.................................................. 
มือถือ..................................................โดย.................................................................................................................... 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ  ในเอกสารการจ้างออกแบบ  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
เลขที่.......................วันที่...................................และเอกสารเพ่ิมเติมเลขที่....................................(ถ้ามี) 
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน...................................................................................................................... 
................................................................................................ ...................................................................................... 
.............................................................................................................. ........................................................................ 
ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดเอกสารการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   
 3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา..........................................วัน  นับแต่วัน เปิดซองเสนองานและ
มหาวิทยาลัยอาจรับค าเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  หรือระยะเวลาที่ได้ยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่มหาวิทยาลัยร้องขอ 
 4.  ก าหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มท างานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าให้เริ่มท างานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารการจ้างออกแบบโดย
ครบถ้วนถูกต้องภายใน...........................วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่มหาวิทยาลัยส่งมอบพ้ืนที่
ให้ด าเนินการ 
 5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการจ้างออกแบบ    ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ  7  ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวน  ร้อยละ....................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุ
ไว้ในใบเสนอราคานี้  เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหาย ใด ๆ  ที่อาจมีแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ ได้รับการจ้างออกแบบหรือ
มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการจัดจ้างใหม่ก็ได้ 
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 6.  ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เช่น  ตัวอย่าง (Sample)  แคตตาล็อก  แบบรูปรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้กับมหาวิทยาลัย  พร้อมใบเสนอราคา  ข้าพเจ้ายินยอม
มอบให้มหาวิทยาลัยไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
 ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  ซึ่งมหาวิทยาลัยคืนให้  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตัวอย่างนั้น 
 7.  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง  ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งค าเสนอ
นี้  ข้าพเจ้าขอมอบ.................................................... ................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ...................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
เป็นหลักประกันซอง  จ านวนเงิน.........................................บาท  มาพร้อมนี้  
 8.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 9.  การจ้างออกแบบนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลหรือกับห้างหุ้นส่วน/บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน
คราวเดียวกัน 
 
 เสนอมา  ณ  วันที่..............เดอืน................................พ.ศ..................... 
 
 

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

ประทับตรา (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบใบเสนอราคา 
การจา้งออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  
 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินงานจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 1.  ข้าพเจ้า............................................................... .........................ต าแหน่ง............................................... 
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด............................................................................................... .............................................. 
อยู่เลขท่ี.................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง...................................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................................จังหวัด............................................................................... 
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์......................................................โทรสาร............................................ 
มือถือ...................................................โดย.................................................................................................................. 
ผู้ลงนามข้างทา้ยนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง  ๆ   ในเอกสารการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   
เลขที.่................................ลงวันท่ี...................................  และเอกสารเพ่ิมเติมเลข..........................................(ถ้ามี) 
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน..................................................... ................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดเอกสารการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  และขอเสนอ
ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น........................................บาท  (................................................ ....................................................)  
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน................................................บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว   
 3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา..........................................วัน   นับแต่วันเปิดซองเสนองานและ
มหาวิทยาลัยอาจรับค าเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  หรือระยะเวลาที่ได้ยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่มหาวิทยาลัยร้องขอ 
 4.  ก าหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มท างานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจ าก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าให้เริ่มท างานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารการจ้างออกแบบโดย
ครบถ้วนถูกต้องภายใน...........................วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่มหาวิทยาลัยส่งมอบพ้ืนที่
ให้ด าเนินการ 
 5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการจ้างออกแบบ    ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

5.1  ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 

5.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ  7  ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวน  ร้อยละ.............ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้
ในใบเสนอราคานี้  เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน   

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย งใหม่ริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ  ที่อาจมีแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ได้รับการจ้างออกแบบหรือ
มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการจัดจ้างใหม่ก็ได้ 
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 6.  ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้หรือใบเสนอราคา    
ใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เช่น  ตัวอย่าง (Sample)  แคตตาล็อก  แบบรูปรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้กับมหาวิทยาลัย  พร้อมใบเสนอราคา  ข้าพเจ้ายินยอม
มอบให้มหาวิทยาลัยไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
 ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  ซึ่งมหาวิทยาลัยคืนให้  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตัวอย่างนั้น 
 7.  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง  ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งค าเสนอ
นี้  ข้าพเจ้าขอมอบ........................................................................ .............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................ ........................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
เป็นหลักประกันซอง  จ านวนเงิน............................................บาท  มาพรอ้มนี้ 
 8.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 9.  การจ้างออกแบบนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลหรือกับห้างหุ้นส่วน/บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน
คราวเดียวกัน 
 
 เสนอมา  ณ  วันที่..............เดอืน................................พ.ศ..................... 
 

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

ประทับตรา (ถ้ามี) 
 


