ใบเสนอราคา (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
1. ข้าพเจ้า .......................................................................................อยู่บา้ นเลขที่ ................................
ถนน.............................................ตาบล/แขวง................................................... อาเภอ/เขต.............. ...............................
จังหวัด....................................................ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน เลขที่....... ...................................................
โทรศัพท์ .........................................ได้พิจารณารายละเอียดงานจ้างเพื่อสารวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยตลอด และยอมรับข้อกาหนด และ
เงื่อ นไขนั ้น แล้ว รวมทั ้ง รับ รองว่า ข้า พเจ้า เป็น ผู ้ม ีคุณ สมบัต ิค รบถ้ว น ตามที ่ก าหนดและไม่เ ป็น ผู ้ทิ ้ง งานของ
หน่วยงานของรัฐ
2. ข้า พเจ้า ขอเสนอที่จ ะทางานจ้า งเพื่อสารวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ “1 คน 1 ตาบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในพื้น ที่ตาบล........................................
อาเภอ.................................... จังหวัดน่าน ตามประกาศ จังหวัด น่าน ลงวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ตามราคาดังที่ได้ร ะบุไ ว้ในใบเสนอราคานี้ เป็น เงิน ทั้ง สิ้น 27,000 บาท (สองหมื่น เจ็ด พัน บาทถ้ว น) ซึ่ ง ได้ร วม
ค่าใช้จ่ ายทั้งปวงไว้ด้ว ยแล้ ว
3. ข้ า พเจ้ า จะยื น คาเสนอราคานี้ เ ป็ น ระยะเวลา 30 วั น ตั้ ง แต่ วั น ยื่ น ข้ อ เสนอ และสานั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด น่าน อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนด ระยะเวลา
ดัง กล่ า ว หรือ ระยะเวลา ที่ไ ด้ยืด ออกไปตามเหตุผ ลอัน สมควรที่สานัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ สิ่ง แวดล้อ ม
จั งหวัด น่ านร้ องขอ
4. ข้าพเจ้ ารั บ รองว่าจะส่ งมอบงานตามรายละเอียดการจ้ างงานที่จั งหวัด น่า น กาหนด
5. ในกรณีที่ข้า พเจ้า ได้รับ การพิจ ารณาให้เ ป็น ผู้รับ จ้า ง ข้า พเจ้า รับ รองที่จ ะทาตามแบบบัน ทึก
ข้อ ตกลง กับ สานัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มจัง หวัด น่า น ภายใน 5 วัน นับ ถัด จากวัน ที่ ได้รับ
หนั งสื อให้ ไปทาบั น ทึกข้อ ตกลง
6 .ข้าพเจ้า ยอมรับ ว่าสานัก งานทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ มจัง หวัด น่า น ไม่มี ความผูกพัน
ที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ ข้าพเจ้าได้ เข้า
เสนอราคาครั้งนี้
7. ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ ที่ ได้ ยื่ น พร้ อ มใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด น่าน ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความ
ผิดพลาดหรือตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี้ ข้ าพเจ้ าขอรั บ รองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ ว น และมิ ได้ ป กปิ ด ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ
คุณสมบั ติ และได้ยื่นเสนอราคาโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

/9.หากข้าพเจ้า...

-29. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขแห่งบันทึกข้อตกลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ให้ ถื อว่ ากระท าการอั น มี ลั ก ษณะเป็ น การทิ้ งงาน ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 109 (2) ประกอบกั บ ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ยการจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริห ารพั ส ดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ข้ อ 193 ผู้ ว่ าจ้ า งมี สิ ท ธิ พิ จ ารณาให้ ผู้ รั บ จ้ างเป็ น ผู้ ทิ้ งงานพร้ อ มเสนอความเห็ น ไปยั ง ปลั ด
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
เสนอมา ณ วันที.่ ............ เดือน.............................. พ.ศ. ................
ลงชื่อ .....................................................
(......................................................)

