
                                                                                                                                  

ประกาศ ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ  
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

เรื่อง   สอบราคาซื้อสุนัขต ารวจ พันธ์ุาาบราดอร์รททรทพเวอร์ จ านวน ๒๕ ตัว 
................................................. 

 

              ด้วย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน   
มทความประสงค์จะสอบราคาซื้อสุนัขต ารวจ พันธ์ุาาบราดอร์รททรทพเวอร์ จ านวน ๒๕ ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( แปด
แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )  ส าหรับใช้ในการฝึกอบรมตามแผนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามรายาะเอทยดแนบท้ายประกาศสอบราคานท ้
              ผู้มทสิทธิเสนอราคาจะต้องมทคุณสมบัติดังต่อไปนท้ 
              ๑. เปน็ผู้มทอาชทพขายพัสดุทท่สอบราคาซื้อดังกา่าว 
              ๒. ไม่เป็นผู้ทท่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชทรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการแาะได้แจ้งเวทยนชื่อแา้ว    
   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาาไทย  เว้นแต่รัฐบาาของผู้เสนอราคาได้มทค าสั่ง
ให้สาะสิทธ์ิแาะความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
              ๔. เป็นผู้ทท่ผ่านการคัดเาือกผู้มทคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
              ๕. ไม่เป็นผู้มทผาประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นทท่เข้าเสนอราคาให้แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนท้      
              ก าหนดย่ืนซองสอบราคาในวันทท่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันทท่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวาา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ถึง
เวาา ๑๕.๐๐ นาฬิกา   ในวันเปิดท าการ ณ ห้องงานอ านวยการ ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรท   แาะก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันทท่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ต้ังแต่
เวาา ๑๑.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องเปิดซองสอบราคาของศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรท          
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ททง่านอ านวยการ ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ 
ต ารวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันทท่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันทท่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวาา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวาา 
๑๕.๐๐ นาฬิกา ในวันแาะเวาาราชการ  ดูรายาะเอทยดได้ทท่เว็บไซต์ http : //www.bpptrd.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเาข ๐ - ๓๒๔๐ - ๖๑๔๗  หรือ ๐๘ - ๔๑๓๗ - ๑๒๘๖ 
                      
                                                 ประกาศ  ณ วันทท่   ๒๒   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
                                                                                  พันต ารวจเอกยุทธนา   กิจพ่วงสุวรรณ            
                                                                       ผู้ก ากับการศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ   
                                                                                  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซื้อเาขทท่ ๐๒ / ๒๕๖๐ 
สอบราคาซื้อสุนัขต ารวจ พันธ์ุาาบราดอร์รททรทพเวอร์  

ตามประกาศ ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

างวันทท่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
.................................................. 

                       ด้วย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ    โดยศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวน 
ชายแดน    ซึ่งต่อไปนท้เรทยกว่า  “ กรม ”   มทความประสงคส์อบราคาซื้อสุนัขต ารวจ พันธ์ุาาบราดอร์รททรทพเวอร์ จ านวน ๒๕ ตัว  
ส าหรับใช้ในการฝึกอบรม  ซึ่งสุนัขต ารวจทท่จะซื้อนท้ต้องมทคุณาักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนท้  โดยมท
ข้อแนะน าแาะข้อก าหนดดังต่อไปนท้ 
                       ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

      ๑.๑ รายาะเอทยดคุณาักษณะเฉพาะ   
                           ๑.๒ แบบใบเสนอราคา   
                           ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
                           ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                  (๑) หาักประกันสัญญา 
                                  (๒) หาักประกันการรับเงินค่าพัสดุา่วงหน้า 
                           ๑.๕ บทนิยาม   
                                 (๑) ผู้เสนอราคาทท่มทผาประโยชน์ร่วมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                           ๑.๖ แบบบัญชทเอกสาร 
                                 (๑) บัญชทเอกสารส่วนทท่ ๑ 
                                 (๒) บัญชทเอกสารส่วนทท่ ๒   
 

                       ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                           ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มทอาชทพขายพัสดุทท่สอบราคาซื้อ 
                           ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ทท่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชทรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ    แาะได้แจ้งเวทยนชื่อ
แา้วหรือไม่เป็นผู้ทท่ได้รับผาของการสั่งให้นิติบุคคา หรือบคุคาอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบทยบของทางราชการ    
                           ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มทผาประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕  
                           ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาาไทย    เว้นแต่
รัฐบาาของผู้เสนอราคาได้มทค าสั่งให้สาะสิทธ์ิแาะความคุม้กันเช่นว่าน้ัน 
                           ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเาือกผู้มทคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม 
 

                      ๓.  หาักฐานการเสนอราคา 
                           ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหาักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา    โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็น ๒ ส่วนคือ                               
 
 
 
 
 



                     - ๒ - 
 

                           ๓.๑ ส่วนทท่ ๑ อย่างน้อยต้องมทเอกสารดังต่อไปนท้ 
                                 (๑) ในกรณทผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคา 
                                      (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบทยนนิติบุคคา 
บัญชทรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มทอ านาจควบคุม ( ถ้ามท ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                      (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษทัมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบทยนนิติ บุคคา  
หนังสือบริคณหส์นธิ  บัญชทรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มทอ านาจควบคุมแาะบัญชทผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                 (๒) ในกรณทผู้เสนอราคาเป็นบุคคาธรรมดาหรือคณะบคุคาทท่มิใช่นิติบุคคา   ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนของผู้น้ัน  ส าเนาข้อตกางทท่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน ( ถ้ามท )   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                 (๓) ในกรณทผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า      แาะในกรณททท่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคาธรรมดาทท่มิใชส่ัญชาติไทยก็ให้
ย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค่าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคาให้ยื่นเอกสารตามทท่ระบุไว้ใน (๑) 
                                 (๔) หนังสือแสดงหาักฐานทางการเงิน, ส าเนาใบทะเบทยนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบทยนภาษท 
มูาค่าเพ่ิม 
                                 (๕) บัญชทเอกสารส่วนทท่ ๑ ทั้งหมดทท่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)    
                          ๓.๒ ส่วนทท่ ๒ อย่างน้อยต้องมทเอกสารดังต่อไปนท้ 
                                 (๑) แค็ตตาา็อกแาะหรือแบบรูปรายการาะเอทยดคุณาักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔  
                                 (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย     ในกรณทผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคา
อื่นางนามในใบเสนอราคาแทน 
                                 (๓) บัญชทเอกสารส่วนทท่ ๒ ทั้งหมดทท่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
 

                      ๔. การย่ืนซองเสนอราคา 
                          ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบทท่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานท้  โดยไม่มทเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
แาะจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน างาายมือชือ่ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน    จ านวนเงินทท่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเาข
แาะตัวอักษร โดยไม่มทการขูดาบหรือแก้ไข  หากมทการขูดาบ ตก เติม แก้ไข เปาท่ยนแปาง  จะต้องางาายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อม
ประทับตรา ( ถ้ามท ) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง                           
                         ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทโดยระบุราคาต่อหน่วยให้ชัดเจน แาะเสนอราคาเพทยงราคา
เดทยว  โดยเสนอราคารวมแาะหรือราคาต่อหน่วยแาะหรือต่อรายการตามเงื่อนไขทท่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง         ท้ังนท้
ราคารวมทท่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเาขแาะตัวหนังสือ   ถ้าตัวเาขแาะตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ   โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึง่รวมค่าภาษทมาูค่าเพ่ิมแาะภาษทอากรอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบทยน  แาะค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท้ังปวงไว้แา้วจนกระทั่ง
ส่งมอบสุนัขต ารวจให้ ณ ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
                               ราคาทท่เสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  โดยภายใน 
ก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทท่ตนได้เสนอไว้แาะจะถอนการเสนอราคามิได้  หากไม่ระบุเจตนามาในใบเสนอ
ราคาจะถือว่ายืนราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน                     
                        ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวาาส่งมอบสุนัขต ารวจไม่เกิน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันางนามในสัญญา
ซื้อขาย 
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                        ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาา็อกแาะหรือแบบรูปรายการาะเอทยดคุณาักษณะเฉพาะของสุนัขต ารวจ 
พันธ์ุาาบราดอร์รททรทพเวอร์  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณาหาักฐานดังกา่าวนท้  ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ  
                              ส าหรับแค็ตตาา็อกทท่แนบให้พิจารณาหากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มทอ านาจท า 
นิติกรรมแทนนิติบุคคา                                        
                        ๔.๕ ก่อนย่ืนซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป แาะรายาะเอทยดคุณาักษณะเฉพาะ
ความต้องการของทางราชการให้ถท่ถ้วน      แาะเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสทยก่อนทท่จะตกางย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
                        ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาทท่ปิดผนึกซองเรทยบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาซื้อสุนัขต ารวจ พันธ์ุาาบราดอร์รททรทพเวอร์ จ านวน ๒๕ ตัว โดยระบุไว้ทท่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาเาขทท่ ๐๑/๒๕๖๑ ”  ย่ืนต่อเจ้าหน้าทท่ในวันทท่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันทท่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐  ระหว่างเวาา ๐๙.๐๐ 
นาฬิกา ถึงเวาา ๑๕.๐๐ นาฬิกา   ในวันแาะเวาาราชการ ณ งานอ านวยการ ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ กองบังคับการฝกึพิเศษ  
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน   เมื่อพ้นก าหนดเวาาย่ืนซองสอบราคาแา้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด        
                               คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่าะรายว่าเป็นผู้
เสนอราคาทท่มทผาประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่     แาะประกาศรายชื่อ
ผู้เสนอราคาทท่มทสิทธิได้รับการคัดเาือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                               หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทท่มทการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามทผู้เสนอ
ราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)   แาะคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามทการกระท าอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
แาะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาทท่มทสิทธิได้รับการคัดเาือก  แาะส านักงานต ารวจแห่งชาติจะพิจารณาางโทษผู้เสนอราคาดังกา่าว
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทท่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการแาะมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มทการกระท าดังกา่าว   
                               ผู้เสนอราคาทท่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาทท่มทผาประโยชน์ 
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาทท่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกา่าวต่อนายกรัฐมนตรทภายใน ๓ วันนับแต่วันทท่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกรัฐมนตรทให้ถือเป็นทท่สุด 
                               คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทท่มิสิทธิได้รับการคัดเาือก
ดังกา่าวข้างต้น ณ งานอ านวยการ ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ในวันทท่ ๕ 
กันยายน ๒๕๖๐  ต้ังแต่เวาา ๑๑.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไป 
                               การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มทการขยายระยะเวาาการเปิดซองใบเสนอราคา  เว้นแต่     
นายกรัฐมนตรทพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวาาดังกา่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง     แาะในกรณททท่นายกรัฐมนตรท
พิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์           แาะเห็นว่าการยกเาิกการเปิดซองใบเสนอราคาทท่ได้ด าเนินการไปแา้วจะเป็น
ประโยชน์แก่.ทางราชการอย่างย่ิง  ให้นายกรัฐมนตรทมทอ านาจยกเาิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกา่าวได้ 
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                     ๕. หาักเกณฑ์แาะสิทธิในการพิจารณาราคา 
                         ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนท้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม หากราคารวมไม่ตรงกับ
ราคาต่อหน่วยให้ถือราคารวมเป็นส าคัญ 
                         ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมทคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหาักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือย่ืนซองการสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แา้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไมร่ับพิจารณาราคา
ของผู้เสนอราคารายน้ัน  เว้นแต่เป็นข้อผิดพาาดหรือผิดหางเพทยงเา็กน้อยหรือผิดพาาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วน
ทท่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนท้เฉพาะในกรณททท่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่าน้ัน 
                         ๕.๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มทการผ่อนผนัในกรณท
ดังต่อไปนท้     
                               (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายน้ันในบัญชทผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหาักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
                               (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคาหรือางาายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                               (๓) เสนอรายาะเอทยดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทท่ก าหนดในเอกสารสอบราคาทท่เป็นสาระส าคัญ หรือมทผาท า
ให้เกิดความได้เปรทยบเสทยเปรทยบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                               (๔)  ราคาทท่เสนอมทการขูดาบ ตก เติม แก้ไข เปาท่ยนแปาง  โดยผู้เสนอราคามิได้างาายมือชื่อพร้อม 
ประทับตรา ( ถ้ามท ) ก ากับไว้     
                         ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอืส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมทสิทธิให้ผู้เสนอราคาชท้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดทท่เกท่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมทสิทธิทท่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหาักฐานดังกา่าวไม่มทความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                        ๕.๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติทรงไว้ซึ่งสิทธิทท่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด   หรอืราคาทท่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้    แาะอาจพิจารณาเาือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเาิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเายก็ได้สุดแต่จะพิจารณา      ทั้งนท้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญแาะให้ถือว่าการตัดสินของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรทยกร้องค่าเสทยหายใด ๆ มิได้    รวมทั้งส านักงานต ารวจแห่งชาติจะ
พิจารณายกเาิกการสอบราคาแาะางโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน   ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาทท่ได้รับการคัดเาือกหรือไม่ก็ตาม หาก
มทเหตุทท่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคาธรรมดาหรือนิติบุคคาอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                              ในกรณททท่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติจะให้ผู้เสนอราคาน้ันชท้แจงแาะแสดงหาักฐานทท่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์      หากค าชท้แจงไม่เป็นทท่รับฟังได้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติมทสิทธิ
ทท่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 
                        ๕.๖ ในกรณททท่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหาังจากการเปิดซองสอบราคาว่า   ผู้เสนอราคาทท่มทสิทธิได้รับการคัดเาือก
ตามทท่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๖     เป็นผู้เสนอราคาทท่มทผาประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา   
หรือเป็นผู้เสนอราคาทท่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)   ส านักงานต ารวจแห่งชาติมท
อ านาจทท่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาทท่มทสิทธิได้รับการคัดเาือกดังกา่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖  แาะส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจะพิจารณาางโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน                      
                              ในกรณทนท้หากนายกรัฐมนตรทพิจารณาเห็นว่า  การยกเาิกการเปิดซองใบเสนอราคาทท่ได้ด าเนินการไปแา้ว
จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  นายกรัฐมนตรทมทอ านาจยกเาิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกา่าวได้ 
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                   ๖. การท าสัญญาซื้อขาย  
                       ๖.๑ ในกรณททท่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้แา้วเสร็จภายใน ๕ วันท าการของทางราชการนับแต่
วันทท่ท าข้อตกางซื้อ      ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะพิจารณาจัดท าข้อตกางเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณททท่ผู้ชนะการสอบราคาไมส่ามารถส่งมอบสิง่ของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ 
หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกางเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับส านักงานต ารวจแห่งชาติภายใน ๓ วันนับถัดจากวันทท่ได้รับแจ้ง  แาะจะต้องวางหาักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยาะ ๕ ของราคาสิ่งของทท่สอบราคาได้    ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดย
ใช้หาักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนท้                        
                             (๑) เงินสด 
                             (๒) เช็คทท่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ”  โดยเป็นเช็คางวันทท่ทท่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ   
                             (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                             (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบรษิัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหาักทรัพย์ทท่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์         แาะประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวทยนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแา้ว โดยอนุโามให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                             (๕) พันธบัตรรัฐบาาไทย 
                             หาักประกันนท้จะคืนให้โดยไม่มทดอกเบท้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทท่ผู้ชนะการสอบราคา ( ผู้ขาย ) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแา้ว     
 

                   ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยาะ ๐.๒๐ ต่อวัน 
 

                   ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกางเป็นหนังสือหรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แา้วแต่กรณท  
จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของทท่ซื้อขายทท่เกิดข้ึนภายในระยะเวาาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันทท่ผู้ซื้อรับ
มอบ โดยผู้ขายต้องรทบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดทดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทท่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

                  ๙.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาแาะอื่น ๆ  
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนท้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                       ๙.๒ เมื่อส านักงานต ารวจแห่งชาติได้คัดเาือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย   แาะได้ตกางซื้อสิ่งของตาม
ประกาศสอบราคาซื้อแา้ว     ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกา่าวเข้ามาจากต่างประเทศแาะของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้นทางทท่เรือไทยเดินอยู่   แาะสามารถให้บริการรับขนได้ตามทท่รัฐมนตรทว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา
ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการพาณิชยนาวทดังนท้ 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
 

                             (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิง่ของทท่ซื้อขายดังกา่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวทภายใน ๗ วันนับต้ังแต่วันทท่ผู้รับจ้างสั่งหรอืซื้อสิ่งของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของทท่รัฐมนตรทว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด 
                             (๒) จัดการให้สิ่งของทท่ซื้อขายดังกา่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือทท่มทสิทธิเช่นเดทยวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย     เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวทให้บรรทุกสิง่ของน้ัน
โดยเรืออื่นทท่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของางเรืออื่นหรือเป็นของทท่รัฐมนตรทว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของางเรืออื่น                    
                             (๓)  ในกรณททท่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวท 
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติได้คัดเาือกแา้ว   ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกางภายในเวาาทท่ทาง 
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ ส านักงานต ารวจแห่งชาติอาจพิจารณาเรทยกร้องให้ชดใชค้วามเสทยหายอื่น ( ถ้ามท )  รวมทั้งจะ 
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบทยบของทางราชการ 
                      ๙.๔ ส านักงานต ารวจแห่งชาติสงวนสิทธิทท่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข   หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม 
ความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด ( ถ้ามท ) 
 

..................................................................... 
 

ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 



บัญชทเอกสารส่วนทท่ ๑ 
 

๑.  ในกรณทผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคา 
             (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

             ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบทยนนิติบุคคา จ านวน ............ แผ่น 
             บัญชทรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการแาะผู้มทอ านาจควบคุม ( ถ้ามท ) จ านวน .......... แผ่น 
       (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

                   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบทยนนิติบุคคา จ านวน .......... แผ่น 
                   หนังสือบริคณฑ์สนธิ จ านวน .......... แผ่น 
                   บัญชทรายชื่อกรมการผูจ้ัดการแาะผู้มทอ านาจควบคุม ( ถ้ามท ) จ านวน .......... แผ่น 
                   บัญชทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวน .......... แผ่น 
๒.  ในกรณทผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคา 
             (ก)  บุคคาธรรมดา 
                   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้น้ัน จ านวน .......... แผ่น 
             (ข)  คณะบุคคา 
                   ส าเนาข้อตกางทท่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จ านวน .......... แผ่น 
                   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จ านวน .......... แผ่น 
๓.  ในกรณทผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
                   ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จ านวน .......... แผ่น 
             (ก)  ในกรณทผู้ร่วมค้าเป็นบุคคาธรรมดา 

         -  บุคคาสัญชาติไทย 
        -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้น้ัน จ านวน .......... แผ่น 
        -  บุคคาทท่มิใชส่ัญชาติไทย 
        -  ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน .......... แผ่น 

             (ข)  ในกรณทผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคา 
                   -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
                   -  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบทยนนิติบุคคา จ านวน .......... แผ่น 
                   -  บัญชทรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการแาะผู้มทอ านาจควบคุม ( ถ้ามท ) จ านวน .......... แผ่น 
                   -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
                   -  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบทยนนิติบุคคา จ านวน .......... แผ่น 
                   -  หนังสือบริคณฑ์สนธิ จ านวน .......... แผ่น 
                   -  บัญชทรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการแาะผู้มทอ านาจควบคุม ( ถ้ามท ) จ านวน .......... แผ่น 
                   -  บัญชทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวน ............ แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       - ๒ - 
 

๔.  อื่น ๆ ( ถ้ามท )   
           ............................................................................................... .................................................................................. 
           ............................................................................................................................. ....................................................    
           ............................................................................................................................. .................................................... 
           .................................................................................................................................................................. ...............    
           ..................................................................................................... ............................................................................ 
           ............................................................................................................................. ....................................................    
           ............................................................................................................................. .................................................... 
           ........................................................................................................................................................................ .........    
           ........................................................................................................... ...................................................................... 
           ............................................................................................................................. ....................................................    
 
           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหาักฐานทท่ข้าพเจ้าย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ / จ้าง ถูกต้องแาะเป็น
ความจริงทุกประการ 
 
                                                                  ( างชื่อ ) .................................................................... ผู้เสนอราคา 
                                                                             ( ................................................................ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชทเอกสารส่วนทท่ ๒ 
 

๑. แคตตาา็อกแาะหรือรูปรายการาะเอทยดคุณาักษณะเฉพาะ ( สอบราคาซื้อ ) จ านวน .......... แผ่น 
๒. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณทผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคาอื่นางนามใน 
    ใบเสนอราคาแทน จ านวน .......... แผ่น  
๓. ..................................................................................................................................................................................... .... 
    .......................................................................................................................... ............................................................... 
๔. .......................................................................................................................... ...............................................................    
    ............................................................................................................................. ............................................................  
 
           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหาักฐานทท่ข้าพเจ้าย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ / จา้งถูกต้องแาะเป็น
ความจริงทุกประการ 
 
                                                                 ( างชื่อ ) ..................................................................... ผู้เสนอราคา 
                                                                             ( ............................................................... )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบใบเสนอราคา 
 

เรทยน  ...** ........................................................... 
 

                      ๑. ข้าพเจ้า ...**................................................................................ อยู่เาขทท่ ....................................................... 
ถนน ......................................................... ต าบา / แขวง .............................................. อ าเภอ / เขต ............................................. 
จังหวัด ................................................... โทรศัพท์ ..................................................... โดย....... .......................................................... 
ผู้างนามข้างท้ายนท้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเาขทท่ ...................................................... แาะเอกสารเพ่ิมเติม
เาขทท่ ....................................................... ( ถ้ามท ) โดยตาอดแาะยอมรับข้อก าหนดแาะเงื่อนไขน้ันแา้ว  รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้า
เป็นผู้ทท่มทคุณสมบัติครบถ้วนตามทท่ก าหนดแาะไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
                      ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอทท่จะขาย ………………………………………………………………………………………………………………… 
ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการาะเอทยดแห่งเอกสารสอบราคาซื้อตามราคาดังทท่ได้ระบุไว้ในบัญชทรายการหรอืใบแจ้งปริมาณ 
งานแาะราคาแนบท้ายใบเสนอราคานท้เป็นเงินทั้งสิ้น ………………………………. บาท ( ……………………………………..……………………….. ) 
ซึ่งได้รวมภาษทมูาค่าเพ่ิม จ านวน …………………………………. บาท ตาอดจนภาษทอากรอื่น ๆ แาะค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแา้ว 
                      ๓. ค าเสนอนท้จะยืนอยู่เป็นระยะเวาา ........................................ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา   แาะส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติอาจรับค าเสนอนท้ ณ เวาาใดก็ได้ก่อนทท่จะครบก าหนดระยะเวาาดังกา่าว   หรือระยะเวาาทท่ได้ยืดออกไปตามเหตุผา
อันสมควรตามทท่ส านักงานต ารวจแห่งชาติร้องขอ 
                      ๔. ในกรณททท่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา  ข้าพเจ้ารับรองททจ่ะ  
                          ๔.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภายใน .......... 
................... วัน นับถัดจากวันทท่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
                          ๔.๒ มอบหาักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามทท่ระบุไว้ในข้อ ๖   ของเอกสารสอบราคาจา้งให้แก่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติก่อนหรือในขณะทท่ได้างนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยาะ ๕ ( ห้า ) ของราคาตามสัญญาทท่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานท ้ 
เพ่ือเป็นหาักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องแาะครบถ้วน 
                          หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามทท่ระบุไว้ข้างต้นนท้ ข้าพเจ้ายอมให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติริบ
หาักประกันสัญญา หรือเรทยกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดทชดใช้ค่าเสทยหายใด ๆ ทท่อาจมทแก่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  แาะส านักงานต ารวจแห่งชาติมทสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้  หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติอาจเรทยก
สอบราคาใหม่ก็ได้ 
                      ๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่มทความผูกพันทท่จะรับค าเสนอนท้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการทท่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา   
                      ๖. บรรดาหาักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง ( Sample ) แคตตาา็อก แบบรูปรายการาะเอทยด 
คุณาักษณะเฉพาะ ( Specifications )  ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติไว้เป็นเอกสารแาะทรัพย์สินของทางราชการ 
                          ส าหรับตัวอย่างทท่เหาือหรือไม่ใช้แาว้  ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติคืนให้   ข้าพเจ้าจะไม่เรทยกร้อยค่าเสทยหาย
ใด ๆ ทท่เกิดข้ึนกับตัวอย่างน้ัน  
                      ๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเาขแาะตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ทท่ได้ย่ืนพร้อมใบเสนอราคานท้โดยาะเอทยดแา้ว      
แาะเข้าใจดทว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพาาดหรือตกหา่น   
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

                      ๘. ใบเสนอราคานท้ได้ย่ืนเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรมแาะปราศจากกาฉ้อฉาหรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายกับบุคคาใดบคุคาหน่ึงหรือหาายบคุคา หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ทท่ได้ย่ืนเสนอราคาในคราวเดทยวกัน 
 
                                   เสนอมา ณ วันทท่ ................... เดือน .................................... พ.ศ. ....................  
 
                                                                                  างชื่อ .......................................................................  
                                                                                         ( ................................................................... )                 
                                                                                  ต าแหน่ง .................................................................. 
                                                                                                        ประทับตรา ( ถ้ามท ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


