
 
 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
เรื่อง   เสนอยื่นซองประมูลขายสินค้าอุปโภค  บริโภค  

ในวันสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2564 
************************************ 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  มีควำมประสงค์จะท ำกำรประมูลรำคำ ขำยสินค้ำ
อุปโภค  บริโภค  ณ บริเวณพื้นที่ด้ำนหลังอำคำรส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด   
พื้นที่  3,080 ตำรำงเมตร จ ำนวน 1 รำยกำร  เพื่อจัดจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเพชรบุรี จ ำกัด  ณ วันสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และผู้ตรวจสอบกิจกำรประจ ำปี 2564   
วันที่  13  พฤศจิกำยน  2563  ให้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภคในรำคำที่เป็นธรรม  มีควำม
สะอำด  ถูกสุขลักษณะ  และเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของทำงรำชกำร  ดังนี้ 
 1. รำยกำรที่ก ำหนดให้ยื่นซองเสนอรำคำ ประเมินรำคำขั้นต่ ำ  จ ำนวนเงิน  80,000.- บำท  
(แปดหมื่นบำทถ้วน) 
 2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลรำคำ 
  2.1 ยื่นประมูลด้วยตนเอง 
  2.2 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นลำยลักษณ์อักษร  ในเร่ืองกำรขำย

ต้องเป็นผู้มีควำมพร้อมในกำรประกอบกิจกำร  มีบุคลำกร  เต็นท์  และควำมพร้อม
ในเร่ืองกำรจ่ำยเงินค่ำประมูลให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ตำมก ำหนด 

 3. ช่วงเวลำกำรขำยตั้งแต่เวลำ 07.00 น. - 18.00 น.   
 4. กำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำ 
  คณะกรรมกำรพิจำรณำเปิดซองเสนอรำคำจะพิจำรณำรำคำรำยกำรที่เสนอยื่นซอง  โดย
พิจำรณำคุณสมบัติเป็นอันดับแรก  และถ้ำผ่ำนคุณสมบัติจะพิจำรณำรำคำที่เสนอมำเป็นล ำดับต่อไป  
คณะกรรมกำรพิจำรณำโดยยึดตำมระเบียบกำรพัสดุของรำชกำรมำใช้โดยอนุโลม คือ จะพิจำรณำให้
รำคำสูงที่สุดเป็นส ำคัญ  ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 
 5. กำรรับแบบฟอร์ม /กำรยื่นซอง /กำรเปิดซองประมูลรำคำ 
  5.1 รับใบเสนอประมูลรำคำระหว่ำงวันที่ 15 - 17 ตุลำคม  2563 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. 

- 16.30 น. ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
  5.2 ยื่นซองประมูลรำคำในวันที่ 21 ตุลำคม 2563  เวลำ 09.00 น.– 12.00 น.  ณ 

ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ำกัด โดยเปิดซองประมูลรำคำ ในวัน
เดียวกัน ตั้งแต่เวลำ 15.00 น. เป็นต้นไป   และประกำศผลผู้ชนะกำรประมูลรำคำ
ในวันเดียวกัน   ในกรณีผู้ยื่นซองเสนอราคาเท่ากันให้เสนอราคาประมูลร้านค้า
และยื่นเสนอราคาใหม่ทันที 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูเพชรบุรี จ ำกดั 
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  5.3 ผู้ยื่นซองประมูลรำคำต้องยื่นรำยกำรประมูล พร้อมจ่ำหน้ำซอง  
   เรียน   ประธานกรรมการเปิดซองประมูลราคา 
  5.4 ซองเสนอรำคำ  ภำยในบรรจุใบเสนอรำคำเป็นตัวเลขและตัวอักษรชัดเจน 1 ฉบับ 
   (ใช้แบบเสนอรำคำของสหกรณ์ฯ)  และซองเอกสำรประกอบภำยในบรรจุ  ดังนี้ 
   - รูปถ่ำยขนำด 1 X 1.5 นิ้ว    2  รูป   
   - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  พร้อมรับรองส ำเนำ 1  ฉบับ 
   - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  พร้อมรับรองส ำเนำ  1  ฉบับ 
  5.5  คณะกรรมกำรพิจำรณำเปิดซองประมูลรำคำทรงไว้ซึ่งสิทธ์ิ   ที่จะไม่ประกำศผู้ได้รับ    

กำรพิจำรณำ  หำกเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ  ตำมข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตำมรำยละเอียดใน
ข้อ 5 และข้อ 6 โดยสหกรณ์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธ์ิ ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรถือ
เป็นที่ส้ินสุด  ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

  5.6 กำรรับซอง/กำรมอบซองเสนอรำคำ/กำรรำยงำนผลพิจำรณำพร้อมประกำศผู้ได้รับ
กำรพิจำรณำให้ด ำเนินตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ของรำชกำรโดยอนุโลม 

 6. กำรท ำสัญญำ 
  6.1 อำยุสัญญำ  ก ำหนดด ำเนินกำรในวันที่  13  พฤศจิกำยน 2563 เท่ำนั้น 
  6.2 ก ำหนดท ำสัญญำในวันยื่นซองประมูลรำคำ  ให้ผู้ได้รับกำรพิจำรณำชนะกำรประมูล     

ท ำสัญญำ เวลำ 15.30 น. เป็นต้นไป  (ถ้ำเกินก ำหนดดังกล่ำวถือว่ำไม่ประสงค์จะท ำ
สัญญำ สหกรณ์ฯ จะเรียกผู้ได้ในล ำดับต่อไปมำท ำสัญญำหรือตำมกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต่อไป) 

  6.3 ผู้เข้ำสู้รำคำได้ จะต้องจ่ำยเงินสดทันที กรณีไม่สำมำรถช ำระเงินสดได้ ให้ช ำระไว้           
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของรำคำที่ประมูลได้ 

  6.4 ในวันท ำสัญญำให้น ำเงินชนะกำรประมูลส่วนที่เหลือมำช ำระทั้งจ ำนวน  และให้น ำ        
เงินค้ ำประกันสัญญำในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินประมูลเพื่อเป็นเงินค้ ำประกันควำมช ำรุด 
บกพร่อง กำรร้ือถอนพื้นที่ และจะคืนให้ทันทีเมื่อพ้นก ำหนดข้อผูกพันตำมสัญญำ 

 

 เห็นควรประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 

                   ประกำศ  ณ  วันที่  14  ตุลำคม  พ.ศ.2563 
 
 
 (ดร.สังเวียน  อ่อนแก้ว) 
 ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
 
 



 
เงื่อนไขท้ายประกาศ 

เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลขายสินค้าอุปโภค  บริโภค  
ในวันสรรหาคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2564  

************************************ 
 

 1. ผู้ขำยไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลง  (ตำมแนบท้ำยประกำศ ลงวันที่  14 ตุลำคม  พ.ศ.2563)    
สหกรณ์ฯ บอกเลิกสัญญำ และไม่คืนเงินประมูล 
 2. ผู้ขำยต้องเตรียมอุปกรณ์  โต๊ะ เต็นท์  อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ในกำรขำย และต้องท ำควำม
สะอำด สถำนที่  ภำชนะ  อุปกรณ์  ให้ถูกหลักโภชนำกำรตำมที่สหกรณ์ฯ ก ำหนด 
 3. อำหำรที่จ ำหน่ำย และบริกำรต้องมีควำมสะอำด มีประโยชน์  ถูกหลักอนำมัย              
ไม่ปนเป้ือนสำรที่เป็นพิษต่อร่ำงกำย (มี อย.ก ำกับ)  และต้องมีภำชนะที่ปกปิดฝุ่นละอองตำมที่
สหกรณ์ฯ ก ำหนด 
 4. ผู้ขำยต้องรับผิดชอบกำรท ำควำมสะอำดบริเวณร้ำนค้ำของตนตลอดเวลำท ำกำร ผู้ขำยต้อง
แต่งกำยตำมหลักผู้ประกอบโภชนำกำร ร่ำงกำยสะอำด พูดจำสุภำพ เรียบร้อย ไม่ทะเลำะวิวำทกับ
ผู้อื่นในสหกรณ์ฯ 
 5. ผู้ขำยต้องไม่ท ำกำรอันขัดต่อกฎ ระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 6. กำรท ำสัญญำดังกล่ำวให้ผู้ได้รับกำรประมูลมำท ำสัญญำกับสหกรณ์ฯ ภำยในก ำหนด  
จำกวันพิจำรณำเปิดซองเสนอรำคำ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริเวณพ้ืนท่ีส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เลขท่ี 89 หมู่ 6  ถนนเพชรเกษม  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 
 
 
 

ป้อมยำมด้ำนหน้ำ 

 
 
 

ลานจอดรถ 

 
 
 
อำคำรสวัสดิกำร 

ไปกรุงเทพ 

ขำล่องใต้ 

ศำลำพระ 

 
อาคารส านักงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

 

อำคำรโล่ง 

 

 

โรงจอดรถ 

 
สถานท่ีต้ังร้านค้าวันสรรหา 

13 พฤศจิกายน 2563 

สถานท่ีสรรหาคณะกรรมการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ 


