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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เรื่อง   เสนอยื่นซองประมูลขายสินค้าอุปโภค บริโภค  
ในวันสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี 2563 

**************************** 
 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด มีควำมประสงค์จะท ำกำรประมูลรำคำขำยสินค้ำอุปโภค  บริโภค 
ณ บริเวณพื้นท่ีด้ำนหน้ำอำคำรส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัดพื้นท่ี 300 ตำรำงวำ  จ ำนวน 1 รำยกำร  
เพื่อจัดจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  ณ วันสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ประจ ำปี 2563  วันท่ี  8  พฤศจิกำยน  2562   ให้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภคในรำคำท่ีเป็นธรรม  มีควำมสะอำด 
ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของทำงรำชกำร ดังนี้ 
 1. รำยกำรท่ีก ำหนดให้ยื่นซองเสนอรำคำ ประเมินรำคำขั้นต่ ำ จ ำนวนเงิน 50,000.- บำท  
  (ห้ำหมื่นบำทถ้วน ) 
 2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลรำคำ 
  2.1 ยื่นประมูลด้วยตนเอง 
  2.2 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นลำยลักษณ์อักษร  ในเรื่องกำรขำยต้องเป็น 
   ผู้มีควำมพร้อมในกำรประกอบกิจกำร มีบุคลำกร  เต็นท์  และควำมพร้อมในเรื่องกำรจ่ำยเงิน 
   ค่ำประมูลให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัดตำมก ำหนด 
 3. ช่วงเวลำกำรขำยต้ังแต่เวลำ  07.00 น. - 18.00 น. 
 4. กำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำ 
  คณะกรรมกำรพิจำรณำเปิดซองเสนอรำคำจะพิจำรณำรำคำรำยกำรที่เสนอยื่นซองโดยพิจำรณำคุณสมบัติ

เป็นอันดับแรก  และถ้ำผ่ำนคุณสมบัติจะพิจำรณำรำคำท่ีเสนอมำเป็นล ำดับต่อไปคณะกรรมกำรพิจำรณำ
โดยยึดตำมระเบียบกำรพัสดุของรำชกำรมำใช้โดยอนุโลม คือจะพิจำรณำให้รำคำสูงท่ีสุดเป็นส ำคัญ    
ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีส้ินสุด  ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 

 5. กำรรับแบบฟอร์ม/กำรยื่นซอง/กำรเปิดซองประมูลรำคำ 
  5.1 รับใบเสนอประมูลรำคำระหว่ำงวันท่ี 16 –22  ตุลำคม 2562  ต้ังแต่เวลำ 08.30 น.- 16.30 น.   
   ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
  5.2 ยื่นซองประมูลรำคำในวันท่ี  24  ตุลำคม  2562 เวลำ 09.00น. –12.00 น.  
   ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีจ ำกัดโดยเปิดซองประมูลรำคำ ในวันเดียวกัน  
   ต้ังแต่เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป  และจะประกำศผลผู้ชนะกำรประมูลรำคำในวันเดียวกันในกรณี

ผู้ยื่นซองเสนอราคาเท่ากันให้เสนอราคาประมูลร้านค้าและยื่นเสนอราคาใหม่ทันที 
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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  จ ำนวน 2 รูป 
   -  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  พร้อมรับรองส ำเนำ  จ ำนวน 1 ฉบับ 
   -  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  พร้อมรับรองส ำเนำ  จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5.5 คณะกรรมกำรพิจำรณำเปิดซองประมูลรำคำทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ท่ีจะไม่ประกำศผู้ได้รับกำรพิจำรณำ  

หำกเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตำมรำยละเอียดในข้อ 5และข้อ 6 โดยสหกรณ์ฯ 
ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีส้ินสุด  ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 

  5.6 กำรรับซอง /กำรมอบซองเสนอรำคำ/กำรรำยงำนผลพิจำรณำพร้อมประกำศผู้ได้รับกำรพิจำรณำ
ให้ด ำเนินตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
ของรำชกำรโดยอนุโลม 

 6. กำรท ำสัญญำ 
  6.1 อำยุสัญญำ ก ำหนดด ำเนินกำรในวันท่ี 8  พฤศจิกำยน  2562 เท่ำนั้น 
  6.2 ก ำหนดท ำสัญญำ ให้ผู้ได้รับกำรพิจำรณำ มำท ำสัญญำ ในวันท่ี 26 ตุลำคม 2562 เวลำ 09.00 น. 

- 12.00 น. (ถ้ำเกินก ำหนดดังกล่ำวถือว่ำไม่ประสงค์จะท ำสัญญำสหกรณ์ฯ จะเรียกผู้ได้ในล ำดับ
ต่อไปมำท ำสัญญำหรือตำมกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรต่อไป) 

  6.3 ผู้เข้ำสู้รำคำได้จะต้องจ่ำยเงินสดทันที กรณีไม่สำมำรถช ำระเงินสดได้ ให้ช ำระไว้ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 50 
ของรำคำท่ีประมูลได้ 

  6.4 ในวันท ำสัญญำให้น ำเงินชนะกำรประมูลส่วนท่ีเหลือมำช ำระท้ังจ ำนวน และให้น ำเงินค้ ำประกันสัญญำ
ในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินประมูลเพื่อเป็นเงินค้ ำประกันควำมช ำรุด บกพร่อง กำรรื้อถอนพื้นท่ี 
และจะคืนให้ทันทีเมื่อพ้นก ำหนดข้อผูกพันตำมสัญญำ 

 
 เห็นควรประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน   

  
  ประกำศ  ณ  วันท่ี  19  กันยำยน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
                (นำยเทิม   มิตรจิต) 
   ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
 

 



   
 
 

 
เง่ือนไขท้ายประกาศ 

เร่ือง  เสนอยืน่ซองประมูลขายสินค้าอุปโภค  บริโภค  
ในวันสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563 

--------------------------------------------------------------------- 
 
1. ผู้ขำยไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลง (ตำมแนบท้ำยประกำศ ลงวันท่ี 19 กันยำยน พ.ศ.2562 สหกรณ์ฯ บอกเลิกสัญญำ

และไม่คืนเงินประมูล) 
2. ผู้ขำยต้องเตรียมอุปกรณ์ โต๊ะ เต็นท์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ในกำรขำย และต้องท ำควำมสะอำดสถำนท่ี ภำชนะ 

อุปกรณ์ใหถู้กหลักโภชนำกำรตำมท่ีสหกรณ์ฯ ก ำหนด 
3. อำหำรท่ีจ ำหน่ำยและบริกำรต้องมีควำมสะอำด มีประโยชน์ ถูกหลักอนำมัย ไม่ปนเป้ือนสำรที่เป็นพิษต่อร่ำงกำย 

(มี อย.ก ำกับ) และต้องมีภำชนะท่ีปกปิดฝุ่นละอองตำมท่ีสหกรณ์ฯ ก ำหนด 
4. ผู้ขำยต้องรับผิดชอบกำรท ำควำมสะอำดบริเวณร้ำนค้ำของตนตลอดเวลำท ำกำร ผู้ขำยต้องแต่งกำยตำมหลัก    

ผู้ประกอบโภชนำกำร  ร่ำงกำยสะอำด  พูดจำสุภำพ เรียบร้อย ไม่ทะเลำะวิวำทกับผู้อื่นในสหกรณ์ฯ 
5. ผู้ขำยต้องไม่ท ำกำรอันขัดต่อกฎ ระเบียบของสหกรณ์ฯ 
6. กำรท ำสัญญำดังกล่ำวให้ผู้ได้รับกำรประมูลมำท ำสัญญำกับสหกรณ์ฯ  ภำยในก ำหนดจำกวันพิจำรณำเปิดซอง

เสนอรำคำ 
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ใบเสนอราคาประมูลร้านค้า 
ในวันสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี 2563 

 
เรียน   ประธำนกรรมกำรเปิดซองเสนอรำคำ 

 
 1. ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................................บ้ำนเลขท่ี...........................
ถนน...........................................ต ำบล/แขวง................................................ อ ำเภอ/เขต……………………………………..
จังหวัด.......................................................โทร.................................................(มือถือ)................................................
ผู้ลงนำมข้ำงท้ำยนี้พิจำรณำเงื่อนไขต่ำง ๆ ในเอกสำรประกำศยื่นซองประมูลร้ำนค้ำในวันสรรหำคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร  ประจ ำปี 2563  โดยตลอดและยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมท้ังรับรองว่ำ  ข้ำพเจ้ำเป็น    
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีก ำหนด  และไม่เป็นผู้ท้ิงงำนของทำงรำชกำร หรือได้รับกำรลงโทษเรื่องร้ำนค้ำ
.............................................................................เป็นลำยลักษณ์อักษรแต่อย่ำงใด 
 2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอรำคำประมูลร้ำนค้ำในวันสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประจ ำปี 2563 ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  เสนอเป็นเงิน  จ ำนวน.........................................................................บำท
.............................................................................................................(ตัวอักษร)  ซึ่งได้รวมภำษีอำกรไว้ด้วยแล้ว 
 3. ค ำเสนอจะยื่นอยู่  เป็นระยะเวลำ 30 วัน   นับแต่วันเปิดซองเสนอรำคำ 
 4. ข้อเสนอในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
  4.1............................................................................................................................................. 
  4.2............................................................................................................................................. 
  4.3............................................................................................................................................. 
  4.4............................................................................................................................................. 
  4.5............................................................................................................................................. 
  4.6............................................................................................................................................. 
 5. ข้ำพเจ้ำรับรองจะเริ่มท ำงำนตำมสัญญำทันที  โดยด ำเนินกำรตำมเอกสำรเงื่อนไขของประกำศเสนอยื่น
ซองประมูลร้ำนค้ำในวันสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ประจ ำปี 2563     
นับถัดจำกวันเริ่มท ำงำนตำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด ตำมข้อก ำหนดของสหกรณ์ 
 6. ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำให้ชนะกำรเสนอรำคำ  ข้ำพเจ้ำขอรับรอง  ดังนี้ 
  6.1 ท ำสัญญำตำมเงื่อนไขทุกข้อของเอกสำรประกำศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  เรื่อง
กำรประมูลร้ำนค้ำในวันสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ประจ ำปี 2563  นับจำกวันท่ีได้รับแจ้งให้ชนะกำรเสนอรำคำ 
โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใด 
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  6.2 มอบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำตำมท่ีระบุไว้ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ำกัด  
  6.3 หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ข้ำงต้นนี้  ข้ำพเจ้ำยินดีชดใช้ค่ำเสียหำยใด ๆ ท่ีอำจ
มีแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ำกัด  และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ำกัด มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอร้ำนค้ำ 
รำยอื่นเสนอรำคำใหม่ก็ได้ตำมกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่อไป 
 7. ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ำกัด  ไม่ต้องรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันอำจ
เกิดขึ้นในกำรที่ข้ำพเจ้ำได้เข้ำเสนอรำคำในครั้งนี้ 
 8. ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนตัวเลขและตรวจสอบเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีได้ยื่นพร้อมใบเสนอรำคำนี้โดยละเอียดแล้ว  
และเข้ำใจดีว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ 
 9. ใบเสนอรำคำนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปรำศจำกกลฉ้อฉลหรือกำรสมรู้ร่วมคิดกัน   โดย   
ไม่ชอบด้วยกฎหมำยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยบุคคลหรือกับห้ำงหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ท่ีได้ยื่นเสนอรำคำ     
ในครำวเดียวกัน 
 
      เสนอ  ณ วันท่ี.............เดือน ................................................พ.ศ................................... 
 
 
 
 
       ลงช่ือ.......................................................................... 
              (.........................................................................) 
              ผู้เสนอรำคำ 
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