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  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
เรื่อง   เสนอยื่นซองประมูลขายสินค้าอุปโภค  บริโภค  

ในวันสรรหาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2562   
 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  มีความประสงค์จะท าการประมูลราคา ขายสินค้าอุปโภค  
บริโภค  ณ บริเวณพื้นท่ีด้านหลังอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด   พื้นท่ี  300 ตารางวา 
จ านวน 1 รายการ  เพื่อจัดจ าหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  ณ วันสรรหา
คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2562  วันท่ี  2  พฤศจิกายน  2561   ให้จัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 
บริโภคในราคาท่ีเป็นธรรม  มีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการ  ดังนี้ 

1. รายการท่ีก าหนดให้ยื่นซองเสนอราคา ประเมินราคาขั้นต่ า  จ านวนเงิน  30,000.- บาท  
(สามหมื่นบาทถ้วน ) 

2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคา 
2.1 ยื่นประมูลด้วยตนเอง 
2.2 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร  ในเรื่องการขายต้องเป็น 

ผู้มีความพร้อมในการประกอบกิจการ  มีบุคลากร  เต็นท์  และความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงิน 
ค่าประมูลให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ตามก าหนด 

3. ช่วงเวลาการขายต้ังแต่เวลา 07.00 - 18.00 น.   
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 

         คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคารายการท่ีเสนอยื่นซองโดย
พิจารณาคุณสมบัติเป็นอันดับแรก  และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นล าดับต่อไป
คณะกรรมการพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือ จะพิจารณาให้
ราคาสูงท่ีสุดเป็นส าคัญ  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 

5. การรับแบบฟอร์ม /การยื่นซอง /การเปิดซองประมูลราคา 
5.1 รับใบเสนอประมูลราคาระหว่างวันท่ี 18  -  20 ตุลาคม  2561 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.   

 ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
5.2 ยื่นซองประมูลราคาในวันท่ี  24  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ส านักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด   โดยเปิดซองประมูลราคา ในวันเดียวกัน ต้ังแต่เวลา 
13.30 น. เป็นต้นไป  และจะประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาในวันเดียวกัน  ในกรณีผู้ยื่น
ซองเสนอราคาเท่ากันให้เสนอราคาประมูลร้านค้าและยื่นเสนอราคาใหม่ทันท ี

5.3 ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นรายการประมูล พร้อมจ่าหน้าซอง  
เรียน   ประธานกรรมการเปิดซองประมูลราคา 

5.4 ซองเสนอราคา  ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรชัดเจน 1 ฉบับ  (ใช้แบบ
เสนอราคาของสหกรณ์ฯ)  และซองเอกสารประกอบภายในบรรจุ  ดังนี้ 
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- รูปถ่ายขนาด 1 X 1.5 นิ้ว                         จ านวน  2 รูป   
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนา   1 ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนา                1 ฉบับ 

5.5  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ท่ีจะไม่ประกาศผู้ได้รับการพิจารณา  
หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  ตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และข้อ 6 โดย
สหกรณ์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 

5.6  การรับซอง /การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับการพิจารณา
ให้ด าเนินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ของราชการโดยอนุโลม 

6. การท าสัญญา 
6.1 อายุสัญญา  ก าหนดด าเนินการในวันท่ี  2  พฤศจิกายน   2561  เท่านั้น 
6.2 ก าหนดท าสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณา  มาท าสัญญา ในวันท่ี  26  ตุลาคม  2561  

เวลา 09.00 - 12.00 น.   (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา สหกรณ์ฯ      
จะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการต่อไป) 

6.3 ผู้เข้าสู้ราคาได้  จะต้องจ่ายเงินสดทันที  กรณีไม่สามารถช าระเงินสดได้ ให้ช าระไว้ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 50 ของราคาท่ีประมูลได้ 

6.4 ในวันท าสัญญาให้น าเงินชนะการประมูลส่วนท่ีเหลือมาช าระท้ังจ านวน  และให้น าเงินค้ าประกัน
สัญญาในอัตราร้อยละ 5 ของเงินประมูลเพื่อเป็นเงินค้ าประกันความช ารุด บกพร่อง การรื้อถอน
พื้นท่ี และจะคืนให้ทันท่ีเมื่อพ้นก าหนดข้อผูกพันตามสัญญา 

 
   เห็นควรประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน   

  
                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
                  (นายเทิม    มิตรจิต) 
   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                   
เง่ือนไขท้ายประกาศ 

เร่ือง  เสนอยืน่ซองประมูลขายสินค้าอุปโภค  บริโภค  
ในวันสรรหาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2562  

--------------------------------------------------------------------- 
 

1.  ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง (ตามแนบท้ายประกาศ ลงวันท่ี  12 ตุลาคม  พ.ศ.2561)  สหกรณ์ฯ  
        บอกเลิกสัญญา  และไม่คืนเงินประมูล 
2. ผู้ขายต้องเตรียมอุปกรณ์  โต๊ะ เต็นท์  อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการขาย และต้องท าความสะอาด 

สถานท่ี  ภาชนะ  อุปกรณ์  ให้ถูกหลักโภชนาการตามท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด 
3.     อาหารที่จ าหน่าย และบริการต้องมีความสะอาด มีประโยชน์  ถูกหลักอนามัย  ไม่ปนเป้ือนสารที่เป็นพิษ 
        ต่อร่างกาย (มี อย.ก ากับ) และต้องมีภาชนะท่ีปกปิดฝุ่นละอองตามท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด 
4.     ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณร้านค้าของตนตลอดเวลาท าการ  ผู้ขายต้องแต่งกายตาม 
        หลักผู้ประกอบโภชนาการ  ร่างกายสะอาด  พูดจาสุภาพ เรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นในสหกรณ์ฯ 
5.     ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎ ระเบียบของสหกรณ์ฯ 
6.     การท าสัญญาดังกล่าวให้ผู้ได้รับการประมูลมาท าสัญญากับสหกรณ์ฯ  ภายในก าหนดจากวันพิจารณา 
        เปิดซองเสนอราคา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
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ใบเสนอราคาประมูล 
ร้านค้าในวันสรรหาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 

 
เรียน   ประธานกรรมการเปิดซองเสนอราคา 

 
 1. ข้าพเจ้า..................................................................................................บ้านเลขท่ี.................................
ถนน...........................................ต าบล/แขวง................................................/.อ าเภอ/เขต………………………………….
จังหวัด.......................................................โทร.................................................(มือถือ).............................................  
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าในวันสรรหาคณะกรรมการ     
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2562  โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งรบัรองว่า   
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนด  และไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ  หรือได้รับการลงโทษ     
เรื่องร้านค้า.............................................................................................เป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด 
 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอราคาประมูลร้านค้าในวันสรรหาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  เสนอเป็นเงิน  จ านวน.........................................................บาท
.............................................................................................................(ตัวอักษร) ซึ่งได้รวมภาษีอากรไว้ด้วยแล้ว 
 3. ค าเสนอจะยื่นอยู่  เป็นระยะเวลา 30 วัน   นับแต่วันเปิดซองเสนอราคา 
 4. ข้อเสนอในการจ าหน่ายสินค้า 
  4.1....................................................................................................................................... 
  4.2........................................................................................................................................ 
  4.3....................................................................................................................................... 
  4.4........................................................................................................................................ 
  4.5....................................................................................................................................... 
  4.6....................................................................................................................................... 
 5. ข้าพเจ้ารับรองจะเริ่มท างานตามสัญญาทันที  โดยด าเนินการตามเอกสารเงื่อนไขของประกาศเสนอยื่น
ซองประมูลร้านค้าในวันสรรหาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด    ประจ าปี 
2562   นับถัดจากวันเริ่มท างานตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตามข้อก าหนดของสหกรณ์ 
 6. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา  ข้าพเจ้าขอรับรอง  ดังนี ้
  6.1  ท าสัญญาตามเงื่อนไขทุกข้อของเอกสารประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  เรื่อง
การประมูลร้านค้าในวันสรรหาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562  นับจากวันท่ีได้รับแจ้งให้ชนะการ
เสนอราคา โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใด 
  6.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไว้ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด  
  6.3   หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ท่ีอาจ
มีแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด  และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอร้านค้า 
รายอื่นเสนอราคาใหม่ก็ได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป 
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 7. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด  ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจ
เกิดขึน้ในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคาในครั้งนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว  
และเข้าใจดีว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ 
 9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลหรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ท่ีได้ยื่นเสนอราคา 
ในคราวเดียวกัน 
 
      เสนอ  ณ วันท่ี.............เดือน ................................................พ.ศ................................... 
 
 
       ลงช่ือ.......................................................................... 
              (.........................................................................) 
              ผู้เสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริเวณพ้ืนท่ีส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เลขท่ี 89 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม  ต.บ้านหม้อ  อ.เมืองเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี 

ข้างโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

---------------------------------------------ถนนเพชรเกษม  ต าบลบ้านหม้อ--------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------ร้ัว--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลานจอดรถ 

เนื้อที่ด้านหลังจ านวนประมาณ  5 ไร่เศษ 

 
 

ป้อมยามด้านหน้า 

 
ลานจอดรถด้านหน้าส านักงานสหกรณ์ฯ 

อาคารสวัสดิการ 

อาคารส านักงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

ถนนเข้า 

ด้านใน 

บริเวณ 

ด้านหลัง 

ส านักงาน 

 

บริเวณพื้นท่ีร้านค้า 

 300 ตารางวา 

กรุงเทพฯ 
ชะอ า 


