
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อกลอ่งข้าวถาดหลมุสแตนเลสแบบพกพา 

--------------------- 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  มีความประสงค์จัดซื้อกล่องข้าวถาดหลุมสแตนเลสแบบพกพา 
จํานวน 33,000 ชิ้น รายละเอียดคุณสมบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
 2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยและต้องมีสําเนาแสดงหลักฐานการเป็นนิติ
บุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย และหนังสือแสดงหลักฐานผู้มีอํานาจลงนาม ส่งมาพร้อมซองเสนอราคา 
 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรม 
ป่าไม้ จํากัด ณ วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาครั้งนี้ 
 การยื่นซองเสนอราคา 
 1. ให้ผู้ประสงค์เสนอราคายื่นซองเสนอราคาได้ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564 
ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
 2. ในการยื่นซองเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา จัดเตรียมซอง จํานวน 3 ซอง ดังนี้ 

2.1  ซองเสนอราคากล่องข้าวถาดหลุมสแตนเลสแบบพกพาโดยให้ปิดผนึกซองพร้อมประทับตรา    
ผู้เสนอราคา 

2.2 ซองรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและประสิทธิภาพของกล่องข้าวถาดหลุมสแตนเลส 
แบบพกพา 

2.3  ซองสําเนาแสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยและหนังสือ แสดง
หลักฐานผู้มีอํานาจลงนาม 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะเปิดซองตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3 เมื่อมีการยื่นเอกสาร เพื่อ
พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักฐานเอกสารประกอบ 
 การเปิดซองเสนอราคา 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะทําการเปิดซอง ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้เสนอราคานําสินค้าที่เสนอมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมใน
วันดังกล่าวด้วย 
 ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีเอกสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดก็ได้ หรือ
อาจยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอที่เสนอมานั้นยังไม่เหมาะสม 
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด อาจไม่พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ําสุด 
  3. สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม้ จํากดั อาจเปลีย่นแปลงรายละเอยีดคุณลักษณะหรือยกเลิกบางรายการของ
กล่องข้าวถาดหลมุสแตนเลสแบบพกพา สกรีนโลโก้หรือซือ่สหกรณ์ จํานวน วันเวลาและจํานวนการจดัส่งได้ตามความเหมาะสม 
 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เลขที่ 
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ภายในบริเวณกรมป่าไม้) โทรศัพท์ 0 2579 4899 ในวันและเวลา 
ทําการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.025798899.com 

 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
  (นายวิชิต  สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
   สหกรณอ์อมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จํากัด  มีความประสงค์จดัซื้อกล่องข้าวถาดหลุมสแตนเลสแบบพกพา จํานวน 
33,000 ชิ้น โดยมีคุณสมบตัิดงัต่อไปนี้  

คุณสมบัติทั่วไป   HP Gen5 PCM UPS 25 AP  
1. ขนาดกล่องอาหารด้านนอก 29 x 22.5 x 5 cm. (±1 cm.) 

 2. ขนาดถาดสแตนเลสด้านใน 28 x 22 x 4.3 cm. (±1 cm.) 
 3. มีช่องแบ่งอาหาร 5 ช่อง และมีช่องวงกลมสําหรับใสถ่้วยน้ําซุปที่มีขนาดพอดีกับถว้ยซุป 
 4. มถี้วยสําหรบัใส่น้ําซุปแบบวงกลมพร้อมฝาปิดสุญญากาศ  
 5. ฝาปิดกล่องอาหารมีชอ่งสําหรับใส่ช้อนสอ้มพร้อมชอ้นและส้อมซึ่งมขีนาดพอดีกับชอ่ง และสกรนีโลโก ้ชื่อ หรือ
ลวดลายตามแบบที่สหกรณก์ําหนด 
 6. สีกล่องอาหารและฝาปิดตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด 
 7. บรรจุกล่องกระดาษ 1 กล่องต่อ 1 ชิ้น จํานวน 33,000 ชิ้น โดยให้ทางบริษัทเสนอรูปแบบกล่องให้สหกรณ์
พิจารณา 

 คุณสมบัติถาด ถ้วยใส่น้ําซุป และช้อนสอ้ม 
      1. ผลิตจากสแตนเลส 304 (Stainless Food Grade) โดยจะต้องมีหนงัสือรบัรองจากหนว่ยงานทีร่ับรอง
มาตรฐานสแตนเลสมายืนยัน กรณีเป็นหนงัสือรับรองจากต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย 
 2. มีความแขง็แรงทนทาน และทนต่อความร้อน 
 3. ไม่เป็นสนิม 100% 

 คุณสมบัติกล่องอาหารและฝาปิด 
 1. ผลิตจากพลาสติก (Polypropylene – PP) ปลอดภัยใช้กบัอาหาร ปราศจากสารก่อมะเร็ง (BPA FREE)
และสามารถเขา้ไมโครเวฟได ้ 
 2. พลาสติกทนต่อความร้อนสงู สามารถบรรจอุาหารขณะทีร่อ้นได้ 100 – 120 องศาเซลเซยีส 
 3. ฝากล่องมีซีลที่มีความยืดหยุน่และทนทาน สามารถบรรจุอาหารประเภทน้าํหรือของเหลวได้โดยไม่หก
รั่วซึม และสามารถป้องกันมดหรือแมลงต่าง ๆ ได ้

 เงื่อนไขการสง่สินค้า 
 1. ตอ้งจดัส่งตัวอย่างให้สหกรณ์เห็นชอบก่อนการผลิต 
 2. บริษทัต้องส่งมอบของภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 หลังจากคณะกรรมการไดต้รวจรับเรียบรอ้ยแล้ว    
จึงเริ่มดําเนินการจัดส่ง 
 3. การจดัส่งสินค้า เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 และส้ินสุดวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
 4. บรรจกุล่องตามขนาดและจํานวนที่สหกรณก์าํหนด  
 5. การจดัส่ง 
  5.1 จัดส่งที่สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด จํานวน 3,000 ชิ้น 
  5.2 จัดส่งให้กับผู้รับปลายทางตามที่สหกรณ์กําหนดทั้งแบบรายบุคคล (ประมาณ 3,500 คน) และ     
รายกลุ่ม (ประมาณ 800 กลุ่ม) รวมจัดส่งทั้งสิ้นจํานวน 30,000 ชิ้น ทั้งนี้ จํานวนการจัดส่งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการแจ้งความประสงค์ของสมาชิก โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง
เอกชน หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ซึ่งสหกรณ์จะจัดทําข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ และจํานวนในการจัดส่งของผู้รับแต่ละราย
ให้กับผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องจัดทํารายงานการจัดส่ง พร้อมทั้งแนบหลักฐานการจัดส่งให้กับสหกรณ์เมื่อจัดส่ง
ให้กับผู้รับเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด  
  5.3 กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์แล้วไม่มีผู้รับ ของจะถูกส่งคืนมายังสหกรณ์ฯ ทางสหกรณ์ฯ จะเป็น
ผู้ดําเนินการจัดการติดตาม และส่งของรอบใหม่เอง B 
 6. วัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้ยื่นเสนอหากสหกรณ์ตรวจสอบพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามข้อกําหนด ผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบทุกกรณี 


