
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

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

    ด้วยโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  มีความประสงค์จะท าการประมูล ร้านค้าสวัสดิการ

โรงเรียน เพื่อจัดจ าหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรง

จิตรวิทยาคาร) ซึ้งมีคณะครูและบุคลากร จ านวน 57  คน และนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  

920 คน  โดยให้มีสินค้าอุปโภคบริโภค จัดจ าหน่ายในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไป

ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและ ของโรงเรียน ดังนี้    

    1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองประมูล     

    ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)       

   2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล      

    2.1  ต้องมีสัญชาติไทย   

    2.2  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ   

    2.3  ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง     

    2.4  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการจ าหน่ายสินค้า     

    2.5  ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น   

มีบุคลากรที่จะด าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด     

   3.  ช่วงเวลาการขายประจ าวัน  

            - ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)   

ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐  น.    

   4. การพิจารณาผลการเสนอราคา        

    คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ 

พิจารณาคุณสมบัติเป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะ พิจารณาราคาที่เสนอมาเป็น ล าดับต่อไป โดย 

คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการ มาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้

ราคา สูงสุดเป็นส าคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง ประมูล ถือเป็นที่สุด   

ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น  



 

 

   5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ      

    5.1  ก าหนดราคาข้ันต่ าในการเสนอราคาประมูล 80,000 บาท ต่อปี  

  5.2  ผู้จ าหน่าย จะจ าหน่ายสิ้นค้าได้ดังนี้  เครื่องเขียน แบบเรียน วัสดุการศึกษา ชุดนักเรียน 

ชุดกีฬา กระเป๋านักเรียน สินค้าก๊ิฟช๊อฟ  ของใช้เบ็ตเตล็ด และสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน 

    5.3  ผู้จ าหน่ายจะไม่จ าหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้น ามาโรงเรียน 

หรือรับประทาน ได้แก่ ของเล่น ลูกโป่ง ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ลูกแก้ว ขนมที่แถมของเล่น ขนมสีฉูดฉาด 

เครื่องดื่มชูก าลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม  ของหมักดอง ที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษแก่ 

ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไป    

    5.4  สามารถจ าหน่ายของใช้ส่วนตัวต่างๆ บัตรเติมเงินโทรศัพท์    

    554  การขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน       

     5.6  การท าสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาท าสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไป  

จากวันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลและค่าบ ารุง          

    5.7  ท าสัญญาครั้งละ 1  ปี โดยจ่ายในวันที่ท าสัญญา             

     5.8  ก าหนดราคาขายการจ าหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป      

   6.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา              

     6.1  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนได้ที่โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้ง

ตรงจิตรวิทยาคาร)  (ห้องธุรการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร))ได้ตั้งแต่ วันที่ 1-4,7  พฤษภาคม  

2561 เวลา  08.00 – 16.30 น. ในเวลาราชการ              

     6.2  ยื่นซองประมูลในวันที่ 11 พฤษภาคม  2561  และเปิดซองประมูล ราคา ในวันที่  

11 พฤษภาคม  2560  เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน            

     6.3  ซองประมูลราคา   ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นด้วยตนเอง พร้อมจ่ายหน้าซอง  

เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ดังนี้    

      1.  ซองเสนอราคา   ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน

ชัดเจน (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)    

 

 



 

      2.  ซองเอกสารประกอบ   ภายในบรรจุดังนี้               

       - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา               

           - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา      

    6.4  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคา

สูง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด  ในข้อ 5 และ  

6 โดย โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็น ที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกราย

จะต้องยอมรับและ ไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้     

    6.5  การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา /การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ 

พิจารณาให้ ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม        

    7.  การท าสัญญา        

    7.1  อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภท

ซ่ึงมี อายุสัญญา 1 ปี (1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 )        

    7.2  นัดท าสัญญา ก าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทมาท าสัญญา    

ในวันที่ 15 พฤษภาคม  2561   ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท า

สัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณี

พิเศษ ต่อไป)        

    7.3  ก าหนดช าระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ดังนี้               

     ช าระเงินประมูลในวันที่ 15 พฤษภาคม  2561   โดยช าระเพียงงวดเดียว                         

      ประกาศ  ณ   วันที่  22   เมษายน  พ.ศ.  2561    

 

                                                      (นางสาวสุภาวดี   อึ้งพานิช) 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

 

 

 

 

 



 

แบบยื่นซองเสนอราคา 

การประมูลผู้ประกอบร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   ประจ าปีงบประมาณ 2561  

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

1. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว)…………………….........................…………………………………………………   

2. เกิดวันที่................เดือน................................................พ.ศ........... ..........อายุ.................ปี   

3. วุฒิการศึกษา.........................................................จากสถานศึกษา...............................................................   

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................   

5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี........................................................ออกโดย...................................................      

วันออกบัตร...............................................................วันหมดอายุบัตร................................................................   

6. ที่อยู่เลขท่ี................................หมู่ที่...............แขวง..................................................เขต.................................         

จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร......................................................  

7. สถานภาพ          โสด              สมรส            หม้าย          หย่า            

   ชื่อสามี/ภรรยา.................................................................................โทร........................... ............          

   ขอยื่นซองเสนอราคาดังนี้           

   เสนอในราคา....................................บาท(.........................................................................................)    

   ราคาขั้นต ่าในการเสนอราคาประมูล 80,000 บาท ต่อปี  

    เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา ดังนี้  

   1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ชุด  

   2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ชุด  

                      ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นมีคุณสมบัติตรงตามประกาศของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตร

วิทยาคาร)  และข้อความท่ีข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในใบเสนอราคานี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ                                                                              

  

                                                                  ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอราคา                                                                                        

                                                                         (....................................................)  

   

  
 


