
 
ประกาศโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา 

เร่ือง  รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
***************************************************** 

ด้วยโรงเรียนน้้าเกล้ียงวิทยา มีความประสงค์จะท้าการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนน้้าเกล้ียงวทิยา 
ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๖๕   เพื่อจ้าหน่ายให้กับนักเรียนคณะครู บุคลากร  โรงเรียนน้้าเกล้ียงวิทยา  โดยจัด
จ้าหน่ายและบริการจ้างเหมาในราคาท่ีเป็นธรรม  มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของทางราชการและของโรงเรียน  ดังนี้ 

๑.ประเภทรายการที่ก้าหนดให้ยื่นซองประมูล 
 สวัสดิการร้านค้า         ราคากลางท่ี  ๓๕,๐๐๐  บาท 
๒. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล 
 ๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย  อายุ ๒๐  ปีบริบูรณ์  ขึ้นไป 
 ๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ ( ส่วนผู้ประกอบการร้านค้า

ให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลก่อนท่ีจะเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ) 
 ๒.๓ ต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง 
 ๒.๔ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการจ้าหน่ายสินค้า 
 ๒.๕ ต้องเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นมีบุคลากรท่ี

จะด้าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับทางโรงเรียนตามก้าหนด 
๓. ช่วงเวลาการขายประจ้าวัน 
 - ขายและจ้าหน่าย บริการในวันเปิดท้าการปกติทุกวัน ( ยกเว้นวันหยุดต่างๆ ) 
 - ต้ังแต่เวลาเช้า      ถึง        ๐๗. ๕๐ น. 
 - กลางวัน             เวลา     ๑๒.๐๐ น. -   ๑๓.๐๐ น. 
 - บ่าย                  เวลา     ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 ยกเว้น  อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์อื่นๆ สามารถจ้าหน่ายได้ตลอดเวลาท้าการ 
๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา   
 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซองโดยจะ

พิจารณาคุณสมบัติเป็นล้าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นล้าดับต่อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือ จะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นส้าคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง ประมูล ถือเป็นที่สุด  ผู้เสนอราคา 
จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆมิได้ท้ังส้ิน 

 
 
 



 
                                                      -๒- 
๕.  เง่ือนไขและข้อปฏิบัติ 
 ๕.๑ ก้าหนดราคาขั้นต่้าในการเสนอราคาประมูล ๓๕,๐๐๐ ต่อป ี
 ๕.๒ ร้านค้าสวัสดิการต้องไม่จ้าหน่ายอาหารท่ีมีอยู่ในประเภทของผู้จ้าหน่ายร้านอาหารของโรง 

เรียน   หรือคลอบคลุมรายการการอาหรของท้ัง  ๓  ร้านจ้าหน่ายอาหารในโรงเรียนน้้าเกล้ียงวิทยา   จะไม่จ้าหน่ายอาหารท่ี
ทางโรงเรียนประกาศห้ามจ้าหน่ายไม่ให้น้ามาจ้าหน่ายในโรงเรียน หรือรับประทาน ได้แก่เมล็ดทานตะวัน  เมล็ดแตงโม  
เมล็ดฟักทอง ขนมอมหรือลูกอม หมากฝร่ัง น้้าอัดลม เคร่ืองด่ืมชูก้าลัง  เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลผ์สม เคร่ืองด่ืมที่
บริษัทซันดิว ( ประเทศไทย ) จ้ากัด ขายทุกชนิด ( ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ) ขนมถุงที่มีส่วนผสมของ
ผงชูรส ผงปรุงรส  อาหารส้าเร็จรูป  และอาหารหรือเคร่ืองด่ืม หรือขนมอื่นๆที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษแก่
ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไป 
   ๕.๓ ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า ๒  วัน  และถ้าหยุดขายติดต่อกัน ๓  วัน  โดยไม่มีเหตุอัน
จ้าเป็น  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมท้ังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่น
ประมูลในปีถัดไป 
   ๕.๔ การขายต้องไม่ท้าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
   ๕.๕ การท้าสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาท้าสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจากวัน
พิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูล เงินประกนัของเสียหาย และค่าบ้ารุงสถานศึกษา 

๕.๖  ท้าสัญญาครั้งละ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๕.๗ ก้าหนดราคาขายการจ้าหน่ายสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาตามท้องตลาดท่ัวไป และตาม 

แบบเสนอราคาสินค้า 
  ๖. การรับแบบฟอร์ม  การยื่นซอง  การเปิดซองใบเสนอราคา  
   ๖.๑ ก้าหนดรับใบสมัครการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ได้ต้ังแต่ วันท่ี ๒ – ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.o๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  อาคาร ๑  ณ ห้อง บริหารงานท่ัวไป  โรงเรียน 
น้้าเกล้ียงวิทยา เมื่อพ้นก้าหนดสมัครแล้วจะไม่รับใบสมัครโดยเด็ดขาด 

๖.๒ วันยื่นใบสมัคร ยื่นซองใบเสนอราคา วันจันทร์ท่ี ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
      เวลา ๐๙.o๐ –  ๑๕.๐๐ น.  ณ  อาคาร ๑ ห้องบริหารงานท่ัวไป  โรงเรียนน้้าเกล้ียงวิทยา 
๖.๓ เอกสารหลักฐานต้องยื่นในวันท้าสัญญา รายที่ชนะการประมูล  
      ๑. ส้าเนาทะเบียนบ้าน                   จ้านวน  ๒ ชุด 
      ๒. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน      จ้านวน  ๒  ชุด 
      ๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว                    จ้านวน  ๓  รูป   ( ถ่ายไม่เกิน  3 เดือน ) 

         ๔. ใบผ่านการตรวจโรค แบบ สณ. 11 ซึ่งได้รับการตรวจจาก สถานพยาบาลของรัฐบาล  
            เท่านั้น  

                                    ๕. ใบผ่านการตรวจหาเช้ือโรคระบบทางเดินอาหาร ( Retal Swab ) ซึ่งได้รับการตรวจจาก                         
           สถานพยาบาลของรัฐบาล เท่านั้น 

     
 

 



-๓- 
                                   ๖.๔ ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน  
( ใช้แนบเสนอราคาของโรงเรียน ) พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้ 
    - ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
    - ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
    - ส้าเนาทะเบียนการค้า 
    - ใบรับรองแพทย์ 
           ๖.๕ เปิดซองใบเสนอราคา วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๓๐ น.- ๑๑.๓o น. ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนน้้า
เกล้ียงวิทยา 
    ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองใบเสนอราคา ราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอ
ราคาสูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ ๕ และข้อ ๖ โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึง่สิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่
สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
   ๖.๖ ประกาศผล  วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องบริหารงานท่ัวไป 
และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร ๑ และสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕ – 
๖๐๙๐๔๘  
  ๗. การท้าสัญญา  
   ๗.๑ อายุสัญญา โรงเรียนจะท้าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการท่ี
มีการยื่นเอกสารครบตามข้อ ๖.๒  เท่านั้น   โรงเรียนซึ่งมีอายุสัญญา ๑ ปี ( ๒ ภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ ) 
   ๗.๒ นัดท้าสัญญา ผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการ ท่ีมีการยื่นเอกสารครบตามข้อ ๖.๓  เท่านั้น 
มีสิทธิ์มาท้าสัญญาในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.oo น. -  ๑๔ .๓๐ น. ( ถ้าเกินก้าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์
จะท้าสัญญา  โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ล้าดับต่อไปมาท้าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ต่อไป )ในวันนัดท้าสัญญาจะต้องมีผู้ ค้้าประกัน ๑ คน ( ผู้ค้้าประกันจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีรายได้ไม่ต้่ากว่าเดือนละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท โดยจะต้องแบบหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สเตทเม้น ) 
   ๗.๓ ก้าหนดช้าระเงินประมูลสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน ดังนี้  
                                        ๗.๓.๑  ช้าระเงินประกันของเสียหาย จ้านวน  ๒,๐๐๐ บาท 
                      งวดท่ี ๑   วันท้าสัญญา  ผู้ได้รับการประมูลจ่ายเงินจ้านวน ๕๐  เปอร์เซ็นต์  ของ
จ้านวนเงิน  ท่ีเสนอประมูล ของจ้านวนเงินประกนัของเสียหาย และได้รับพิจารณาให้ได้ตามเสนอท้ังหมด  
                     งวดท่ี ๒  วันท่ี  ๓o  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น . ช้าระเงิน 
๕๐ เปอร์เซ็นต์ของเงินท่ีประมูล  ของจ้านวนเงินประกันของเสียหาย 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
        

 ( นายชัยยา   บัวหอม ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าเกล้ียงวิทยา 



 
 

ก้าหนดการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
ประจ้าปี ๒๕๖๕   

( แนบท้ายประกาศโรงเรียนน้้าเกล้ียงวิทยา ลงวันท่ี ๒๙  เมษายน ๒๕๖๕ ) 
 

๑. ประกาศ ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
๒. รับใบสมัคร วันจันทร์ท่ี ๒ – วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องบริหารท่ัวไป 
 โรงเรียนน้้าเกล้ียงวิทยา( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 

๓ .ยื่นใบสมัคร     ใบเสนอราคา วันจันทร์ท่ี ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนน้้าเกล้ียงวิทยา  

๔. เปิดซอง วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมเล็ก 
โรงเรียนน้้าเกล้ียงวิทยา 

๕.ประกาศผล วันศุกร์ท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

๖.ท้าสัญญา พร้อมช้าระเงินงวดท่ี 1 วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเล็ก 
โรงเรียนน้้าเกล้ียงวิทยา 

๗ .ช้าระเงินงวดท่ี 2  วันพฤหัสบดีท่ี ๓o  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.  ณ  ห้องอ้านวยการ 
โรงเรียนน้้าเกล้ียงวิทยา 

 
 

 
 

 


