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ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

เรื่อง  การประมูลเช่าสถานที่ร้านจ าหน่ายสินค้าในโรงเรียน 
--------------------------- 

ด้วยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  มีความประสงค์จะท าการเปิดประมูลเช่าสถานที่ร้านจ าหน่ายสินค้าในโรงเรียน   
ซึ่งเป็นห้องบริเวณโรงอาหาร  เนื้อท่ีประมาณ  100  ตารางเมตร วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการเช่าพ้ืนที่
เพ่ือเปิดเป็นร้านจ าหน่ายสินค้าในโรงเรียน โดยจ าหน่ายให้แก่คณะครู บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
และบุคคลทั่วไป  ตามรายละเอียดการเสนอราคาประมูลตามเงื่อนไข และก าหนดการดังต่อไปนี้ 
 

คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล  
1. มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
3. มีใบทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์ 
4. ผู้มาจ าหน่ายสินค้า ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์ 

(ให้ขอใบรับรองแพทย์ มาให้โรงเรียนหลังจากท่ีผู้เสนอราคาได้รับคัดเลือกก่อนที่จะลงนามในสัญญา ) 
5. ยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง  
6. ไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่องการจ าหน่ายสินค้า 
7. ไม่เคยมีประวัติถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย ในเรื่องของการเงินและการจ าหน่ายสินค้า 
8. เป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการจ าหน่ายสินค้า อันได้แก่ สินค้า วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 

ส าหรับนักเรียน คณะครูและบุคลากรในวันที่เปิดท าการ และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับ
โรงเรียนตามก าหนด  
 

ช่วงเวลาให้บริการจ าหน่ายสินค้าประจ าวัน 
1. ให้บริการจ าหน่ายสินค้าในวันเปิดท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)  และ /หรือ 

วันที่โรงเรียนจัดกิจกรรมดังนี้ 
    1) ช่วงเช้าก่อนเวลาท ากิจกรรมหน้าเสาธง (ก่อนเวลา 07.50 น.) 

   2) ช่วงพักกลางวัน (เวลา 11.00 น. – 12.30 น.) 
    3) ช่วงหลังเลิกเรียน (เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป) 

2. ช่วงเวลาเรียนไม่อนุญาตให้จ าหน่ายสินค้า 
 

เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
1.รายการสินค้าที่อนุญาตให้จ าหน่ายและไม่ให้จ าหน่าย มีดังนี้ 
 1. สินค้าประเภทเครื่องเขียน แบบเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ 
 2. สินค้าประเภทขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีการรับรองจาก อย. 
 3. สินค้าอุปโภค บริโภคท่ัวไป 
 4. สินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน 
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      รายการสินค้าที่ไม่อนุญาตให้จ าหน่าย มีดังนี้  
1. เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม อ้อยควัน  
2. ลูกอม หมากฝรั่ง 

  3. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ  
4. เครื่องดื่มชูก าลัง - เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม  
5. ขนมถุงที่มีส่วนผสมของผงชูรส ที่ไม่ได้รับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.)  
6. อาหารประเภททอด ปิ้ง ย่าง รมควัน  

   7. เครื่องส าอาง เครื่องประดับ น้ าหอม ของเล่น 
   8. ขนมท่ีมีสีสันฉูดฉาด 

9. สินค้าประเภทน้ าดื่มทุกชนิด  
10. สินค้าอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนไม่ได้อนุญาตหากน ามาขายและมีการร้องเรียนจากนักเรียนหรือ 

ผู้ปกครอง ผู้จ าหน่ายจะต้องหยุดขายทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากโรงเรียน หากผ่าผื่นโรงเรียนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา 
2. ผู้จ าหน่ายต้องให้บริการจ าหน่ายสินค้าทุกวันท าการของโรงเรียน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่สามารถ

ให้บริการจ าหน่ายสินค้าได้ต้องแจ้งโรงเรียนฯ ล่วงหน้า 2 วนั และถ้าหยุดจ าหน่ายสินค้าบ่อยครั้งโรงเรียน  
มีสิทธิ์ที่สามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์
ยื่นประมูลในปีต่อไป 

3. การจ าหน่ายสินค้าต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  
4. ก าหนดราคาขายการจ าหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป  
 

การยื่นซอง - การเปิดซองประมูลราคา  
ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ 22-29   เมษายน 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น.  

ณ ห้องกลุ่มงานงบประมาณ อาคาร 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามหรือ ดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.lakmuangschool.ac.th/ หรือ Facebook โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

ยื่นซองประมูลในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.  
ณ ห้องประชุม  อาคาร 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

เปิดซองประมูลราคา วันที่ 30 เมษายน  2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
อาคาร 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม และประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลในวันเดียวกัน 
 
หลักฐานของผู้เสนอราคา ที่ต้องย่ืนในวันเสนอราคา 

 ผู้เสนอราคาต้องน าหลักฐานต่าง ๆ มายื่นต่อคณะกรรมการรับซองประกวดราคาตามวันเวลาที่ก าหนด
โดยแยกเป็นสองส่วนดังนี้ 
  1. เอกสารส าคัญของผู้เสนอประกวดราคาจ านวนหนึ่งชุดดังนี้  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา  
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา  
- ส าเนาทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์  

2. เอกสารใบเสนอราคาจ านวนหนึ่งฉบับรายละเอียดดังนี้ 
- รายละเอียดการเสนอราคาต้องกรอกข้อความด้วยภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน 
- ใบเสนอราคาใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน 
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- การลงจ านวนเงินในใบเสนอราคาต้องลงด้วยตัวเลขและตัวหนังสือ หากตัวเลขและตัวหนังสือ 
ไม่ตรงกันให้ถือจ านวนเงินที่มากเป็นส าคัญและให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น 

- ใบเสนอราคาให้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือให้เรียบร้อย  
- เมื่อยื่นซองประกวดราคาแล้วห้ามถอนการยื่นซองประกวดราคาไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 
ราคากลางการประมูล 
 ก าหนดราคากลางการประมูลเช่าสถานที่ร้านจ าหน่ายสินค้าในโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  
ปีการศึกษา 2562 – 2563 อยู่ที่  520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 
การพิจารณาผลการเสนอราคา  

1. คณะกรรมการเปิดซองประมูลจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณาคุณสมบัติ
เป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นล าดับต่อไป 

2 คณะกรรมการเปิดซองประมูลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ได้รับการ
พิจารณาหากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อสองและไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้อสี่ถึงห้าโดยโรงเรียนจัดทรงไว้ 
ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับ 
 
การท าสัญญา  

1. โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าประเภทร้านจ าหน่ายสินค้า 
ในโรงเรียนซึ่งมีอายุสัญญาสองปีการศึกษา ( 4 ภาคเรียน : ปีการศึกษา2562-2563)  

2. การท าสัญญาก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณามาท าสัญญาในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ( ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญาโรงเรียนจะเรียก 
ผู้ที่ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาต่อไป) 

3. การช าระเงินตามสัญญา แบ่งเป็นสองงวด งวดที่ 1 วันที่ท าสัญญางวดแรก ช าระ 50% ของราคา 
ที่ประมูลได้ งวดที่ 2 ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 
                     ประกาศ ณ วันที่ 22  เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
  
                (นายบุญจันทร์   ยัพราษฎร์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 


