
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านพะทาย 

เร่ือง   เสนอยืน่ซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านพะทาย ประจ าปีการศึกษา 2563 
……………………………………… 

       ด้วยโรงเรียนบ้านพะทาย มีความประสงค์จะท าการประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน เพื่อจัดจ าหน่ายให้กับ
นักเรียน และคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพะทาย ซึ่งโรงเรียนบ้านพะทายมีนักเรียน จ านวน 256 คน และคณะครู
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 18 คน  โดยให้จัดจ าหน่ายสินค้าและบริการในราคาท่ีเป็นธรรม มีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 

  1.  ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองประมูล 
   สหกรณ์ร้านค้า    

  2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล 
    2.1 ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ 
   2.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง เรื้อรังโดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ(ส่วนผู้ประกอบการ
ร้านค้าให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลก่อนท่ีจะเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563) 
   2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
   2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการด าเนินงาน
ร้านค้าสวัสดิการ 
   2.5 ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือในบัญชีผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
   2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
มีบุคลากรท่ีจะด าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด  

  3.  ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
        - ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)   

       - ต้ังแต่เวลา เช้า                   06.00 – 07.55 น. 
   - กลางวัน   11.30 – 12.30 น. 
   - เวลาบ่ายต้ังแต่เวลา  15.30 น. เป็นต้นไป 
    

  4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 
      คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ี เสนอยื่นซอง              
โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็น  ล าดับต่อไป              
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นส าคัญ  โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นท่ีสุด ผู้เสนอราคา        
จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 
 

5.  เง่ือนไขและข้อปฏบิัติ 
     5.1 ก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอราคาประมูล 20,000 บาทต่อปี โดยโรงเรียนจะท าสัญญา

ให้ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลเข้าด าเนินการเป็นระยะ 1 ปีการศึกษา (ประจ าปีการศึกษา 2563 ) 
5.2  สินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพดีได้มาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัยและมีประโยชน์ 

ต่อผู้บริโภค และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะภายในโรงเรยีน 
 
 
 
 



 
 
 
       5.3  ผู้จ าหน่ายจะไม่จ าหน่ายอาหารท่ีทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้น ามาโรงเรียน 
หรือรับประทาน ได้แก่ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปแบบซอง  น้ าอัดลมทุกชนิด  เครื่องด่ืมชูก าลัง  เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม   
ทุกชนิด  ของหมักดอง หรือขนมอื่นๆ ท่ีไม่เป็นประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ
เป็นครั้งๆ ไป 

  5.4  ผู้จ าหน่ายต้องท าการขายอาหารทุกวันท าการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 
2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร 
สถานศึกษาพร้อมท้ังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 

5.5  ผู้จ าหน่ายต้องจะต้องรับผิดชอบดูแลอาคารสถานท่ีบริเวณท่ีจ าหน่าย ท้ังภายในและ
ภายนอกให้สะอาดเรียบร้อย จัดหาภาชนะท่ีท้ิงขยะให้เพียงพอ และคัดแยกขยะลงในถังคัดแยกตามท่ีโรงเรียนจัดไว้  

5.6  ผู้ประกอบการจะต้องดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเอง หากมีการสูญหายหรือ
เสียหาย โรงเรียนไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดท้ังส้ิน 
       5.7  ก าหนดราคาขายการจ าหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดท่ัวไป  
   5.8  ผู้จ าหน่ายต้องยอมรับการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
โรงเรียน 
   5.9  การท าสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาท าสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจากวัน
พิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลและค่าบ ารุง  
    

   6.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา 
       6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนบ้านพะทาย (ห้องธุรการโรงเรียน
อาคารไทโส้ 3) ได้ต้ังแต่ วันที่  26  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  เมษายน  2563  เวลา  08.30 น. – 15.30  น.    
ในเวลาราชการ 
        6.2  ยื่นซองประมูล  ในวันที่  2  เมษายน  2563  เวลา 09.00 น. – 10.00 น.  และเปิดซอง
ประมูลราคา  ในวันที่  2  เมษายน  2563  เวลา 11.00 น.  พร้อมท้ังประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จส้ินใน
วันเดียวกัน 
       6.3  ซองประมูลราคา   ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น  2  ซอง พร้อมจ่ายหน้าซอง 
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านพะทาย  ดังนี้ 
   1.  ซองเสนอราคา   ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 

   (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
  2. ซองเอกสารประกอบ   ภายในบรรจุดังนี้ 

              - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
              - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
  - ส าเนาทะเบียนการค้า(ถ้ามี) 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง 
เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด  ในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียน
ทรงไว้ซึ่งสิทธิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
 6.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณา    
ให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
 7.  การท าสัญญา 
      7.1  อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จ าหน่ายสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน   
ซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี (ประจ าปีการศึกษา) 
 
 



 
 
 
      7.2  นัดท าสัญญา ก าหนดให้ผู้ได้รับการประมูล เป็นผู้จ าหน่ายสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน มาท าสัญญา   
ในวันที่ 15  พฤษภาคม  2563  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะ ท า
สัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ต่อไป) 
      7.3  ก าหนดช าระเงินประมูลสหกรณร์้านค้าโรงเรียนบ้านพะทาย  ดังนี้ 
              ช าระเงินประมูลในวันท่ี  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  (ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2563) 
                 
   ประกาศ  ณ   วันท่ี  24  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 
         
          (นายคารมณ์  เพียรภายลุน) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะทาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


