
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
ด้วยโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความประสงค์จะท าการประมูลสวัสดิการ

ร้านค้า เพ่ือจัดจ าหน่ายให้กับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก ซึ่งมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๓๕ คน และนักเรียน จ านวน ๔๒๐ คน โดย
ให้มีสินค้าบริการ จัดจ าหน่ายและบริการจ้างเหมาในราคาท่ีเป็นธรรมมีความสะดวกถูกลักษณะและเป็นไปตาม
กฎระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการของโรงเรียน ดังนี้  

๑. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองประมูล 
สวัสดิการร้านค้า 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล 
๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย 
๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการ

ร้านค้า ให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลก่อนที่จะเปิดภาคเรียน) 
๒.๓ ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
๒.๔ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขาย

อาหาร 
๒.๕ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขาย ได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น                 

มีบุคลากรที่ด าเนินการพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามที่ก าหนด 
๓.  ช่วงเวลาการขาย 

 ๓.๑ ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการต่าง ๆ) 
 ๓.๒ ช่วงเช้า เวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  
         ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และ เวลา ๑๕.๔๐ น. เป็นต้นไป  

๔.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 
      คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาทุกรายที่เสนอยื่นโดยจะ

พิจารณาคุณสมบัติเป็นล าดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นล าดับต่อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการใช้โดยอนุโลม คือ จะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นส าคัญ โดยยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นสูงสุดผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องหรือเรียกร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น   



 ๕. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ   
๕.๑ ก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอราคาประมูล ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี (สี่หม่ืนบาท) 
๕.๒ สินค้าท่ีโรงเรียนอนุญาตให้จ าหน่ายมี ดังนี้  

๕.๒.๑ อุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด น้ ายาลบค าผิด ชุด
เรขาคณิต สีไม้ สีเทียน สีเมจิค กระดาษเอ๔ กระดาษโปสเตอร์ กระดาษปก กระดาษกาว กระเป๋าใส่ปากกา 
แล็คซีน แฟ้มเอกสาร ดอกไม้แต่งบอร์ด และอุปกรณ์ตกแต่ง  

๕.๒.๒ อาหารส าเร็จรูป ได้แก่ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวที่มี 
เครื่องหมาย อ.ย.รับรอง 

๕.๒.๓ อุปกรณ์ในครัวเรือน ได้แก่ เครื่องปรุงอาหาร ข้าวสาร  ผงซักฟอก น้ ายา-
อุปกรณ์ท าความสะอาดบ้าน  

๕.๒.๔ ยาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ ยาอมแก้เจ็บคอ ยาแก้ปวด พลาสเตอร์ยา น้ ามันมวย 
เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ผ้าอนามัย  

๕.๒.๕ เครื่องดื่มและไอศครีม ได้แก่ น้ าเปล่าบรรจุขวดตราโรงเรียน น้ าผลไม้กล่อง 
นมกล่องพลาสเจอไรท์ นมเปรี้ยว ไอศครีมแท่ง ไอศครีมตัก 

๕.๒.๖ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ เครื่องหมายสัญลักษณ์โรงเรียน ยางรัดผม ริบบิ้น กิ๊บด า  
ผ้าเช็คหน้า กระดาษช าระ กระเป๋าใส่เงิน สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เครื่องสังฆภัณฑ์ ถุงเท้านักเรียน  หวี แป้ง 
ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกาย โลชั่น โคโลนระงับกลิ่นกาย 

๕.๓ สินค้าท่ีโรงเรียนห้ามจ าหน่าย มีดังนี้  
๕.๓.๑ อุปกรณ์การแต่งกาย ได้แก่ เสื้อยืด กางเกงวอร์ม   
๕.๓.๒ อุปกรณ์การเรียน ได้แก่ สมุด กระเป๋าหนังสือ 
๕.๓.๓ อาหารและเครื่องดื่ม เช่น อาหารคาว ขนมหวาน เม็ดอมทุกชนิด น้ าหวาน 

น้ าอัดลม ขนมที่ไม่มีเครื่องหมาย อ.ย.  
๕.๓.๔ อ่ืน ๆ ได้แก่ หมากฝรั่ง ของหมักดอง วัสดุอุปกรณ์การพนัน สื่อลามกอนาจาร 

บุหรี่ ยาเสพติดทุกชนิด สิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิด  
สินค้าท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๕.๒ และ ข้อ ๕.๓ หากประสงค์จะจ าหน่าย ให้ขอ

อนุญาตโรงเรียนเป็นรายการฯ ไป เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจ าหน่ายได้ 
๕.๔ การขายและจ าหน่ายสินค้าต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
๕.๖ ท าสัญญาครั้งละ ๑ ปี โดยแบ่งจ่ายเป็น ๑ งวด 
๕.๗ ก าหนดราคาจ าหน่ายสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป 
๕.๘ ผู้เช่าต้องติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้า (มิเตอร์) และเสียค่ากระแสไฟฟ้าเอง 
 
 
 



๖. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคา 
๖.๑ พิมพ์แบบฟอร์ม “การประมูลสวัสดิการร้านค้า” ไดท้้ายประกาศนี้ 
๖.๒ ยื่นซองประมูล/เปิดซอง ในวันที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง

ประชุม ๒ พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 
๖.๓ ซองเสนอราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่น ๒ ซอง พร้อมหน้าจ่าซอง เรียน

ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดังนี้ 
ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องดังนี้ 

๖.๓.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
 ๖.๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 

๖.๓.๓ ส าเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)  
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศผู้เสนอ

ราคาสูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ ๕ 
และ ๖ โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกราย
จะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

๖.๕ การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
การพิจารณาให้ด าเนินตามระเบียบพัสดุของราชการโดยอนุโลม 

๖.๖ การท าสัญญา  
๗. อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายสินค้าแต่ละประเภทซึ่งมี

อายุสัญญา ๑ ปี (๒ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๗.๑ วันนัดท าสัญญา ก าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาจ าหน่ายสินค้าในสวัสดิการร้านค้า              

มาท าสัญญา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะ
ท าสัญญาโรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้ บริหารสถานศึกษาเป็น
กรณีพิเศษต่อไป) 

๗.๒ ก าหนดช าระเงินประมูลสวัสดิการร้านค้า งวดเดียว ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
(วันท าสัญญา)  

 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   
 
            (นางพนอ  เกษประสิทธิ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 



 
 

 
 

แบบเสนอราคา “การประมูลสวัสดิการร้านค้า” 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ชื่อผู้เสนอราคา............................................................ ................................................................... 
ที่อยู.่............................................................................................................................ ... ............... 
.................................................................... ................................................................. ................. 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก............................................................................................ ............... 
ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)....................................................................................................  .............. 
 
ราคาประมูลขั้นต่ าที่โรงเรียนก าหนด คือ 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
 

ราคาที่เสนอเพื่อประมูล จ านวน............................บาท (..................................................................) 
 

 
ลงช่ือ..............................................................ผู้เสนอราคาประมูล 

   (...........................................................) 
             วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  


