
 

 

 
                                               
                                             ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
                              เร่ือง  การประมูลจำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียน 
                                ------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนกุยบุรีวิทยา มีความประสงค์เปิดประมูลจำหน่ายสินค้าร้านสวัสดิการโรงเรียนเพื่อนำรายได้
สมทบทุนในการก่อสร้างหลังคาโดมคุมสนามกีฬา ในการดำเนินการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาให้กับ
นักเรียน โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ข้อกำหนดในการประมูล ดังนี้ 

1.ข้อกำหนดการประมูล 
1.1. ผู้ประมูลยื่นซองได้เพียง 1 ซองห้ามนำช่ือบุคคลอื่นมายื่นประมูล หากโรงเรียนทราบจะถือเป็น

โมฆะ 
1.2. ผู้ประมูลต้องดำเนินการจำหน่ายในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเองห้ามให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน 
1.3. การประมูลให้ใช้ระเบียบพัสดุมาใช้โดยอนุโลม คือ พิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรก และถ้าผ่าน

คุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นลำดับต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาผู้ท่ีเสนอราคาสูงสุดเป็นสำคัญ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆไม่ได้  

1.4. ระยะเวลาการจำหน่ายเป็นเวลา 5 ปีต้ังแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2570 
1.5. ราคาประมูลเริ่มต้นท่ี 200,000 บาท ต่อปี (สองแสนบาทถ้วน) 
1.6. กำหนดประชาสัมพันธ์การเปิดประมูลโดยสามารถรับเอกสารการประมูลได้ท่ีงานสารบรรณ 

สำนักงานบริหารหรือสามารถดาวโหลดเอกสารได้ท่ีเวปไซต์ www.kuiwit.ac.th ต้ังแต่วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2565-9 มิถุนายน พ.ศ.2565 และกำหนดยื่นซอง วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ 2565 เวลา 9.30-15.30 น. 

1.7. เปิดซองประมูลวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. และประกาศผลการประมูลวันท่ี     
14 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ บอร์ดหน้าห้องอำนวยการโรงเรียน 

1.8. ผู้ชนะการประมูลลำดับท่ี 1 ตามประกาศผลการประมูล มาทำสัญญาจำหน่ายสินค้าร้านสวัสดิการ
โรงเรียนในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานบริหาร พร้อมชำระเงินงวดท่ี 1 ร้อยละ 
50 ของราคาท่ีประมูลได้ และชำระเงิน งวดท่ี 2 ส่วนท่ีเหลือภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หากไม่
สามารถชำระเงินได้งวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าสละสิทธิ์และส้ินสุดสัญญา 

1.9. ผู้ประมูลต้องนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านมายื่นพร้อมเอกสาร
แบบใบเสนอราคาตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด 

1.10 โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประมูลกรณีเห็นว่าราคาท่ียื่นทำให้ประโยชน์แก่ราชการ
ลดลง 

2. หลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้า 
2.1สินค้าท่ีนำมาจำหน่ายประกอบด้วย 
 2.1.1. เครื่องเขียนทุกชนิด 
 2.1.2. ไอศกรีมท่ีจำหน่ายต้องไม่ใช่ไอศกรียมรสชา กาแฟ 
 2.1.3. น้ำปั่น น้ำชง (ยกเว้นรสชา กาแฟ) 
 2.1.4 นมทุกประเภท ยกเว้นนมท่ีมีส่วนผสมของชา กาแฟ 
 2.1.5 ขนมปังสดเบเกอร์รี่ 
 2.1.6 ซาลาเปา ขนมจีบ หมั่นโถ 
 2.1.7 ไส้กรอก ลูกช้ิน ต้องมี อย.รับรอง 



 

 

 2.1.8 เครื่องหมายลูกเสือ/ยุวกาชาด 
 2.1.9 กิ๊ฟ,ยางรัดผมสีดำ,ถุงเท้านักเรียนชาย-หญิง ท่ีไม่ขัดต่อระเบียบท่ีโรงเรียนกำหนด 
 2.1.10 ขนมปังแห้งทุกชนิด คุกกี้ เช่น โอริโอ ฟันโอ ซูโม่ Dewberry โอโจ้ วอยส์ 
 2.1.11. เวเฟอร์ต่าง ๆ เช่น กัสเซ็น ทิวล่ี 
 2.1.12. ยูโรคัสตาด 
 2.1.13. เมล็ดธัญพืช 
 2.1.14. กล้วยฉาบ กล้วยอบบรรจุซอง 
 2.1.15. ผ้าอนามัย 
 2.1.16. น้ำมัน น้ำตาล น้ำปลา 
 2.1.17. สินค้าท่ีโรงเรียนฝากให้ผู้ประมูลเป็นผู้จำหน่ายให้โรงเรียน ได้แก่ สมุด สมุดวาดเขียน

สมุดรายงาน ชุดพละ กระเป๋านักเรียน แฟ้มสะสมงาน โบว์ผูกผม ตราติดอกเส้ือ ม.ปลาย อาร์มแขนลูกเสือ/    
ยุวกาชาดิ (หลังจากโรงเรียน จำหน่ายในช่วงเปิดเทอมเสร็จเรียบร้อยแล้วร้านค้าสวัสดิการจึงจำหน่ายได้) 

 2.1.18. การจำหน่ายสินค้าอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1.1 -2.1.17 จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการการจำหน่ายอาหารของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

2.2 สินค้าท่ีห้ามจำหน่ายประกอบด้วย 
 2.2.1. สินค้าท่ีผิดกฎระเบียบของโรงเรียน 
 2.2.2. เครื่องด่ืม เช่น น้ำเปล่า เจเล่ น้ำอัดลม เครื่องด่ืมท่ีมีส่วนผสมของกัญชา คาเฟอีนและ

เครื่องด่ืมบำรุงกัญชา คาเฟอีน และเครื่องด่ืมบำรุงกำลังทุกชนิด 
 2.2.3. สินค้าท่ีไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น หมากฝรั่ง ลูกอม/ท๊อฟฟี่ บ๊วย ของดองสด/แห้ง

มาม่า ยำยำ ไวไว หรือท่ีมีลักษณะเหมือนกัน โจ๊ก/ข้าวต้มซองหรือถ้วยแบบกึ่งสำเร็จรูปสินค้าท่ีไม่มี อย. สาหร่าย 
ต่างๆ ฯลฯ 

 2.2.4. ข้าวกล่อง ข้าวเหนียวหมู/เนื้อทุกชนิด อาหารปรุงสำเร็จ 
2.3 การจำหน่ายสินค้าทุกชนิดต้องมีคุณภาพและต้องไม่จำหน่ายราคาแพงกว่าราคาท้องตลาด 
2.4 ห้ามประกอบอาหารภายใน/ภายนอกร้าน เช่น ไส้กรอกปิ้ง ขนมปังปิ้ง ฯลฯ 
2.5 ผู้ประมูลต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาท่ีใช้ภายในร้านจำหน่ายเอง 
2.6 ห้ามผู้ประมูลทำพันธะสัญญากับบริษัท ห้าง ร้านใดๆ โดยไม่รับอนุญาตจากโรงเรียน 
2.7 ผู้ประมูลต้องเป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายและควบคุมดูแลด้วยตนเองห้ามไม่ให้ผู้ใดมารับผิดชอบแทน 
2.8 ห้ามไม่ให้ผู้ประมูลนำผลท่ีประมูลได้ไปขายช่วงต่อผู้อื่นทำแทน 
2.9 ห้ามไม่ให้ผู้ที่เข้าร่วมประมูลรายอื่น ท่ีร่วมประมูลครั้งนี้เข้ามาดำเนินการใด ๆ ในร้านสวัสดิการ

ท้ังส้ิน 
2.10 ในกรณีท่ีมีเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือกรณีท่ีไม่เป็นไปตามสัญญาท่ีทำกับโรงเรียน

โรงเรียนจะทำหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้ประมูล ครั้งท่ี 1 ให้ผู้ประมูลดำเนินการแก้ไขให้เสร็จส้ินภายใน 3 วัน
นับต้ังแต่วันท่ีแจ้ง หากผู้ประเมินทำผิดสัญญาเป็นครั้งท่ี 2 โรงเรียนจะให้ผู้ประมูลหยุดจำหน่าย 3 วัน หากทำผิด
สัญญาครั้งท่ี 3 โรงเรียนจะให้ผู้ประมูลหยุดจำหน่าย 1 สัปดาห์ หากทำผิดครั้งท่ี 4 โรงเรียนจะทำการยกเลิก
สัญญาและให้ท่านหยุดจำหน่ายโดยไม่คืนเงินที่ชำระไว้แล้ว 

2.11 หากผู้ประมูลทำผิดสัญญาจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นประมูลคร้ังต่อไปและห้ามไม่ให้ญาติพี่น้องและ
เพื่อนมาร่วมประมูลเพื่อป้องกันการหลีกเล่ียงให้ผู้ประมูลแทน หากโรงเรียนทราบว่าให้ผู้ประมูลผู้อื่นประมูลแทน
ถือว่าผลท่ีประมูลเป็นโมฆะ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบใบเสนอราคาประมูลร้านจ าหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 

โรงเรียนกยุบุรีวิทยา 

เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดจองเสนอราคา 

1.ขา้พเจา้.............................................................................................................................................. 

ผูแ้ทน บริษทั/ห้าง/ร้าน........................................................................................................................ 

บา้นเลขที่.........................................หมู่.......................ถนน......................ซอย.................................. 

ต าบล.....................................อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั........................................ 

หมายเลขโทรศพัท.์............................................................................................................................. 

2.ขา้พเจา้ขอเสนอราคาประมูลร้านจ าหน่ายสินคา้ในร้านคา้สวสัดิการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา  

เสนอเป็นเงิน.......................................................(............................................................................)ต่อปี 

จ านวน5 ปี จ านวนเงินทั้งส้ิน .....................................................บาท(.....................................................) 

3.ขา้พเจา้ตกลงที่จะน าเงินมาจ่ายตามขอ้ 1.8 มามอบให้กบัโรงเรียนในวนัที่โรงเรียนก าหนด หากพน้ก าหนด

ขา้พเจา้ยินยอมให้โรงเรียนคดัเลือกผูเ้ขา้มาเสนอรายอื่น ๆ 

4.ขา้พเจา้ยอมรับ และจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด หลกัเกณฑ ์และอื่น  ๆ ที่ปรากฎในประกาศโรงเรียนทุก
ประการ 

 

       ลงช่ือ....................................................... 

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

 


