
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

เรื่อง  การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………. 

  ด้วย โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ มีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน โดยให้มี
สินค้าบริการจัดจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้  
 ๑. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นประมูล  
     ๑.๑ ผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
 ๒. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล  
     ๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย 
     ๒.๒ ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
     ๒.๓ ต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง 
     ๒.๔ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ 
     ๒.๕ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ มีสินค้าที่กำหนด               
มีบุคลากรทีจ่ะดำเนินงาน และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด 
     ๒.๖ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอืน่ทีย่ื่นเสนอราคา 
     ๒.๗ ไม่เป็นผู้ถูกระบุในบัญชีรายชื่อผู้ทิง้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
     ๒.๘ ไม่เป็นบุคลากรของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
 ๓. ช่วงเวลาดำเนินการจำหน่ายสินค้า  
     - ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. (ก่อนเข้าแถวตอนเช้า) 
     - ช่วงที่ ๒ เวลา ๐๙.๒๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (คาบที่ ๒ - คาบท่ี ๘)  
     - จำหน่ายสินค้าในวันทำการทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) และวันที่โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 ๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา  
     คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่ เสนอยื่นซอง                      
โดยจะพิจารณา ดังนี้ ลำดับแรกพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล ถ้าผ่านจะพิจารณาราคาที่ เสนอมา 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้
ราคาสูงสุดเป็นสำคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นที่ สุด                   
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น  
 ๕. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ  
     ๕.๑ กำหนดราคาขั ้นต่ำในการเสนอราคาประมูลการประกอบการจำหน่ายสินค้าในร้านค้า 
สวัสดิการ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ๖๕,๐๐๐ (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี (ทั้งนี้โดยผู้ได้รับการประมูล
สามารถแบ่งชำระเงินเป็นรายเดือนได้) ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ได้รับการประมูลต้องวางเงินประกันสัญญา
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ไว้กับโรงเรียนในวันที่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงิน



ประกันสัญญานี้หากผู้ได้รับการประมูลผิดสัญญา โดยโรงเรียนจะเรียกผู้ได้รับการประมูลรายอื่นตามลำดับที่
ประมูลได้ต่อไป  
     ๕.๒ ผู ้ประกอบการต้องจำหน่ายสินค้าที่เป็นประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายและเป็น
อันตรายกับ ผู้ซื้อและไม่จำหน่ายสินค้าท่ีโรงเรียนไม่อนุญาต  
     ๕.๓ ผู้ประกอบการต้องทำการเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันทำการและวันหยุดราชการที่โรงเรียนมี
กิจกรรม ต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด ถ้าไม่เปิดจำหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  ๓ วัน และถ้าหยุด
จำหน่ายติดต่อกัน ๓ วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันควร โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที พร้อมทั้งจะถูกตัด
สิทธิ์ยื่นประมูลในครั้งต่อไป  
     ๕.๔ การจำหน่ายต้องไม่กระทำการท่ีขัดต่อกฎระเบียบ ข้อกำหนดของโรงเรียน  
     ๕.๕ กำหนดราคาขายการจำหน่ายสินค้าจะต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาดโดยทั่วไป และตามความ  
เห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน  
     ๕.๖ ผู้ได้รับการประมูลจะต้องรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ ปรับปรุง ตกแต่ง สวัสดิการร้านค้า
โรงเรียนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ทันสมัยอยู่เสมอ 
     ๕.๗ ผู้ได้รับการประมูลเป็นรับผิดชอบในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และชำระเงินค่าไฟฟ้าตามท่ีใช้จริง 
     ๕.๘ ผู้ได้รับการประมูลไม่สามารถโอนสิทธิการจำหน่ายหรือให้บุคคลอื่นจำหน่ายช่วงสถานที่
จำหน่ายทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงเรียน 
     ๕.๙ ถ้าผู้ได้รับการประมูลล่วงละเมิด ประพฤติปฏิบัติผิดสัญญาแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่ง โรงเรียนมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาจำหน่ายทันที 
     ๕.๑๐ โรงเรียนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
โดย ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวก หากพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามที่โรงเรียนกำหนดโรงเรียนมีสิทธิ์เลิกสัญญาได้ โดยผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้อง              
ใด ๆ จากโรงเรียนทั้งสิ้น  
 ๖. หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า 
     ๖.๑ สินค้าท่ีอนุญาตให้จำหนา่ยเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ได้แก ่ 
  ๖.๑.๑ ขนมทุกชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สะอาด ถูกหลักอนามัยตามหลักโภชนาการของ
กระทรวงสาธารณสุข เช่น ขนมปัง คุกกี้ ขนมไทยชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ขนมท่ีไม่มีเครื่องหมาย อย. ต้องจำหน่าย
ให้หมดภายใน ๓ วัน  
  ๖.๑.๒ นมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์จากนม  
  ๖.๑.๓ นำ้ผลไม้ประเภทกล่อง และเครื่องดื่มท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายที่ผลิตจากผลไม้ 
  ๖.๑.๔ นำ้ดื่มบรรจุขวด 
  ๖.๑.๕ ไอศกรีมประเภทบรรจุสำเร็จ  
  ๖.๑.๖ อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่
ร้านสวัสดิการโรงเรียนไม่มีจำหน่าย เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สี กระดาษ เป็นต้น 
  ๖.๑.๗ สินค้าอุปโภคที่จำเป็น เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน แป้งฝุ่น กระดาษ
ทิชชู่ ผ้าอนามัย เป็นต้น 
  ๖.๑.๘ สินค้าที่เป็นเครื่องแต่งกายที่ถูกระเบียบโรงเรียน เช่น โบว์ผูกผมสีดำและสีขาวขนาด    
๑ นิ้ว ถุงเท้าสีขาว กิ๊บติดผมสีดำ ยางมัดผมสีดำ เป็นต้น 
  ๖.๑.๙ สินค้าท่ีโรงเรียนฝากจำหน่าย ซึ่งจะตกลงเป็นคราวไป  



  ๖.๑.๑๐ สนับสนุนสินค้าผลผลิตของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนที่นำมาฝากจำหน่าย ซึ่ง
ผ่านการ พิจารณาจากกรรมการของโรงเรียนแล้ว  
  ๖.๑.๑๑ การเพิ่มรายการสินค้าจากจำนวนรายการข้างต้น ต้องบันทึกขออนุญาตและให้
โรงเรียนพิจารณาอนุญาตก่อนนำมาจำหน่าย  
     ๖.๒ สินค้าท่ีห้ามจำหน่าย ได้แก่ 
  ๖.๒.๑ น้ำอัดลม บะหมี่กึ ่งสำเร็จรูป ลูกอม ลูกกวาดทุกชนิด สารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่ม                    
ชูกำลัง  ของมึนเมาทุกชนิด เวชภัณฑ์และยาทุกชนิด 
  6.2.2 สินค้าประเภทเดียวกับสินค้าในโรงอาหารของโรงเรียน  เช่น ก๋วยเตี๋ยว ข้าวเหนียว              
ไก่ทอด ลูกชิ้น ซูชิ ซาลาเปา ขนมจีบ เป็นต้น 
  ๖.๒.3 สินค้าผิดกฎหมาย สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการพนันหรือมีของแถมเกี่ยวข้องกับการพนัน 
  ๖.๒.4 สินค้าประเภทเสริมความงาม และเครื่องสำอางทุกชนิด 
  ๖.๒.5 สินค้าที ่โรงเรียนดำเนินการ ได้แก่ หนังสือ ชุดพลศึกษา ชุดกีฬา ชุดเครื ่องแบบ
นักเรียน กระเป๋า สมุด ยกเว้นโรงเรียนฝากจำหน่ายตามข้อ ๖.๑.๙ 
     ๖.๓ สินค้าทุกชนิดต้องติดป้ายแสดงราคาและราคาสินค้าต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาด  
     ๖.๔ ผู้ประกอบการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่ติดยาเสพติด และ
ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 
 ๗. กำหนดการประมูล  
     ๗.๑ รับแบบฟอร์มและยื่นซองการประมูลผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ ห้องธุรการ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.   
     ๗.๒ เปิดซองประมูลราคา พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.     
ณ ห้องประชุมโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 
     ๗.๓ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประมูล วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่เว็บไซต์
โรงเรียน  www.chanachanu.ac.th  
     ๗.๔ รายละเอียดซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลจ่าหน้าซอง เรียนประธานคณะกรรมการเปิด
ซอง ประมูลราคาสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ โดยมีเอกสารครบถ้วนดังนี้ 
  ๑) ใบเสนอราคาประมูลเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน จำนวน ๑ ฉบับ (ใช้ใบแบบ
เสนอราคาของโรงเรียน) 
  ๒) รูปถ่ายขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป  
  ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นประมูล พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๔) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นประมูล พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ  
  5) ใบรับรองแพทย์  จำนวน  1  ฉบับ 
     ๗.๕ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาที่ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็น
ผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติโดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่ง
สิทธิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถ
เรียกร้องหรือ ฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  
     ๗.๖ การรับซอง การยื่นซองเสนอราคา การเปิดซอง การรายงานผลการพิจารณา และการประกาศ           
ผู้ได้รับพิจารณา ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม  
 

http://www.chanachanu.ac.th/


     ๗.๗ การทำสัญญา 
  ให้ผ ู ้ได ้ร ับการพิจารณามาทำสัญญาภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั ้งแต่เวลา                 
๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ (ถ้าเกินกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์               
จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรณีพิเศษต่อไป)  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 

(นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
  



แบบใบเสนอราคา 
ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

 
เรียน ประธานกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 ๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................                      
อายุ................ปี บัตรประชาชนเลขท่ี.................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่... .................
หมู่ที ่...................... ซอย..................................................ถนน..................................................ต ำบล
...................................................... อำเภอ....................................... .........จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์................................................มือถือ.............................................   
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไข ต่าง ๆ ในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลผู้ประกอบการสวัสดิการ
ร้านค้าโรงเรียนแล้ว ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีโรงเรียนกำหนด และไม่เป็น ผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือได้รับการลงโทษแต่อย่างใด  
 ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาประมูลผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เสนอราคา
เป็นเงิน ....................................................บาท (.................................................................................................)   

๓. ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะดำเนินการตามเอกสารเงื่อนไขของประกาศ
เสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน นับถัดจากวันเริ่มดำเนินการตามสัญญาอย่าง
เคร่งครัดตามข้อกำหนดของโรงเรียน  
 ๔. ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับการเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทัง้ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการทีข่้าพเจ้าได้เสนอราคาในครั้งนี้  
 ๕. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
แล้ว และเข้าใจดีว่าโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น  
 ๖. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นซองเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน  
 

เสนอราคา ณ วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอราคา  
          (..................................................) 


