ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๗๐
……………………………………………………………………………………………….

ด้วยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จะดาเนินการเปิดประมูลผู้ ประกอบการร้านค้าสวัส ดิ การ
โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๗๐ เพื่อจัดจาหน่ายสินค้าให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน
ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักเรียน จานวน ๒,๘๖๙ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๑๖๓ คน โดย
ให้มีสินค้าบริการจัดจาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ราคาเป็นธรรม และเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้
๑. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นซองประมูล
ร้านค้าสวัสดิการภายในโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
๒. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล
๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย
๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเรื้อรังแก่การรักษาให้หายขาด
๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการดาเนินงานร้านค้า
สวัสดิการ
๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๒.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น
๒.๖ ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการประกอบการขาย ได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
มีบุคลากรที่จะดาเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินประมูลให้กับโรงเรียนตามกาหนดสัญญา
๓. ช่วงเวลาการจาหน่ายสินค้าประจาวัน
๓.๑ จาหน่ายสินค้าในวันเปิดทาการปกติทุกวัน
- ช่วงเช้า
๐๖.๐๐ น. - ๐๗.๔๐ น.
- ช่วงกลางวัน ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
๓.๒ จาหน่ายสินค้าในวันหยุด หรือปิดภาคเรียน เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.

๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา จะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง
โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นลาดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลาดับต่อไป ซึ่ง
คณะกรรมการจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสาคัญ และให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
เปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
๕. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
๕.๑ กาหนดราคาขั้นต่าในการเสนอราคาประมูล ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสน
บาทถ้ ว น) ระยะเวลาด าเนิ น การจ านวน ๕ ปี โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๕ ถึ ง วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๗๐ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลต้องนาเงินสดเต็มตามจานวนที่ประมูลได้ มอบให้กับโรงเรียนในวัน
ทาสัญญา การทาสัญญาจึงจะสมบูรณ์
๕.๒ กาหนดราคาเงินค้าประกันซอง ร้อยละ ๕ ของราคาขั้นต่าการประมูล คิดเป็นเงิน
๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
๕.๓ สินค้าที่นามาจาหน่ายจะต้องมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย มีประโยชน์
ต่อผู้บริโภค ราคาไม่แพงกว่าท้องตลาดโดยการปิดป้ายแสดงราคา และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะภายในโรงเรียน
๕.๔ ผู้ประกอบการต้องสนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามความ
เหมาะสม เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมการกุศล ทุนการศึกษา เป็นต้น
๕.๕ สินค้าที่ห้ามจาหน่าย
๕.๕.๑ สารเสพติด บุหรี่ กัญชา ใบกระท่อม เครื่องดื่มชูกาลัง เครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
๕.๕.๒ สินค้าที่มีผู้ประกอบการรายอื่นสงวนสิทธิ์การจาหน่ายแล้ว
๕.๕.๓ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือมีของแถมเป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนัน
๕.๕.๔ สินค้าและบริการอื่นๆ ที่มีวัสดุอุปกรณ์ทามาจากโฟม และทาลายสิ่งแวดล้อม
๕.๕.๕ สินค้าและบริการอื่นๆ ทีต่ ้องห้ามตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ของทางราชการ
๕.๖ ผู้ประกอบการต้องจาหน่ายน้าดื่มตราโรงเรียน สมุด ชุดพละ เข็ม ขวดน้า โบว์ผูกผม
และกระเป๋าตราโรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้กาหนดราคาขาย
๕.๗ ผู้ประกอบการต้องรับจาหน่ายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน
๕.๘ วัสดุ อุปกรณ์ ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการเป็นผู้จัดหามาเอง และอาจติดตั้ง
อุปกรณ์อานวยความสะดวกเพิ่มเติมในร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนได้
๕.๙ ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนต้องรับผิดชอบดูแลความสะอาดทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารให้เรียบร้อย หากมีความเสียหายจะต้องชดใช้หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้เหมือนเดิม

๕.๑๐ ผู้จาหน่ายสินค้าในร้านค้า ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย พูดจาและกิริยาสุภาพ
ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๕.๑๑ ผู้ประกอบการต้องชาระค่าไฟฟ้า และค่าน้าประปาตามมิเตอร์ที่ใช้จริง
๕.๑๒ รายการสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่จะจาหน่ายต้องได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๕.๑๓ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการดาเนินการของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อ
และผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือและยินยอมให้โรงเรียนเข้าตรวจสอบลักษณะและราคาสินค้า
ที่วางจาหน่าย หากพบว่าไม่เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ โรงเรียนมีสิทธิเพิกถอนสัญญาได้
โดยผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้ง หรือเรียกร้อง หรือฟ้องร้องโรงเรียนไม่ได้ทั้งสิ้น
๕.๑๔ ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการและพนักงานจะเข้าพักอาศัยค้างแรมในร้านค้า
สวัสดิการไม่ได้
๕.๑๕ ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการและพนักงาน จะต้องดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของ
ตนเอง หากมีการสูญหายหรือเสียหาย โรงเรียนไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
๕.๑๖ ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนต้องจาหน่ายสินค้าทุกวันทาการ ถ้าไม่มา
ขายต้องแจ้งต่อโรงเรียนล่วงหน้าเป็นเวลา ๒ วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการ
ขายได้ตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมทั้งถูกตัดสิทธิ์ในการยื่นประมูลครั้งต่อไป
๕.๑๗ ผู้ชนะการประมูลจะต้องทาสัญญากับโรงเรียนภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ
ผลการประมูลในวันเวลาราชการ
๕.๑๘ ผู้ชนะการประมูลสามารถใช้สถานที่ประกอบการของโรงเรียนที่มีอยู่เดิมได้ โดยอาจ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือจะจัดสร้างขึ้นใหม่ก็ได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียนก่อนเสมอ
๖. การรับแบบฟอร์ม การยื่นซอง การเปิดซองประมูลราคา
๖.๑ ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองประมูลได้ที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ ได้ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ
๖.๒ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล พร้อมประกาศผลผู้ชนะการประมูล
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
๖.๓ การยื่นเสนอราคาประมูล ผู้สนใจประมูลราคาต้องยื่นเป็น ๒ ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง
เรียน ประธานกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ดังนี้
๖.๓.๑ ซองราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน
(ใช้แบบใบเสนอราคาของโรงเรียน)
๖.๓.๒ ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุ ดังนี้
๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
๓) สาเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

๔) ใบรับรองแพทย์
๖.๓.๓ วางเงินสดเป็นเงินหลักประกันซอง ร้อยละ ๕ ของราคาประมูลขั้นต่า จานวน
เงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จะคืนเงินหลักประกันซองให้กับผู้ยื่น
ประมูลหลังการทาสัญญาร้านค้าสวัสดิการแล้วเสร็จ
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศผู้เสนอ
ราคาสูงสุดเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ ๕
และ ข้อ ๖ โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุ กราย
จะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
๖.๕ การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ดาเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
๗. การทาสัญญา
๗.๑ ผู้ชนะการประมูลต้องมาทาสัญญากับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ภายในวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ และต้องจ่ายเงินตาราคาที่เสนอประมูลได้ เป็นเงินรายได้สถานศึกษาในวันที่ทา
สัญญา โดยจ่ายงวดเดียวเต็มจานวน
๗.๒ หากเลยกาหนดเงื่อนไขการทาสัญญา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอสงวนสิทธิ์การ
ทาสัญญา ขอยกเลิกผลการประมูลในครั้งนี้ และจะประกาศการประมูลใหม่ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ใบสมัคร
ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
เขียนที่ .........................................................
วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................... อายุ.............. ปี
อาชีพ ..................................... ที่อยู่ เลขที่ ................. ถนน ...................................... ตาบล................................
อาเภอ .................................. จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ ....................
ขอสมัครเป็นเข้าประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และจะถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับและระเบียบของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
พร้อมใบสมัครนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ มาดังนี้
 ๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
จานวน ๑ ฉบับ
 ๒) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
จานวน ๑ ฉบับ
 ๓) สาเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
 ๔) ใบรับรองแพทย์
จานวน ๑ ฉบับ
 ๕) เงินสดประกันซอง ร้อยละ ๕ ของราคาขั้นต่าการประมูล
จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ ..................................... ผู้สมัคร
(................................................. )
.............../......................./.............

