
 
ประกาศโรงเรียนวังม่วงวทิยาคม 

เร่ือง    เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ประจ าปี 2563 
………………………………… 

 

ด้วยโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  มีความประสงค์จะท าการประมูลราคา     ร้านค้าสวัสดิการ

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ประจ าปี 2563  เพ่ือจัดจ าหน่ายให้กับนักเรียนในโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้จัดจ าหน่ายและบริการสินค้าแก่นักเรียน ในราคาที่เป็นธรรม  มีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ     

และเปน็ไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน  ดังนี้ 

1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นประมูล 

ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคา 

2.1 ต้องเคยเป็นหรือก าลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/บริการดังกล่าวข้างต้น 

2.2 ต้องมีสัญชาติไทย 

2.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง  โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในวันท าสัญญา 

2.4 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการด้วยตนเอง 

2.5 ต้องไม่เคยผิดสัญญา หรือถูกฟ้องร้องในการประกอบการร้านค้าสวัสดิการกับหน่วยงานใดๆ     มาก่อน 

3. ช่วงเวลาด าเนินการจ าหน่ายสินค้า 

ขายและจ าหน่าย  บริการ ในวันเปิดท าการปกติทุกวัน  

ช่วงเช้า  เวลา  07.00 – 08.00 น.   

ช่วงพักกลางวัน เวลา  11.00 – 13.00 น. 

ช่วงเย็น  เวลา 15.00 – 18.00 น. 

4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 

คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาทุกรายการที่เสนอยื่นซอง โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็น 

อันดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นล าดับต่อไป  คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือ จะพิจารณาให้

ราคาสูงที่สุดเป็นส าคัญ  โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล  ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคา 

จะเรียกหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

 



5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 

5.1 ก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอราคาประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 700,000 (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ต่อห้าปี        

ผู้ได้รับการประมูลต้องน าเงินสดมาช าระในวันที่ท าสัญญาในอัตราร้อยละ 70 ของวงเงินที่ประมูลได้               

การท าสัญญาจึงจะสมบูรณ์และในวันที่ก าหนดท าสัญญาหากผู้ที่ได้รับการประมูลไม่มาท าสัญญาตามเวลา          

ที่โรงเรียนก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

5.2 ผู้ประกอบการต้องจ าหน่ายสินค้าที่เป็นประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย และเป็นอันตรายต่อผู้ซื้อ          

และไม่จ าหน่ายสินค้าที่ทางโรงเรียนประกาศห้าม ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป 

5.3 ผู้ประกอบการต้องท าการเปิดจ าหน่ายสินค้าทุกวันท าการของโรงเรียนและวันหยุดราชการที่โรงเรียนมีกิจกรรม

ต่างๆ ตามที่โรงเรียนก าหนด ถ้าไม่เปิดจ าหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และถ้าหยุดจ าหน่ายติดต่อกัน   

3 วันท าการ โดยไม่มีเหตุอันควร โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการจ าหน่ายได้ทันที พร้อมถูกตัดสิทธิ์ยื่นเสนอ

ราคาในครั้งถัดไป 

5.4 การจ าหน่ายต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้อก าหนดของโรงเรียน 

5.5 การท าสัญญานั้นให้ผู้ที่ชนะการเสนอราคาไปท าสัญญากับโรงเรียนภายใน 7 วันนับจากวันประกาศผลการพิจารณา 

5.6 ก าหนดราคาจ าหน่ายสินค้าจะต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาดโดยทั่วไป และตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียน 

5.7 ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุง ตกแต่ง ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สวัสดิการร้านค้าให้สวยงาม ทันสมัย โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินการเอง และต้องบ ารุงดูแลรักษาอุปกรณ์

ครุภัณฑ์ของโรงเรียน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอ้ี ที่มีอยู่เดิม หากอุปกรณ์ครุภัณฑ์ของโรงเรียนช ารุด

เสียหายผู้ประกอบการต้องด าเนินการชดใช้ในราคาที่โรงเรียนก าหนด และเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้ถือเป็นทรัพย์สินของ

โรงเรียน 

5.8 ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ เช็ดถูท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจน

บริเวณอาคารโดยรอบให้เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 

5.9 ผู้ประกอบการต้องช าระเงินค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริง 

5.10 ผู้ประกอบการต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬา ค่ายวิชาการ ประชุมต่างๆ  

     หรือกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนของความอนุเคราะห์เป็นคราวๆ ไป 

5.11 โรงเรียนสามารถตรวจสอบการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยที่ 

     ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวก หากพบว่าไม่เป็นไปตามสัญญาที่โรงเรียนก าหนด 

     โรงเรียนมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ โดยผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ จากโรงเรียนทั้งสิ้น 

 

 

 



6. หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้า ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

6.1 สินค้าท่ีจ าหน่ายได้ สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิดต้องมี อย. ดังนี้ 

6.1.1 ขนมทุกชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ถูกหลักอนามัยตามหลักโภชนาการกระทรวงสาธารณสุข 

6.1.2 นมพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์จากนม 

6.1.3 น้ าผลไม้ประเภทกล่อง และเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่ผลิตจากผลไม้ 

6.1.4 ไอศกรีมประเภทบรรจุเสร็จ 

6.1.5 อุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ในการเรียนการสอน 

6.1.6 สินค้าเก่ียวกับการท าความสะอาด เช่น น้ ายาล้างจาน ผงซักฟอก เป็นต้น 

6.1.7 สินค้าเก่ียวกับการท าความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม กระดาษทิชชู 

6.1.8 สินค้าประดับการแต่งกายของนักเรียนที่ถูกระเบียบของโรงเรียน เช่น โบวผ์ูกผมสีขาว ขนาด 1 นิ้ว กิ๊บติด

ผมสีด า เข็มกลัด เป็นต้น 

6.2 สินค้าท่ีห้ามจ าหน่าย 

6.2.1 สินค้าผิดกฎหมาย 

6.2.2 สารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มชูก าลัง ชา กาแฟ และของมึนเมาทุกชนิด 

6.2.3 สินค้าที่อนุญาตให้ร้านค้าของโภชนาการ (โรงอาหาร) เป็นผู้จ าหน่ายแล้ว 

6.2.4 ลูกอม ลูกกวาด หมากฝรั่ง ของคบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชฯต่อร่างกาย 

6.2.5 สินค้าท่ีเกี่ยวกับการพนัน หรือที่มีของแถมเป็นอุปกรณ์ในการเล่นพนัน 

6.2.6 สินค้าประเภทเสริมความงามทุกชนิดที่ผิดระเบียบของทางโรงเรียน เช่น เจลใส่ผม ลิปสติก แป้งตลับ เป็นต้น 

6.2.7อุปกรณ์การเรียนที่เป็นเหล็ก และของมีคมขนาดใหญ่ 

6.2.8 เวชภัณฑ์และยาทุกชนิด 

6.2.9 สินค้าประเภทเดียวกับสินค้าตราโรงเรียน เช่น กระเป๋า สมุด เป็นต้น 

6.3 สินค้าทุกชนิดต้องติดป้ายแสดงราคา และราคาสินค้าต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาด 

6.4 ผู้ประกอบการต้องมีกิริยามารยาทและแต่งการสุภาพเรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่เสพยาเสพติด ไม่

เล่นการพนันภายในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน และบริเวณโรงเรียน 

6.5 ห้ามน าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงภายในบริเวณร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน 

6.6 ผู้ประกอบการต้องใช้ระบบบาร์โค้ดในการจ าหน่ายสินค้าและการช าระเงิน 

 

 

 

 

 



 

7. ก าหนดการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

7.1 ขอรับเอกสารการเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนได้ที่ห้องธุรการ  อาคาร 3 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ได้ตั้งแต่

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

7.2 ยื่นใบเสนอราคาได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคาร 3             

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

7.3 พิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคาร 3 โรงเรียน           

วังม่วงวิทยาคม พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 

7.4 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 

7.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศ ผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา    

หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 , 6 และ 7 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้

ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้อง

หรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

7.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้ด าเนินการ

ตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 

8. การท าสัญญา 

8.1 อายุสัญญา                                                                                                                  

โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสัญญาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

มีอายุสัญญา 5 ปี 

8.2 ก าหนดท าสัญญา                                                                                                                 

ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณามาท าสัญญาภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (ถ้าเกิน

ก าหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์) 

8.3 ก าหนดช าระเงิน 

งวดที่ 1 ร้อยละ 70 (หรือท้ังหมด) ของราคาที่ประมูลได้ (วันท าสัญญา) 

งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาที่ประมูลได้ (ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563) 

 

 

 

 

 (นายภัทรพล สุล านาจ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
 



 
ประกาศโรงเรียนวังม่วงวทิยาคม 

เร่ือง    เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโภชนาการ (โรงอาหาร) โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ประจ าปี 2563 
………………………………… 

 

ด้วยโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  มีความประสงค์จะท าการประมูลราคา     ร้านค้าโภชนาการ 

(โรงอาหาร) โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ประจ าปี 2563  เพ่ือจัดจ าหน่ายให้กับนักเรียนในโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  ตั้งแต่ชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้จัดจ าหน่ายและบริการสินค้าแก่นักเรียน ในราคาที่เป็นธรรม  มีความสะอาด  

ถูกสุขลักษณะ     และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน  ดังนี้ 

9. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นประมูล 

ร้านค้าโภชนาการ (โรงอาหาร) โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

10. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคา 

10.1 ต้องเคยเป็นหรือก าลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/บริการดังกล่าวข้างต้น 

10.2 ต้องมีสัญชาติไทย 

10.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง  โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในวันท าสัญญา 

10.4 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าโภชนาการ (โรงอาหาร) ด้วยตนเอง 

10.5 ต้องไม่เคยผิดสัญญา หรือถูกฟ้องร้องในการประกอบการร้านค้าสวัสดิการกับหน่วยงานใดๆ     มาก่อน 

11. ช่วงเวลาด าเนินการจ าหน่ายสินค้า 

ขายและจ าหน่าย  บริการ ในวันเปิดท าการปกติทุกวัน  

ช่วงเช้า  เวลา  07.00 – 08.00 น.   

ช่วงพักกลางวัน เวลา  11.00 – 13.00 น. 

ช่วงเย็น  เวลา 15.00 – 18.00 น. 

12. การพิจารณาผลการเสนอราคา 

คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาทุกรายการที่เสนอยื่นซอง โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็น 

อันดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นล าดับต่อไป  คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือ จะพิจารณาให้

ราคาสูงที่สุดเป็นส าคัญ  โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล  ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคา 

จะเรียกหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

 



13. เงื่อนไขและขอ้ปฏิบัติ 

13.1 ก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอราคาประมูลร้านค้าโภชนาการโรงเรียน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 3 

ปี           ผู้ได้รับการประมูลต้องน าเงินสดมาช าระในวันที่ท าสัญญาในอัตราร้อยละ 70 ของวงเงินที่ประมูลได้               

การท าสัญญาจึงจะสมบูรณ์และในวันที่ก าหนดท าสัญญาหากผู้ที่ได้รับการประมูลไม่มาท าสัญญาตามเวลา          

ที่โรงเรียนก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

13.2 ผู้ประกอบการต้องจ าหน่ายสินค้าที่เป็นประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย และเป็นอันตรายต่อผู้ซื้อ          

และไม่จ าหน่ายสินค้าที่ทางโรงเรียนประกาศห้าม ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป 

13.3 ผู้ประกอบการต้องท าการเปิดจ าหน่ายสินค้าทุกวันท าการของโรงเรียนและวันหยุดราชการที่โรงเรียนมี

กิจกรรมต่างๆ ตามที่โรงเรียนก าหนด ถ้าไม่เปิดจ าหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และถ้าหยุดจ าหน่าย

ติดต่อกัน   3 วันท าการ โดยไม่มีเหตุอันควร โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการจ าหน่ายได้ทันที พร้อมถูกตัดสิทธิ์

ยื่นเสนอราคาในครั้งถัดไป 

13.4 การจ าหน่ายต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้อก าหนดของโรงเรียน 

13.5 การท าสัญญานั้นให้ผู้ที่ชนะการเสนอราคาไปท าสัญญากับโรงเรียนภายใน 7 วันนับจากวันประกาศผลการ

พิจารณา 

13.6 ก าหนดราคาจ าหน่ายสินค้าจะต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาดโดยทั่วไป และตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการโภชนาการร้านค้าโรงเรียน 

13.7 ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุง ตกแต่ง ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการโภชนาการร้านค้าให้สวยงาม ทันสมัย โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินการเอง และต้องบ ารุงดูแล

รักษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ของโรงเรียน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอ้ี ที่มีอยู่เดิม หากอุปกรณ์ครุภัณฑ์ของ

โรงเรียนช ารุดเสียหายผู้ประกอบการต้องด าเนินการชดใช้ในราคาที่โรงเรียนก าหนด และเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้ถือ

เป็นทรัพย์สินของโรงเรียน 

13.8 ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ เช็ดถูท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

ตลอดจน บริเวณอาคารโดยรอบให้เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ

เดิม 

13.9 ผู้ประกอบการต้องช าระเงินค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริง 

5.10 ผู้ประกอบการต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬา ค่ายวิชาการ ประชุมต่างๆ  

     หรือกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนของความอนุเคราะห์เป็นคราวๆ ไป 

5.12 โรงเรียนสามารถตรวจสอบการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยที่ 

     ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวก หากพบว่าไม่เป็นไปตามสัญญาที่โรงเรียนก าหนด 

     โรงเรียนมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ โดยผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ จากโรงเรียนทั้งสิ้น 

 



 

 

14. หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้า ร้านค้าโภชนาการ (โรงอาหาร) 

14.1 สินค้าท่ีจ าหน่ายได้ อาหารปรุงสุกที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

14.2 สินค้าท่ีห้ามจ าหน่าย 

6.2.1 สินค้าผิดกฎหมาย 

6.2.2 สารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มชูก าลัง ชา กาแฟ และของมึนเมาทุกชนิด 

6.2.3 สินค้าที่อนุญาตให้ร้านค้าของสวัสดิการโรงเรียน เป็นผู้จ าหน่ายแล้ว 

6.2.4 ลูกอม ลูกกวาด หมากฝรั่ง ของคบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

6.2.5 สินค้าที่เก่ียวกับการพนัน หรือที่มีของแถมเป็นอุปกรณ์ในการเล่นพนัน 

6.2.6 สินค้าประเภทเสริมความงามทุกชนิดที่ผิดระเบียบของทางโรงเรียน เช่น เจลใส่ผม ลิปสติก แป้งตลับ เป็นต้น 

6.2.7อุปกรณ์การเรียนที่เป็นเหล็ก และของมีคมขนาดใหญ่ 

6.2.8 เวชภัณฑ์และยาทุกชนิด 

14.3 อาหารทุกชนิดต้องติดป้ายแสดงราคา และราคาสินค้าต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาด 

14.4 ผู้ประกอบการต้องมีกิริยามารยาทและแต่งการสุภาพเรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่เสพยาเสพ

ติด ไม่เล่นการพนันภายในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน และบริเวณโรงเรียน 

14.5 ห้ามน าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงภายในบริเวณร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน 

15. ก าหนดการประมูลร้านค้าโภชนาการ (โรงอาหาร) โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

15.1 ขอรับเอกสารการเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนได้ที่ห้องธุรการ  อาคาร 3 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

15.2 ยื่นใบเสนอราคาได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคาร 3             

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

15.3 พิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคาร 3 โรงเรียน           

วังม่วงวิทยาคม พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 

15.4 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 

15.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศ ผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับการ

พิจารณา    หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 , 6 และ 7 โดยโรงเรียนทรง

ไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่

สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

15.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้

ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 



 

 

 

16. การท าสัญญา 

16.1 อายุสัญญา                                                                                                                  

โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสัญญาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

มีอายุสัญญา 3 ปี 

16.2 ก าหนดท าสัญญา                                                                                                                 

ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณามาท าสัญญาภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (ถ้าเกิน

ก าหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์) 

16.3 ก าหนดช าระเงิน 

งวดที่ 1 ร้อยละ 70 (หรือท้ังหมด) ของราคาที่ประมูลได้ (วันท าสัญญา) 

งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาที่ประมูลได้ (ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563) 

 

 

 

 (นายภัทรพล สุล านาจ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
 

                                                                                                                                            


