
 
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 

เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
..................................................... 

 
 ด้วยโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสรมิวิทย์มีความประสงค์จะท าการประมูลสหกรณ์ร้านค้า เพ่ือจัดจ าหน่าย
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา จ านวน ๔๐  คน   และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ประมาณ  จ านวน ๕๐๖  คน  โดยให้มี
อาหารบริการ  จัดจ าหน่ายและบริการในราคาท่ีเป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน  ดังนี้  

๑. ประเภทรายการที่ก าหนดใหย่ืนซองประมูล 

   สหกรณ์ร้านค้า 

๒. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล 

๒.๑  ต้องจะเปิดภารประมูลก่อนที่องมีสัญชาติไทย 
๒.๒  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ(ส่วน 

ผู้ประกอบการร้านค้าให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่  
๑/๒๕๖๑) 

๒.๓  ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
๒.๔  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่อง 

การขายอาหาร 
๒.๕ ต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นมีบุคลากรที่จะ
ด าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด 

 ๓. ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
  -ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ) 
  -ตั้งแต่เวลา  เช้า   ๐๖.๐๐ –  ๐๗.๓๐  นาฬิกา 
  -กลางวัน            ๑๑.๓๐ –  ๑๓.๓๐  นาฬิกา 
  -เวลาบ่ายตั้งแต่เวลา   ๑๕.๓๐  นาฬิกา  เป็นต้นไป 
          ยกเว้น อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์อ่ืนๆ สามารถจ าหน่ายได้ตลอดเวลาท าการ 
 

๔. การพิจารณาผลการน าเสนอราคา 



 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณา
คุณสมบัติเป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็น  ล าดับต่อไป  โดยคณะกรรมการ 
จะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็น
ส าคัญ  โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง ประมูล ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคา 
จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 
  
 ๕. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
 ๕.๑  ก าหนดราคาข้ันต่ าในการเสนอราคาประมูล  ๔๕,๐๐๐  บาท  ต่อปี 
 ๕.๒  ผู้จ าหน่ายจะไม่จ าหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้น ามาโรงเรียน 
หรือรับประทาน ได้แก่ เมล็ดทานตะวัน  เมล็ดแตงโม  อ้อยควั่น  ขนมอมหรือลูกอม  หมากฝรั่ง  
น้ าอัดลมทุกชนิด  เครื่องดื่มชูก าลัง เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม ขนมถุงท่ีมีส่วนผสมของผงชูรส และอาหาร 
หรือเครื่องดื่ม หรือขนมอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ
เป็นครั้งๆไป 
 ๕.๓ ผู้จ าหน่ายต้องท าการขายอาหารทุกวันท าการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า  ๒ วัน 
และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร
สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 
 ๕.๔ ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
 ๕.๕ การท าสัญญานั้นให้ได้รับการประมูลได้มาท าสัญญากับโรงเรียนภายใน ๓๐  วัน  ถัดไปจากวัน
พิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลและค่าบ ารุง 
 ๕.๖ ท าสัญญาครั้งที่ ๑  พร้อมจ่ายเงินประมูลทันทีครบตามจ านวนที่ประมูล 
 ๕.๗ ก าหนดราคาขายการจ าหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป 
 ๕.๘ ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณที่ร้านค้าตนเองตลอดเวลาท าการ 

๖.  การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคา 
๖.๑ ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์(ห้องธุรการ

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์) ได้ตั้งแต่ วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓    ถึง วันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๘.๓๐  น. –  ๑๕.๓๐  น. ในเวลาราชการ  
 ๖.๒ ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา  ในวันที่ ๒๐   มีนาคม  ๒๕๖๓   
เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๐.๐๐  น.   พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในเวลา   
๑๔.๐๐   น.  ในวันเดียวกัน 
 ๖.๓ ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น ๒  ซอง  พร้อมจ่าหน้าซองเรียนประธาน
คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ดังนี้ 
  ๑.ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 
     (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 

 ๒.ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 



  - ส าเนาทะเบียนบ้านของผูเ้สนอราคา 

  - ส าเนาทะเบียนการค้า (ถา้มี) 
 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้
ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด  ในข้อ ๕ และ ๖  
โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอทุกรายจะต้องยอมรับ 
และไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
 ๖.๕ การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้ 
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม  
 
 
 
  ๗.การท าสัญญา   
 ๗.๑ อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมี 
อายุสัญญา ๑  ปี (๒  ภาคเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓) โดยให้ท าการขายอาหาร ตั้งแต่  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  
๒๕๖๓  ถึงวันที่   ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
  
          ๗.๒ นัดท าสัญญา ก าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณามาท าสัญญา ในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น. –  ๑๒.๐๐  น. พร้อมวางเงินประกันการท าสัญญาจ านวนเงินทั้งหมดครบ        
จ านวนตามที่ประมูล(ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไป
มาท าสัญญาหรือตามการพิจาณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 
 ๗.๓ เงินประกันสัญญาตามข้อ ๗.๒  นี้เป็นหลักประกันสัญญาต้องมาด าเนินการตามที่ได้รับและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันสัญญาซึ่งทางร้านจะ
เรียกร้องใดๆต่อโรงเรียนไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง 
 ๗.๔  ก าหนดช าระเงินประมูล  ดังนี้ 
 วันท าสัญญา วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  พร้อมจ่ายเงินค่าประมูลให้ครบจ านวนที่ประมูลไว้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

                                                                
      (นายภูรินท์   สอนพูด) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


