
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนหนองตูมวิทยา 
ที ่ ๓ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนและโรงอาหารโรงเรียนหนองตูมวิทยา 

ด้วย โรงเรียนหนองตูมวิทยา มีความประสงค์จะท าการประมูล ร้านค้า โรงเรียน เพ่ือจัด
จ าหน่ายให้กับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนหนองตูมวิทยา ซึ่งมีข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒๑ คนและนักเรียน จ านวน ๒๒๕ คน โดยให้มีสินค้าบริการ จัดจ าหน่าย
และบริการจ้างเหมาในราคาท่ีเป็นธรรมมีความสะดวก  ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตา มกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของ
ทางราชการของโรงเรียน ดังนี้  

๑. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองประมูล 
ร้านค้าโรงเรียนและโรงอาหาร 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล 
๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย 
๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการ

ร้านค้า ให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลก่อนที่จะเปิดภาคเรียน ) 
๒.๓ ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
๒.๔ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขาย

อาหาร 
๒.๕ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น มี

บุคลากรที่ด าเนินการพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามท่ีก าหนด  
๓.  ช่วงเวลาการขายของร้านค้าโรงเรียนและโรงอาหาร 

 ๓.๑ ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการต่างๆ) 
 ๓.๒ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  
        ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และ เวลา ๑๕.๔๐ น. เป็นต้นไป   

๔.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 
      คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาทุกรายที่เสนอยื่นโดยจะ

พิจารณาคุณสมบัติเป็นล าดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นล าดับต่อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นส าคัญ โดยยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองปร ะมูลถือเป็นสูงสุด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องหรือร้องเรียนใดๆ มิได้ทั้งสิ้น    
 

 

 



๕. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ   
๕.๑ ก าหนดราคาขั้นต  าในการเสนอราคาประมูล ๔๕,๐๐๐ บาท/ปี ( ๒ ภาคเรียน ) 
๕.๒ สินค้าท่ีโรงเรียนอนุญาตให้จ าหน่ายมี ดังนี้ อุปกรณ์ในครัวเรือน ได้แก่ อาหาร

กระป๋อง  บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป  เครื่องปรุงอาหาร ข้าวสาร  ผงซักฟอกน้ ายา -อุปกรณ์ท าความสะอาดบ้าน / 
นาฬิกาสายสีด า กิ๊บด า สร้อยคอสแตนเลส หวี แป้ง ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกาย โลชั่น  โคโลญช์ระงับกลิ่นกาย ยา
และเวภัณณ์ ได้แก่ ยาอมแก้เจ็บคอ ยาแก้ปวด พลาสเตอร์ยา น้ ามันมวย ผ้าอนามัยและอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ ผ้า
เช็คหน้า ร่ม กระดาษช าระ กระเป๋าใส่เงิน แฟ้มเอกสาร ดอกไม้แต่งบอร์ด กระเป๋าใส่ปากกา ยาสีฟัน แปรงสี
ฟัน สบู่ ของขวัญและอุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องสังฆภัณฑ์ เม็ดบวยเค็ม หวาน (ชนิดขวดใหญ่) 

๕.๓ สินค้าท่ีโรงเรียนห้ามจ าหน่ายมีดังนี้ อุปกรณ์การแต่งกาย ได้แก่ เสื้อนักเรียน กางเกง
นักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตนารี ชุดยุวกาชาด ชุดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เข็มขัด รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน 
บุหรี่ น้ าอัดลม เม็ดอมทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์การพนัน หมากฝรั่ง ของหมักดอง สื่อลามกอนาจาร ยาเสพติดทุก
ชนิด สิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิด ขนมท่ีไม่มีเครื่องหมาย อย. ที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติกไม่มีสี สินค้าท่ีไม่ได้ก าหนดไว้
ในข้อ ๕.๒ และ ข้อ ๕.๓ หากประสงค์จะจ าหน่าย ให้ขออนุญาตโรงเรียนเป็นรายการ ฯ ไป เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงจ าหน่ายได้ 

๕.๔ การขายต้องไมท่ าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
๕.๖ ท าสัญญาครั้งละ ๑ ปี  
๕.๗ ก าหนดราคาขายสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป  
๕.๘ ผู้เช่าต้องติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้า (มิเตอร์) และเสียค่ากระแสไฟฟ้าเอง 

๖. การรับแบบฟอร์ม/การยื นซอง/การเปิดซองประมูลราคา 
๖.๑  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าโรงเรียนได้ที โรงเรียนหนองตูมวิทยา ( ห้อง

ธุรการ ) ได้ตั้งแต่วันที  ๘  มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที   ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.        
( เว้นวันหยุดราชการ ) 

๖.๒ ยื นซองประมูล/เปิดซอง ในวันที  ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อม
ทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 

๖.๓ ซองเสนอราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่น เป็น ๒ ซอง พร้อมหน้าจ่าซอง      
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านค้าโรงเรียนและโรงอาหารโรงเรียนหนองตูมวิทยา ดังนี้ 

ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุ ดังนี้ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
- ส าเนาทะเบียนการค้า  

 



๖.๔ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง
เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ ๕ และ ๖ 
โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้อง
ยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  

๖.๕ การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับการ
พิจารณาให้ด าเนินตามระเบียบพัสดุของราชการโดยอนุโลม 

๖.๖ การท าสัญญา  
๗. อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายสินค้าแต่ละประเภทซึ ง

มีอายุสัญญา ๑ ปี ( ๒ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ) 
๗.๑ วันนัดท าสัญญา ก าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายสินค้าแต่ละประเภทมาท าสัญญาในวันที่ 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญาโรงเรียนจะ
เรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 

๗.๒ ก าหนดช าระเงินประมูลร้านค้าโรงเรียนและโรงอาหารดังนี้ 
ช าระเงินประมูลในวันที  ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ( วันท าสัญญา)  
 
  ประกาศ  ณ  วันที   ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

     

      ( นายสรายุทธ  เกษรพรหม ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา 
              รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา 
 
 

 
     

 

 

 
 
 
 
หมายเหตุ : กรุณาติดต่อเบอร์โทรศัพท ์๐๖๑-๑๕๓-๐๑๕๐ ( ธุรการ ) ก่อนเข้ามารับซองนะคะ  

 
 


