
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 

เรื่อง เสนอย่ืนซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 
....................................................................... 

  ด้วยโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)มีความประสงค์จะท าการประมูลร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียน เพื่อจัดจ าหนนาายสินค้าอปปโคคบริโคคหหน้กับคะะครู บปคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 
ซึ้งมีคะะครูและบปคลากร จ านวน 9 คน และนักเรียนชั้นอนปบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 110 คน โดยหหน้มี
สินค้าบริโคคจัดจ าหนนาายหนราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสปขลักษะะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกะฑ์ของทาง
ราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 
  ๑. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองประมูล 
   ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 
  ๒. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล 
   ๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย  
   ๒.๒ ต้องไมาเป็นโรคติดตาอที่ร้ายแรง โดยมีหบรับรองแพทย์มาประกอบ 
(สาวนผู้ประกอบการร้านค้าหหน้ขอหบรับรองแพทย์มาหหน้โรงเรียนหนลังจากได้รับประมูลกาอนที่จะเปิดคาคเรียนที่ ๑) 
   ๒.๓ ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
   ๒.๔ ต้องไมาเคยถูกลงโทษจากหนนาวยงานตาางๆ เป็นลายลักษะ์อักษรหนเรื่องการขายอาหนาร 
   ๒.๕ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมหนการประกอบการขายอันได้แกา มีวัสดปอปปกระ์ท่ีจ าเป็นมีบปคลากร
ที่จะด าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมหนเรื่องการจาายเงินคาาประมูลหหน้กับโรงเรียนตามก าหนนด 
  ๓. ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
   - ขายและจ าหนนาาย บริการหนวันเปิดท าการปกติทปกวัน (ยกเว้นวันหนยปดตาางๆ) 
   ตั้งแตาเวลา เช้า ๐๖.๐๐ – ๑3.3๐ น. 
  ๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
  คะะกรรมการพิจาระาเปิดซองเสนอราคาจะพิจาระาราคาของทปกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจาระา
คปะสมบัติเป็นล าดับแรกและถ้าผาานคปะสมบัติจะพิจาระาราคาท่ีเสนอมาเป็น ล าดับตาอไป โดยคะะกรรมการจะพิจาระา
โดยยึดตามระเบียบการพัสดปของราชการมาหช้โดยอนปโลม คือจะพิจาระาการหหน้ราคาสูงสปดเป็นส าคัญ โดยหหน้ยึดผลการ
พิจาระาของคะะกรรมการพิจาระาเปิดซอง ประมูล ถือเป็นที่สปด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหนรือฟ้องร้องหดๆ มิได้ทั้งสิ้น 
  ๕. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
   ๕.๑ ก าหนนดราคาข้ันต่ าหนการเสนอราคาประมูล 4,๐๐๐ บาท ตาอ 1 คาคเรียน 
   ๕.๒ ผู้จ าหนนาายจะไมาจ าหนนาายอาหนารที่ทางโรงเรียนประกาศหน้าม ได้แกา ของเลาน ลูกโป่ง ลูกโป่ง
วิทยาศาสตร์ ลูกแก้ว ขนมที่แถมของเลาน ขนมสีฉูดฉาด เครื่องดื่มชูก าลัง เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม ของหนมักดอง ที่ไมา
เป็นประโยชน์ หนรือกาอหหน้เกิดโทษแการาางกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งหหน้ทราบเป็นครั้งๆไป 
   ๕.๓ ไมาหหน้ประกอบอาหนารหนร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโดยหช้แก๊สหนรือเตาไฟฟ้า 
ไมาวาาจะเป็นการอปาน การตป๋น การต้ม การทอด การนึ่ง การผัด 
   ๕.4 ผู้จ าหนนาายต้องท าการขายอาหนารทปกวันท าการของโรงเรียน ถ้าไมามาขายต้องแจ้งลาวงหนน้า 
๒ วัน และถ้าหนยปดขายบาอยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหนตปผลการพิจาระาของผู้บริหนาร 
สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลหนปีตาอไป 



   ๕.5 การขายต้องไมาท าการอันขัดตาอกฎระเบียบของโรงเรียน 
   ๕.6 การท าสัญญานั้นหหน้ผู้ได้รับการประมูลได้มาท าสัญญากับโรงเรียนคายหนวันถัดไป 
จากวันพิจาระาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลและคาาบ ารปง  
   ๕.7 ท าสัญญาครั้งละ 1 คาคเรียน โดยจาายหนวันที่ท าสัญญา 
   ๕.8 ก าหนนดราคาขายการจ าหนนาายอาหนารและสินค้าจะต้องไมาแพงกวาาราคาท้องตลาดทั่วไป 
  ๖. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา 
   ๖.๑ ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนได้ที่โรงเรียนบ้านบางคลอง
(สามัคคีประชาคาร)  ะ หน้องธปรการ ได้ตั้งแตา วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕63 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน ๒๕63                 
เวลา ๐๘.3๐ – ๑5.๓๐ น. ในเวลาราชการ 
   ๖.๒ ยื่นซองประมูล หนวันที่ 15-17 มิถุนายน ๒๕63 และเปิดซองประมูลราคาใน       
วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕63 เวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจาระาหหน้เสร็จสิ้นหน                
วันที่ 19 มิถุนายน ๒๕63 
   ๖.๓ ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นด้วยตนเอง พร้อมจาายหนน้าซอง 
เรียนประธานคะะกรรมการเปิดซองประมูลราคาสหนกระ์ร้านค้า โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ดังนี้ 
   ๑. ซองเสนอราคา คายหนบรรจปหบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 
   (หช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
   ๒. ซองเอกสารประกอบ คายหนบรรจปดังนี้ 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
   - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
   ๖.๔ คะะกรรมการพิจาระาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไมาประกาศผู้เสนอราคาสูง
เป็นผู้ได้รับการพิจาระา หนากเป็นผู้ขาดคปะสมบัติตาม ข้อ ๒ และไมาปฏิบัติตามรายละเอียด หนข้อ ๕ และ ๖ โดยโรงเรียน
ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์หหน้ถือผลการพิจาระาของคะะกรรมการถือเป็น ที่สปดซึ่งผู้เสนอราคาทปกรายจะต้องยอมรับและไมาสามารถ
เรียกร้องหนรือฟ้องร้องตาอโรงเรียนได้ 
   ๖.๕ การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจาระาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
พิจาระาหหน้ ด าเนินการตามระเบียบพัสดปของทางราชการโดยอนปโลม 
  ๗. การท าสัญญา 
   ๗.๑ อายปสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจาระาเป็นผู้ขายอาหนารแตาละประเคทซึ่ง
มีอายุสัญญา ๑ เทอม (วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕63 – 13 พฤศจิกายน 2563) 
   ๗.๒ นัดท าสัญญา ก าหนนดหหน้ผู้ได้รับการพิจาระาขายอาหนารแตาละประเคทมาท าสัญญา 
ในวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา 
โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 
   ๗.๓ ก าหนนดช าระเงินประมูลร้านค้าขายอาหนาร ดังนี้ 
    ช าเงินประมูลหน 21 มิถปนายน ๒๕63 โดยช าระเพียงงวดเดียว 
   

  ประกาศ ะ วันที่ 5 มิถปนายน พ.ศ. 2563  

 
    
   ลงชื่อ 
    (นายบปญเกิด   เผือกหต้) 
  รักษาการหนต าแหนนางผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 


