
 
ประกาศโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

เร่ือง การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 20 

******************************************************** 
ด้วยโรงเรียนเพญ็พิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 20 มีควำมประสงค์

จะท ำกำรเปิดประมูลร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนเพญ็พิทยำคม  ซึ่งเป็นอำคำรประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น
เดียว เนื้อที่ประมำณ 108 ตำรำงเมตร บนท่ีดินของโรงเรียนเพ็ญพิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 20  เลขท่ี 56   หมู่ 13  ถนนอุดร – เพ็ญ  ต ำบลเพ็ญ อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี   

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำภำยในร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียน โดย
ให้บริกำรแก่คณะครู บุคลำกร และนักเรียน ประมำณ 2,000 คน โรงเรียนได้ก ำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูล
ไว้ตำมรำยละเอียดแนบประกำศนี้จึงเรียนเชิญผู้ประกอบกำรได้เสนอรำคำประมูลตำมเงื่อนไข และก ำหนด
รำยกำรดังต่อไปนี ้
เง่ือนไขการประกวดราคาในเบือ้งต้น  

1. ในกำรพิจำรณำคัดเลือก โรงเรียนเพ็ญพิทยำคมจะเลือกผู้มีคุณสมบัติท่ีโรงเรียนก ำหนดและเสนอ
รำคำ สูงสุดมำเจรจำต่อรองในรำยละเอียด หำกโรงเรียนเพญ็พิทยำคมไม่สำมำรถหำข้อยุติในกำรเจรจำกับผู้
เสนอรำคำสูงสุดและมีคุณสมบัติตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด จะเรียกผู้เสนอรำคำในล ำดับถัดไปมำเจรจำ  

2. ผู้เสนอรำคำจะต้องตรวจสอบสถำนท่ีในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ก่อนกำร
เสนอรำคำ จะต้องทรำบเป็นอย่ำงดีถึงลักษณะของสถำนท่ีในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ รำยละเอียดและประเภทของ
สินค้ำท่ีทำงโรงเรียนอนญุำตให้ผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยได้ และไม่อนุญำตให้จ ำหน่ำย โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
จัดหำข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นด้วยตนเอง เกี่ยวกับประเภทของสินค้ำ ต้นทุนรำคำของสินค้ำ กำรบริหำรจัดกำร 
ควำมเส่ียง ควำมไม่แน่นอน และส่ิงอื่นใดท่ีมีผลกระทบต่อรำคำของผู้เสนอรำคำ  

3. ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นรำคำท่ีเสนอในเอกสำรเสนอรำคำ ตำมวันและเวลำท่ีทำงโรงเรียนก ำหนดยื่น
ซองประกวดรำคำ 

4. ในวันยื่นรำคำประมูลร้ำนค้ำสวัสดิกำร นอกจำกผู้เสนอรำคำจะต้องส่งเอกสำรประกวดรำคำให้
ครบถ้วนแล้ว ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งมอบ เงินสด ในวันท่ียื่นรำคำมูลค่ำเท่ำกับ 5% ของรำคำประมูลเช่ำพื้นท่ี
จ ำหน่ำยสินค้ำในร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนท่ีผู้เสนอรำคำเสนอมำ เพื่อค้ ำประกันว่ำผู้เสนอรำคำจะยอมท ำ
สัญญำกับโรงเรียนเพญ็พิทยำคม ตำมเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้ โดยโรงเรียนเพ็ญพิทยำคม จะคืนให้ผู้ท่ีไม่ได้รับกำร
คัดเลือกทันทีเมื่อแจ้งผลกำรคัดเลือก 

5. โรงเรียนจะคืนเงนิค้ ำประกันสัญญำให้กับผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกเมื่อลงนำมในสัญญำเช่ำพื้นท่ี
จ ำหน่ำยสินค้ำภำยในร้ำนสวัสดิกำรกับโรงเรียนเพญ็พิทยำคม พร้อมกับช ำระเงินค่ำเช่ำ งวดท่ี 1 เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

 
 



ข้อก าหนดและระเบียบของโรงเรียน ดังนี้ 
 1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองประมูล 
  ร้ำนค้ำสวัสดิกำร 
 2. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล 

2.1 มีสัญชำติไทย และมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปีบริบูรณ ์
2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ำยแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มำประกอบ (ให้ขอใบรับรองแพทย์มำ

ให้โรงเรียนหลังจำกท่ีผู้เสนอรำคำได้รับกำรคัดเลือก และก่อนท่ีจะลงนำมสัญญำ) 
2.3 ยื่นซองประมูลร้ำนค้ำด้วยตนเอง  
2.4 ไม่เคยถูกลงโทษจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นลำยลักษณ์อักษร ในเรื่องกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

2.6 ไม่เคยมีประวัติถูกด ำเนินคดีทำงกฎหมำยในเรื่องของกำรเงนิ และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
2.5 เป็นผู้มีควำมพร้อมในกำรประกอบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ อันได้แก่ สินค้ำ วัสดุอุปกรณ์ท่ี

จ ำเป็นส ำหรับนักเรียน คณะครูและบุคลำกรในวันท่ีเปิดท ำกำร และมีควำมพร้อมในเรื่องกำรจ่ำยเงิน
ค่ำประมูลให้กับโรงเรียนตำมก ำหนด  

 

3. ช่วงเวลาให้บริการจ าหน่ายสินค้าประจ าวัน  
3.1 .ให้บริกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในวันเปิดท ำกำรปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่ำง ๆ และ/หรือ

วันท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมดังนี้ 
1) เช้ำ (ก่อนเข้ำเรียน) 
2) พักน้อย /พักกลำงวัน /พักบ่ำย 
3) หลังเลิกเรียน 

 หมำยเหตุ : ก ำหนดเวลำพักตำมตำรำงเรียน 
3.2 ช่วงเวลำเรียนไม่อนุญำตให้จ ำหน่ำยสินค้ำ  
 

4. เง่ือนไขและข้อปฏบิัติ 
 4.1 รำยกำรสินค้ำท่ี “ไม่อนุญำต” ให้จ ำหน่ำย ดังนี้ 
   1) เมล็ดทำนตะวัน เมล็ดแตงโม อ้อยควั่น 
  2) ลูกอม หมำกฝรั่ง 
  3) น้ ำอัดลมทุกชนิด 
  4) เครื่องด่ืมท่ีมีคำเฟอีน เช่น กำแฟ 
  5) เครื่องด่ืมชูก ำลัง – เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม 
  6) ขนมถุงท่ีมีส่วยผสมของผงชูรส ท่ีไม่ได้รับรองจำกองค์กำรอำหำรและยำ (อย.) 
  7) อำหำรประเภททอด ปิ้ง ย่ำง รมควัน (ยกเว้นขนมปังปิ้ง) หรืออำหำรน ำมำ
ประกอบเองทุกประเภท 
  8) ขนมท่ีมีสีสันฉูดฉำด 
  9) เครื่องส ำอำง เครื่องประดับ น้ ำหอม ของเล่น 
  10) สินค้ำท่ีมีรำคำเกิน 100 บำทขึ้นไป (ไม่อนุญำตให้จ ำหน่ำยให้เด็กอำยุ 
ต่ ำกว่ำ 16 ปี)  

   11) สินค้ำประเภทตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียน 



4.2 ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำต้องให้บริกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทุกวันท ำกำรของโรงเรียน ถ้ำมีเหตุจ ำเป็น
ไม่สำมำรถให้บริกำรจ ำหน่ำยสินค้ำได้ต้องแจ้งโรงเรียนฯ ล่วงหน้ำ 2 วัน และถ้ำหยุดจ ำหน่ำยสินค้ำ
บ่อยครั้งโรงเรียนมีสิทธิ์ที่สำมำรถยกเลิกสัญญำกำรขำยได้ตำมเหตุผลกำรพิจำรณำของผู้บริหำร
สถำนศึกษำพร้อมท้ังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป  

4.3 กำรจ ำหน่ำยสินค้ำต้องไม่ท ำกำรอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
4.4 ก ำหนดรำคำขำยกำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำจะต้องไม่แพงกว่ำรำคำท้องตลำดท่ัวไป 
 

5. ขายแบบประกวดราคา/การยื่นซอง – การเปดิซองประกวดราคา 
 5.1 รับประกำศและแบบใบเสนอรำคำประมูลร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนเพ็ญพิทยำคม   

ต้ังแต่วันที่ 2 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 .ในวันท าการ จันทร์ – ศุกร์ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 
15.30 น. สถำนท่ีจ ำหน่ำย ณ ห้องบริหำรงำนท่ัวไป 

 5.2 ยื่นซองประกวดรำคำ วันจันทร์ที่ 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 
12.00 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป 

 5.3 เปิดซองประกวดรำคำ วันจันทร์ที่ 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. . ณ 
ห้องบริหารงานทั่วไป 

 5.4 ประกำศผลรำยช่ือผู้ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้จ ำหน่ำยสินค้ำ ร้ำนค้ำสวัสดิกำร  
วันจันทร์ที่ 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา  16.00 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป 
  

 6. หลักฐานของผู้เสนอราคา ที่ต้องยื่นในวันเสนอราคา 
  ผู้เสนอรำคำต้องน ำหลักฐำนต่ำง ๆ มำยื่นต่อคณะกรรมกำรรับซองประกวดรำคำ ตำมวันและ
เวลำท่ีก ำหนด โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  6.1 เอกสารหลักฐานส าคัญของผู้เสนอประกวดราคา จ านวน 1 ชุด ดังนี้ 
   1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เสนอรำคำ 
   2)ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้เสนอรำคำ 
   3)ระบุรำยกำรสินค้ำท่ีผู้เสนอรำคำจะจ ำหน่ำยในโรงเรียน 
 
 
  6.2 เอกสารใบเสนอราคา จ ำนวน 1 ฉบับ รำยละเอียดดังนี ้
   1)รำยละเอียดกำรเสนอรำคำ ต้องกรอกข้อควำมด้วยตัวพิมพ์ภำษำไทยให้ถูกต้อง 
ชัดเจน  
   2) ใบเสนอรำคำ : ตำมรูปแบบท่ีโรงเรียนก ำหนด 
   3) กำรลงจ ำนวนเงินในใบเสนอรำคำต้องลงด้วยตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกนั ให้ถือจ ำนวนเงินท่ีมำกเป็นส ำคัญและให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทเท่ำนั้น 
  6.3 ใบเสนอรำคำต้องท ำอย่ำงน้อย 2 ชุด ต้นฉบับปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยและขีดฆ่ำ 
พร้อมลงวันท่ีก ำกับตอนท้ำยของใบเสนอรำคำ ให้ลงช่ือของผู้มีอ ำนำจ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ให้เรียบร้อย 
  6.4 ใบเสนอรำคำให้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรำ (ถ้ำมี) และลงลำยมือช่ือเดียวกับ (ข้อ 6.3) ให้
เรียบร้อย 
  6.5 เมื่อยื่นซองประกวดรำคำแล้ว ห้ำมถอนกำรยื่นซองประกวดรำคำไม่ว่ำกรณีใดๆ 
 
 



 7. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
  7.1 คณะกรรมกำรเปิดซองประกวดรำคำ จะพิจำรณำรำคำของทุกรำยท่ีเสนอยื่นซองโดยจะ
พิจำรณำคุณสมบัติเป็นล ำดับแรกและถ้ำผ่ำนคุณสมบัติจะพิจำรณำรำคำท่ีเสนอมำเป็นล ำดับต่อไป 
  7.2 คณะกรรมกำรเปิดซองประกวดรำคำ จะพิจำรณำคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำและผู้เสนอ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนเพญ็พิทยำคม เพื่อพิจำรณำกล่ันกรอง 
ตำมล ำดับ 
  7.3 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนเพ็ญพิทยำคม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่
ประกำศผู้เสนอรำคำสูงสุดเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำ หำกเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ (ข้อ 2 ) และไม่ปฏิบัติตำม
รำยละเอียด (ข้อ 4 –5 ) โดยโรงเรียน ฯ จะทรงไวซ้ึ่งสิทธิ์ให้ถือผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนเพ็ญพิทยำคมถือเป็นท่ีสุด ซึ่งผู้เสนอรำคำทุกรำยจะต้องยอมรับและไม่สำมำรถ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
 

 8. การท าสัญญา 
  8.1 อำยุสัญญำ : โรงเรียนฯจะท ำสัญญำกับผู้ท่ีได้รับกำรพิจำรณำเป็นผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 
ประเภทร้ำนค้ำสวัสดิกำร ซึ่งมีอำยุสัญญำ 3 ปีกำรศึกษำ (6 ภำคเรียน : ปีกำรศึกษำ 2560 -2562) 
  8.2 กำรท ำสัญญำ : ก ำหนดให้ผู้ท่ีได้รับกำรพิจำรณำ มำท ำสัญญำ ในวันท่ี 17 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2560 ต้ังแต่เวลำ 09.00 น. – 12.00 น. (ถ้ำเกินก ำหนดดังกล่ำวถือว่ำไม่ประสงค์จะท ำสัญญำ โรงเรียนฯ
จะเรียกผู้ท่ีได้ในล ำดับต่อไปมำท ำสัญญำหรือตำมกำรพิจำรณำของผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 
 

 
ประกำศมำ ณ วันท่ี 2  พฤษภำคม  พ.ศ. 2560 

 
 
        
 
     (นำยสมดุลย์       โฉมหำญ) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพ็ญพิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


