ประกาศโรงเรียนมัธยมหนองเขียด
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์รา้ นค้าโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ประจาปีการศึกษา 2562
………………………………………
ด้วยโรงเรียนมัธยมหนองเขียด มีความประสงค์จะทาการประมูลสหกรณ์ร้านค้า เพื่อจัดจาหน่ายให้กับ
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จานวน 25 คน และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 225 คน โดยให้มีสินค้าให้บริการ จัดจาหน่ายในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นซองประมูล
ห้องประชุมเล็กโรงเรียนมัธยมหนองเขียด
2. คุณสมบัติของผูข้ อยื่นซองประมูล
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย
2.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายสินค้า
2.5 ต้องเป็นผู้มี ความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มี วัสดุอุป กรณ์ที่ จาเป็น มี
บุคลากรที่จะดาเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกาหนด
3. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
- จาหน่ายสินค้าและบริการในวันเปิดทาการปกติทกุ วัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)
- ตั้งแต่เวลา เช้า
06.30 – 09.00 น.
- กลางวัน
12.00 – 13.00 น.
- เวลาบ่ายตั้งแต่เวลา
14.40 น. เป็นต้นไป
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เป็ น ล าดั บ แรกและถ้ าผ่ านคุ ณ สมบั ติ จ ะพิ จ ารณาราคาที่ เสนอมาเป็ น ล าดับ ต่ อ ไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นสาคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นทีส่ ุด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
5.1 กาหนดราคาขั้นต่าในการเสนอราคาประมูล 5,000 บาท ต่อปี
5.2 สามารถจาหน่ายสินค้าในสหกรณ์รา้ นค้าโรงเรียนมัธยมหนองเขียดได้ ดังรายการ
ต่อไปนี้
1) ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ นมทุกชนิด น้าผลไม้ โยเกิร์ต ไอศกรีม น้าหวาน
บรรจุขวด ยกเว้นน้าอัดลม
2) ประเภทอาหารว่าง ได้แก่ เบเกอรี่ทกุ ชนิด ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ ขนมที่มี
ส่วนผสมของผงชูรสอยู่น้อย หรือไม่มีเลย
3) ประเภทเครื่องเขียน ได้แก่ สมุด สมุดวาดเขียน ปากกา ดินสอ เครื่องเรขาคณิต
ไม้บรรทัด ยางลบ สี น้ายาลบคาผิด ปากกาเน้นข้อความ กระเป๋าใส่ปากกาหรือเอกสาร พู่กัน เป็นต้น
4) ประเภทเครื่องแบบ ได้แก่ เครื่องแบบลูกเสือ/เนตรนารี เช่นถุงเท้า พู่ลูกเสือ
หมวก วอกเกิ้ล อินธนู ผ้าพันคอ เข็มติดหมวก เข็มติดหน้าอก เน็คไทสาหรับชุดนักเรียน ม.ต้น และ อื่นๆ
5) ประเภทเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็นในการอุปโภค และ
บริโภคในชีวิตประจาวัน
5.3 ผู้จาหน่ายจะไม่จาหน่ายสินค้าที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นามาโรงเรียน
หรือรับประทาน ได้แก่ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม ขนมเคี้ยวหนึบหรือลูกอม หมากฝรั่ง น้าอัดลมทุกชนิด
เครื่องดื่มชูกาลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม เครื่องดื่ม หรือขนมอื่น ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษ
แก่ร่างกาย และไม่ทับซ้อนกับรายการขายของแม่ค้าโรงอาหาร ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป
5.4 ผู้จาหน่ายต้องทาการขายสินค้าในสหกรณ์ทุกวันทาการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผ ลการพิจารณาของ
ผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป
5.5 ขายต้องไม่ทาการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน
5.6 การทาสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทาสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจากวัน
พิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลและค่าบารุง
5.7 ทาสัญญาครั้งละ 2 ปีการศึกษา
5.8 กาหนดราคาขายการจาหน่ายสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป
6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา

6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายสินค้าในสหกรณ์ร้านค้า ได้ทงี่ านพัสดุและทรัพย์สิน
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด (ห้องบริหารงานทั่วไป ) ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ในเวลาราชการ
6.2 ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
6.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่ายหน้าซอง
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาสหกรณ์ร้านค้า ดังนี้

ซองที่ 1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน
(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)
ซองที่ 2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
- สาเนาทะเบียนการค้า
6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง
เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็น ที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและ
ไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
6.5 การรับ ซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจ ารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ ดาเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
7. การทาสัญญา
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทาสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ ขายสินค้าแต่ละประเภทซึ่งมี
อายุสัญญา 2 ปี (4 ภาคเรียนปีการศึกษา 2562 - 2563)
7.2 นัดทาสัญญา กาหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายสินค้ามาทาสัญญา ใน วันที่ 17 มิถุนายน
2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (ถ้าเกินกาหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทาสัญ ญา โรงเรียนจะเรียก
ผู้ ไ ด้ ใ นล าดั บ ต่ อ ไปมาท าสั ญ ญาหรื อ ตามการพิ จ ารณาของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น กรณี พิ เ ศษต่ อ ไป )
8. กาหนดชาระเงินประมูลร้านค้า สหกรณ์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ตามจานวนที่ยื่นเสนอ
ประมูล และดาเนินการขายตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน)
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด

