
 

                                                             
ประกาศโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

เรื่อง   เสนอยื่นซองประมลูสหกรณ์รา้นคา้โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  ประจ าปีการศึกษา 2562 
……………………………………… 

       ด้วยโรงเรียนมัธยมหนองเขียด  มีความประสงค์จะท าการประมูลสหกรณ์ร้านค้า เพื่อจัดจ าหน่ายให้กับ
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองเขียด   ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จ านวน  25 คน และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 225  คน  โดยให้มีสินค้าให้บริการ   จัดจ าหน่ายในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด  
ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 

  1.  ประเภทรายการท่ีก าหนดให้ยื่นซองประมลู 
   ห้องประชุมเลก็โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    

  2.  คุณสมบัติของผูข้อยื่นซองประมลู 
    2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
   2.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง   
   2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
   2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายสินค้า 
   2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นมี
บุคลากรที่จะด าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด  

  3.  ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
        - จ าหน่ายสินค้าและบริการในวันเปิดท าการปกติทกุวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)      
  - ตั้งแต่เวลา เช้า                   06.30 – 09.00  น. 
   - กลางวัน    12.00 – 13.00  น. 
   - เวลาบ่ายต้ังแต่เวลา   14.40 น. เป็นต้นไป 

     

  4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 
      คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ
พิจารณาคุณสมบัติ เป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่ เสนอมาเป็น  ล าดับต่อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นส าคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปดิซองประมูล ถือเป็นทีสุ่ด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 
 

 
 
 
 



 
 
5.  เง่ือนไขและข้อปฏิบัต ิ
    5.1  ก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอราคาประมลู 5,000 บาท ต่อป ี

      5.2  สามารถจ าหนา่ยสินคา้ในสหกรณ์รา้นคา้โรงเรียนมัธยมหนองเขียดได้  ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
                                 1) ประเภทเครื่องดื่ม  ได้แก่   นมทุกชนิด   น้ าผลไม้   โยเกิร์ต   ไอศกรีม  น้ าหวาน
บรรจุขวด ยกเว้นน้ าอัดลม 
                                 2) ประเภทอาหารว่าง ได้แก่   เบเกอรี่ทกุชนิด  ขนมปังกรอบ แครกเกอร์  ขนมที่มี
ส่วนผสมของผงชูรสอยู่น้อย หรือไมม่ีเลย 
                                 3) ประเภทเครื่องเขียน  ได้แก่  สมุด  สมุดวาดเขียน  ปากกา  ดินสอ  เครื่องเรขาคณิต  
ไม้บรรทัด  ยางลบ  สี    น้ ายาลบค าผิด  ปากกาเน้นข้อความ  กระเป๋าใส่ปากกาหรือเอกสาร  พู่กัน  เป็นต้น 
    4)  ประเภทเครื่องแบบ  ได้แก่  เครื่องแบบลูกเสอื/เนตรนารี เช่นถุงเท้า  พู่ลูกเสือ  
หมวก   วอกเกิ้ล   อินธนู   ผ้าพันคอ   เข็มติดหมวก  เข็มติดหน้าอก  เน็คไทส าหรบัชุดนักเรียน ม.ต้น  และ อื่นๆ   
    5)  ประเภทเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  ได้แก่  สิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการอปุโภค และ
บริโภคในชีวิตประจ าวัน 

    5.3  ผู้จ าหน่ายจะไม่จ าหน่ายสินค้าท่ีทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้น ามาโรงเรียน 
หรือรับประทาน ได้แก่ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม  ขนมเคี้ยวหนึบหรือลูกอม  หมากฝรั่ง น้ าอัดลมทุกชนิด 
เครื่องดื่มชูก าลัง เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม  เครื่องดื่ม หรือขนมอ่ืน ๆ ท่ีไม่เป็นประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษ
แก่ร่างกาย   และไม่ทับซ้อนกับรายการขายของแม่ค้าโรงอาหาร  ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป   

     5.4 ผู้จ าหน่ายต้องท าการขายสินค้าในสหกรณ์ทุกวันท าการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของ
ผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธ์ิยื่นประมูลในปีต่อไป 

      5.5 ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
        5.6 การท าสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาท าสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจากวัน
พิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลและค่าบ ารุง 
        5.7 ท าสัญญาครั้งละ 2 ปกีารศึกษา    
        5.8 ก าหนดราคาขายการจ าหน่ายสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป  
    

   6.  การรับแบบฟอร์ม / การย่ืนซอง / การเปิดซองประมูลราคา 

            6.1 ขอรับแบบฟอรม์การประมลูราคาขายสินค้าในสหกรณ์ร้านค้า ได้ทีง่านพสัดุและทรัพยส์ิน
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  (ห้องบริหารงานทั่วไป )  ได้ต้ังแตวั่นท่ี 12 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 13 มิถุนายน 2562   
เวลา  08.30 น. – 15.30  น. ในเวลาราชการ 
            6.2  ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 
เวลา  10.00  น. พร้อมทั้งประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 
           6.3  ซองประมูลราคา   ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น  2  ซอง พร้อมจ่ายหน้าซอง 
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาสหกรณ์ร้านค้า  ดังนี ้



   
 
   ซองท่ี  1 ซองเสนอราคา   ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 

   (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
  ซองท่ี 2 ซองเอกสารประกอบ   ภายในบรรจุดังนี้ 

             - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
             - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
  - ส าเนาทะเบียนการค้า  
 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง 
เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม  ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด  ในข้อ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธ์ิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็น ที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรบัและ
ไมส่ามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
 6.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
  
 7.  การท าสัญญา 
      7.1  อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายสินค้าแต่ละประเภทซึ่งมี
อายุสัญญา 2 ปี (4 ภาคเรียนปีการศึกษา 2562 - 2563) 
      7.2  นัดท าสัญญา  ก าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายสินค้ามาท าสัญญา ใน วันท่ี 17  มิถุนายน  
2562   ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 12.00 น.  (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียก
ผู้ ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิ เศษต่อไป )   
 8.  ก าหนดช าระเงินประมูลร้านค้าสหกรณ์  ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2562  ตามจ านวนท่ียื่นเสนอ
ประมูล   และด าเนินการขายตั้งแต่วันท่ี  18  มิถุนายน 2562  เป็นต้นไป 
                 
  
   ประกาศ  ณ   วันที่ 6  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
         
 
          (นางสาวอรุณศรี  ยิ่งยืน) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด   


