
 
ประกาศโรงเรียนปากชอง 

เรื่อง การคัดเลือกผูประกอบการรานจําหนายเครื่องดื่ม โรงเรียนปากชอง 

……………………………………… 

       ดวยโรงเรียนปากชองมีความประสงคจะทําการคัดเลือกผูประกอบการจําหนายเครื่องดื่ม โรงเรียน

ปากชองดวยวิธีการเสนอราคม เพื่อจัดจําหนายสินคาใหกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากชอง ซึ่ง

มีคณะครูและบุคลากร จํานวน  160 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 3,150 คน  โดยใหมีการ

บริการจัดจําหนายสินคาในราคาท่ีเปนธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑของ

ทางราชการและของโรงเรียน ดังนี ้

 

  1.  ประเภทรายการที่กําหนดใหย่ืนซองเสนอราคา 

   รานจําหนายเครื่องดื่ม   

 

  2.  คุณสมบัติของผูขอย่ืนซองเสนอราคา 

    2.1 ตองมีสัญชาติไทย 

   2.1 ตองไมเปนโรคติดตอท่ีรายแรง โดยมีใบรับรองแพทยประกอบ 

   2.3 ตองไมเคยถูกลงโทษจากหนวยงานตางๆ เปนลายลักษณอักษรในเรื่องการขาย

อาหาร 

   2.5 ตองเปนผูมีความพรอมในการประกอบการขายอันไดแก มีวัสดุอุปกรณที่จําเปนมี

บุคลากรที่จะดําเนินงานพรอม และมีความพรอมในเรื่องการจายเงินคาเสนอราคาใหกับโรงเรียนตามกําหนด 

 

  3.  ชวงเวลาการจําหนาย 

       จําหนาย ในเวลา 06.00 – 17.00 น. บริการในวันเปดทําการปกติทุกวัน  

(ยกเวนวันหยุดตางๆ)  

       

  4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 

      คณะกรรมการพิจารณาเปดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดย

จะพิจารณาคุณสมบัติเปนลําดับแรกและถาผานคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเปน ลําดับตอไป โดย

คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใชโดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให

ราคาสูงสุดเปนสําคัญ โดยใหยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูล ถือเปนการสิ้นสุด  



ผูเสนอราคาจะเรียกรองหรือฟองรองใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 
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5.  เงื่อนไขและขอปฏิบัติ 

5.1 กําหนดราคาขั้นต่ําในการเสนอราคาประมูล เปนรายซุม โดยแบงปน 4 ซุมดังนี้ 

 ซุมที่ 1 บริเวณอาคารหอประชุม 50 ป   ราคาขั้นต่ํา 50,000บาท ตอภาคเรียน 

 ซุมที่ 2 บริเวณหลังอาคารปติปวงประชา  ราคาขั้นต่ํา 50,000บาท ตอภาคเรียน 

ซุมที่ 3 บริเวณหนาโดมศิลปะ           ราคาขั้นต่ํา 50,000บาท ตอภาคเรียน 

ซุมที่ 4 บริเวณอาคาร 7           ราคาขั้นต่ํา 25,000บาท ตอภาคเรียน 

5.2  ผูขายตองทําการจําหนายสินคาทุกวันทําการของโรงเรียน ถาไมมาขายตองแจง 

ลวงหนา 2 วัน และถาหยุดขายบอยครั้ง  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายไดตามเหตุผลการพิจารณาของ

ผูบริหารสถานศึกษาพรอมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปตอไป 

5.3 ผูขายตองไมทําการอันขัดตอกฎระเบียบของโรงเรียน 

5.4 การทําสัญญานั้นใหผูไดรับการเสนอราคาไดมาทําสัญญากับโรงเรียนในวันเวลาที่กําหนด 

พรอมชําระคาบํารุงสถานที่ตามจํานวนเงินที่ไดรับการเสนอราคา 

5.5 สัญญามีระยะเวลา 2 ปการศึกษา โดยชําระเปนรายปตามจํานวนเงินที่เสนอราคาได  

5.6 ผูที่จะดําเนินการจะตองจายเงินสนับสนุนคาน้ํา-คาไฟฟา โดยแยกติดมิเตอร 

5.7 ผูที่จะดําเนินการอาจจะตองติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกเอง แตตองไดรับอนุญาต 

จากทางโรงเรียนเสียกอน เมื่อหมดสัญญาใหรื้อถอนกลับได 

5.8 วัสดุ-อุปกรณ ผูดําเนินการจัดจําหนายสินคาเปนผูจัดหามาเอง เมื่อหมดสัญญาใหรื้อถอน 

กลับได 

5.9 ผูดําเนินการจัดจําหนายสินคา  จะตองรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ เช็ดถู ทํา 

ความสะอาดภายใน-ภายนอกอาคาร และบริเวณอาคารโดยรอบใหเรยีบรอย หากเกิดเสียหาย จะตองชดใช   

หรือปรับปรุงซอมแซมใหเหมือนเดิม 

5.10 ผูจําหนายสินคา ตองแตงกาย พูดจาและมีกิริยาสุภาพ ไมสูบบุหรี่  ไมดื่มของ 

มึนเมา ไมติดสารเสพติด ไมเปนโรคติดตอรายแรง ตองตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย ปละ 1 ครั้ง 

5.11 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการดําเนินงานของผูประกอบการไดทุกเม่ือ และ 



ผูประกอบการราคาไดตองใหความรวมมือและยินยอมใหคณะกรรมการประเมินผูประกอบการจําหนายสินคาใน

โรงเรียนเขาตรวจสอบลักษณะและราคาของสินคาที่วางจําหนาย หากพบวาไมเปนไปตามระเบียบ เงื่อนไข 

หลักเกณฑ ที่โรงเรียนไดแจง โรงเรียนจะทําการตักเตือน เพื่อใหปรับปรุงแกไข หากครบ 3 ครั้ง ผูประกอบการ

ไมดําเนินการแกไข โรงเรียนมีสิทธิ์เพิกถอนสัญญาโดยผูเสนอราคาได ไมสามารถโตแยงหรือเรียกรองใดๆ จาก

โรงเรียนทั้งสิ้น และใหผูเสนอราคาไดลําดับถัดไป เขาทําสัญญาดําเนินการแทน 

5.12 ตามระเบียบประกาศวาดวยการจําหนายน้ําดื่มและเครื่องดื่มในสถานศึกษา  

พ.ศ.2563 ดังแนบ 
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   6.  การรับแบบฟอรม / การยื่นซอง / การเปดซองประมูลราคา 

            6.1 ขอรับแบบฟอรมเสนอราคา ณ หองฝายบริหารทั่วไป โรงเรียนปากชอง ไดตั้งแต  

วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา  08.30 น. – 15.30  น.  

            6.2  ยื่นซองเสนอราคา/เปดซองประมูลราคา  

   - ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา  08.30 น. – 12.00 น. 

            - เปดซองเสนอราคา ในวันที ่25  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา  13.00 น.เปนตนไป  

พรอมทั้งประกาศรายชื่อผูไดรับการพิจารณาใหเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 

           6.3  ซองเสนอราคา   ผูยื่นซองเสนอราคาตองยื่นเปน  2 ซอง พรอมจาหนาซอง 

เรียนประธานคณะกรรมการเปดซองเสนอรานคา โรงเรียนปากชอง  ดังนี้ 

         1. ซองเสนอราคา  ภายในบรรจุใบเสนอราคาเปนตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน

ชัดเจน (ใชแบบเสนอราคาของโรงเรียน) 

        2. ซองเอกสารประกอบ   ภายในบรรจุดังนี้ 

             - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเสนอราคา 

             - สําเนาทะเบียนบานของผูเสนอราคา 

            - ใบรับรองแพทย 

  - รูปถาย 1 นิ้ว  2 รูป 



  6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูลราคาทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมประกาศผูเสนอราคา

สูงเปนผูไดรับการพิจารณา หากเปนผูขาดคุณสมบัติตาม ขอ 2 และไมปฏิบัติตามรายละเอียด ในขอ 5 และ 6 

โดยโรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิ์ใหถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนการสิ้นสุด ซึ่งผูเสนอราคาทุกราย

จะตองยอมรับและไมสามารถเรียกรองหรือฟองรองตอโรงเรียนได 

 6.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพรอมการประกาศผูไดรับ

พิจารณาให ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
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 7.  การทําสัญญา 

      7.1  อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกซึ่งมีอายุสัญญา 2 ป  

      7.2  นัดทําสัญญา กําหนดใหผูไดรับการพิจารณาประกอบการรานคา แตละประเภทมาทํา

สัญญา  ในวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตั้งแตเวลา 09.00 น. - 12.00 น. (ถาเกินกําหนดดังกลาวถือ

วาไมประสงคจะ ทําสัญญาโรงเรียนจะเรียกผูไดในลําดับตอไปมาทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผูบริหาร

สถานศึกษาเปนกรณีพิเศษตอไป) 

      7.3  กําหนดชําระเงินเสนอราคารานคา ดังนี้ 

  ชําระเงินคาบํารุงสถานที่ตามจํานวนยอดประมูลได  

   สัญญาปที่ 1 ในวันที่   26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563   

   สัญญาปที่ 2 ภายในวันที่ - เดือน - พ.ศ. -   

                 



 ประกาศ  ณ   วันที่  22  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.   2563       

                 

               

 

 

 

 

         (นายประยงค ประทุมวัน) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนปากชอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


