
 
ประกาศโรงเรียนปากชอง 

เรื่อง การคัดเลือกผูประกอบการรานคาโรงเรียนปากชอง 

……………………………………… 

       ดวยโรงเรียนปากชองมีความประสงคจะทําการคัดเลือกผูประกอบการรานคาโรงเรียนปากชองดวย

วิธีการประมูล เพื่อจัดจําหนายสินคาใหกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากชอง ซึ่งมีคณะครูและ

บุคลากร จํานวน  160 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 3,150 คน  โดยใหมีการบริการ จัด

จําหนายสินคาในราคาที่เปนธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑของทาง

ราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 

 

  1.  ประเภทรายการที่กําหนดใหย่ืนซองประมูล 

   -รานคาโรงอาหาร 

    

  2.  คุณสมบัติของผูขอย่ืนซองประมูล 

    2.1 ตองมีสัญชาติไทย 

   2.1 ตองไมเปนโรคติดตอท่ีรายแรง โดยมีใบรับรองแพทยประกอบ 

   2.3 ตองยื่นซองประมูลรานคาดวยตนเอง 

   2.4 ตองไมเคยถูกลงโทษจากหนวยงานตางๆ เปนลายลักษณอักษรในเรื่องการขาย

อาหาร 

   2.5 ตองเปนผูมีความพรอมในการประกอบการขายอันไดแก มีวัสดุอุปกรณที่จําเปนมี

บุคลากรที่จะดําเนินงานพรอม และมีความพรอมในเรื่องการจายเงินคาประมูลใหกับโรงเรียนตามกําหนด 

 

  3.  ชวงเวลาการขายประจําวัน 

        - ขายและจําหนาย บริการในวันเปดทําการปกติทุกวัน (ยกเวนวันหยุดตางๆ)  

       - ตั้งแตเวลา เชา               06.00 – 07.๔5  น. 

- กลางวันแบงเปน 2 ชวงเวลา 

 ชวงเวลา 11.20 – 12.10 น. 

 ชวงเวลา 12.10 – 13.00 น.              

- เวลาพัก                        14.10 – 14.30  น. 
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  4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 

      คณะกรรมการพิจารณาเปดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดย

จะพิจารณาคุณสมบัติเปนลําดับแรกและถาผานคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเปน ลําดับตอไป โดย

คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใชโดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให

ราคาสูงสุดเปนสําคัญ โดยใหยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูล ถือเปนที่สิ้นสุด  

ผูเสนอราคาจะเรียกรองหรือฟองรองใด ๆ มิไดท้ังสิ้น 

5.  เงื่อนไขและขอปฏิบัติ 

5.1  กําหนดราคาขั้นต่ําในการเสนอราคาประมูล 

1.รานประเภทของทอด   ราคาข้ันต่ํา 12,500  บาท ตอภาคเรียน 

2.รานประเภทเสน  ราคาขั้นต่ํา 10,000 บาท ตอภาคเรียน 

5.2  ผูขายตองทําการจําหนายสินคาทุกวันทําการของโรงเรียน ถาไมมาขายตองแจง 

ลวงหนา 2 วัน และถาหยุดขายบอยครั้ง  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายไดตามเหตุผลการพิจารณาของ

ผูบริหาร สถานศึกษาพรอมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปตอไป 

5.3 ผูขายตองไมทําการอันขัดตอกฎระเบียบของโรงเรียน 

5.4 การทําสัญญานั้นใหผูไดรับการประมูลไดมาทําสัญญากับโรงเรียนในวันเวลาที่กําหนด 

พรอมพรอมชําระคาบํารุงสถานที่ตามจํานวนเงินที่ไดรับการประมูล 

5.5 สัญญามีระยะเวลา 2 ปการศึกษา โดยชําระเปนเปนรายปตามจํานวนเงินที่ประมูลได  

5.6 ผูที่จะดําเนินการจะตองจายเงินสนับสนุนคาน้ํา-คาไฟฟา โดยแยกติดมเิตอร 

5.7 ผูที่จะดําเนินการอาจจะตองติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกเอง แตตองไดรับอนุญาต 

จากทางโรงเรียนเสียกอน เมื่อหมดสัญญาใหรื้อถอนกลับได 

5.8 วัสดุ-อุปกรณ ผูดําเนินการจัดจําหนายสินคาเปนผูจัดหามาเอง เมื่อหมดสัญญาใหรื้อถอน 

กลับได 

5.9 ผูดําเนินการจัดจําหนายสินคา จะตองรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ เช็ดถู ทําความ 

สะอาดภายใน-ภายนอกอาคาร และบริเวณอาคารโดยรอบใหเรียบรอย หากเกิดเสียหาย จะตองชดใชหรือ

ปรับปรุงซอมแซมใหเหมือนเดิม 



5.10 หากบุคลากรของทางโรงเรียน มีสวนเกี่ยวของกับผูประมูลให หามเขาไปชวยจําหนาย 

สินคาหรือชวยเหลือใดๆ ในการจัดจําหนายสินคาทั้งสิ้น และไมอนุญาตใหครู-บุคลากรของโรงเรียน เขา

ชวยเหลืองานรานคาในชวงเวลาปฏิบัติปกติ 

5.11 ผูจําหนายสินคาในรานคา ตองแตงกาย พูดจาและมีกิริยาสุภาพ ไมสูบบุหรี่  ไมดื่มของ 

มึนเมา ไมติดสารเสพติด ไมเปนโรคติดตอรายแรง ตองตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย ปละ 1 ครั้ง 

5.12 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการดําเนินงานของเสนอราคาไดทุกเม่ือ และผูเสนอ 

ราคาไดตองใหความรวมมือและยินยอมใหคณะกรรมการบริหารการจัดจําหนายน้ําดื่มโรงเรียน  เขาตรวจสอบ

ลักษณะและราคาของสินคาที่วางจําหนาย หากพบวาไมเปนไปตามระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑ ที่โรงเรียนได

แจง โรงเรียนจะทําการตักเตือน เพ่ือใหปรับปรุงแกไข หากครบ 3 ครั้ง ผูประกอบการไมดําเนินการแกไข 

โรงเรียนมีสิทธิ์เพิกถอนสัญญาโดยผูเสนอราคาได ไมสามารถโตแยงหรือเรียกรองใดๆ จากโรงเรียนทั้งสิ้น และให

ผูเสนอราคาไดลําดับถัดไป เขาทําสัญญาดําเนินการแทน 
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   6.  การรับแบบฟอรม / การยื่นซอง / การเปดซองประมูลราคา 

            6.1 ขอรับแบบฟอรมการประมูลราคาขายอาหารไดท่ีโรงเรียนปากชองไดตั้งแต  

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

เวลา  08.30 น. – 15.30  น. ในเวลาราชการ 

            6.2  ยื่นซองประมูล/เปดซองประมูลราคา  

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

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

ทั้งประกาศรายชื่อผูไดรับการพิจารณาใหเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 

           6.3  ซองประมูลราคา   ผูยื่นซองประมูลราคาตองยื่นเปน  2  ซอง พรอมจาหนาซอง 

เรียนประธานคณะกรรมการเปดซองประมูลรานคา โรงเรียนปากชอง  ดังนี้ 

         1. ซองเสนอราคา   ภายในบรรจุใบเสนอราคาเปนตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน

ชัดเจน (ใชแบบเสนอราคาของโรงเรียน) 

        2. ซองเอกสารประกอบ   ภายในบรรจุดังนี้ 

             - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเสนอราคา 

             - สําเนาทะเบียนบานของผูเสนอราคา 

              - สําเนาทะเบียนการคา 

  - ใบรับรองแพทย 

  - รูปถาย 1 นิ้ว  2 รูป 



  6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูลราคาทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมประกาศผูเสนอราคา

สูงเปนผูไดรับการพิจารณา หากเปนผูขาดคุณสมบัติตาม ขอ 2 และไมปฏิบัติตามรายละเอียด  ในขอ 5 และ 6 

โดยโรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิ์ใหถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปน ที่สุดซึ่งผูเสนอราคาทุกรายจะตอง

ยอมรับและไมสามารถเรียกรองหรือฟองรองตอโรงเรียนได 

 6.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพรอมการประกาศผูไดรับ

พิจารณาให ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
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 7.  การทําสัญญา 

      7.1  อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกซึ่งมีอายุสัญญา 2 ป  

(2 ปการศึกษา 2563 - 2564 ) 

      7.2  นัดทําสัญญา กําหนดใหผูไดรับการพิจารณาขายอาหารแตละประเภทมาทําสัญญา  ใน

วันที่ 26  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตั้งแตเวลา 09.00 น. - 12.00 น. (ถาเกินกําหนดดังกลาวถือวาไม

ประสงคจะ ทําสัญญา โรงเรียนจะเรียกผูไดในลําดับตอไปมาทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผูบริหาร

สถานศึกษาเปนกรณีพิเศษตอไป) 

      7.3  กําหนดชําระเงินประมูลรานคาขายอาหาร ดังนี ้

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


