
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการและเครื่องด่ืมภายในโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

****************************** 

          ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีความประสงค์จะท าการประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการและ
เครื่องด่ืมภายในโรงเรียน ด้วยการยื่นซองประมูลจ้างเหมาการด าเนินกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าและ
บริการเครื่องด่ืมให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 90 คน และนักเรียน ประมาณ 1,400 คน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
อาคารนอก (ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น) และอาคารใน (ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) ท้ัง 2 ส่วน อยู่ในพื้นท่ี
ของวัดธาตุทอง ระยะห่างระหว่างอาคารนอกและอาคารในโดยประมาณ 500 เมตร โดยผู้ประสงค์จะ
ยื่นประมูลจะต้องจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการในราคาท่ีเป็นธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 

1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองประมูล 
ร้านค้าสวัสดิการและเครื่องด่ืมภายในโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล 
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเรื้อรังแก่การรักษาให้หายขาด 
2.3 ต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการด าเนินงานร้านค้าสวัสดิการ 
2.4 ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือในบัญชีผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
2.5 ต้องไม่เป็นผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น 
2.6 ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการประกอบการขาย ได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น           

มีบุคลากรท่ีจะด าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินประมูลให้กับโรงเรียน          
ตามก าหนดในสัญญา 

3. ช่วงเวลาการจ าหน่ายสินค้าประจ าวัน 
  3.1 จ าหน่ายสินค้าในวันเปิดท าการปกติทุกวัน  
      - เช้า   06.00 - 07.35 น. 

     - กลางวัน   11.40 – 12.30 น. 
     - เวลาบ่ายต้ังแต่เวลา        14.50 น. เป็นต้นไป 
     - ยกเว้นประเภทน้ าด่ืม ให้สามารถขายได้ตลอดท้ังวัน 
3.2 จ าหน่ายสินค้าในวันหยุดหรือปิดภาคเรียน  เวลา 06.00 – 18.00 น. 
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4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา จะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซอง 

โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นล าดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นล าดับ
ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะ
พิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นส าคัญ และให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง
ประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 

5. เง่ือนไขและข้อปฏบิัติ 
 5.1 ก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอราคาประมูล 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อปี 
ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 13 มิถุนายน 2566 ท้ังนี้   
ผู้ชนะการประมูลต้องน าเงินสดเต็มตามจ านวนเงินท่ีประมูลได้ มอบให้กับโรงเรียนในวันท าสัญญา  
การท าสัญญาจึงจะสมบูรณ์ 
  5.2 สินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายจะต้องมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย มีประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค ราคาไม่แพงกว่าท้องตลาด โดยการปิดป้ายแสดงราคา และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะภายใน
โรงเรียน 
 5.3 ผู้ประกอบการจะต้องสนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามความ
เหมาะสม เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมการกุศล ทุนการศึกษา เป็นต้น 
 5.4 สินค้าท่ีห้ามจ าหน่าย 
  5.4.1 สารเสพติด บุหรี่ เครื่องด่ืมชูก าลัง เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด กาแฟท้ังขวด 
และกระป๋อง น้ าอัดลมขวดและกระป๋อง ทอฟฟี่ หมากฝรั่ง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ฯลฯ 
  5.4.2 สินค้าท่ีมีผู้ประกอบการรายอื่นสงวนสิทธิ์การจ าหน่ายไว้แล้ว 
  5.4.3 สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการพนัน หรือมีของแถมเป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนัน 
  5.4.4 สินค้าประเภทเสริมความงาม เช่น ลิปสติก ท่ีปัดแก้ม และสินค้าต้องห้ามตาม
กฎหมาย 
  5.4.5 สินค้าหรือบริการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการรา้นค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
เห็นว่า ไม่สมควรจ าหน่ายในสถานศึกษาหรือขัดต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน 
 5.5 โรงเรียนสงวนสิทธิในการจ าหน่ายน้ าด่ืมตราโรงเรียน ชุดกางเกงพละ เส้ือคณะสี เป้/
กระเป๋าตราโรงเรียน สมุดตราโรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนจะส่งมอบเพื่อฝากขายต่อ โดยมอบส่วนลดให้
ผู้ประกอบการตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 5.6 ผู้ประกอบการต้องช าระค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปาตามมิเตอร์ท่ีใช้จริง 
 5.7 วัสดุ อุปกรณ์ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเป็นผู้จัดหามาเอง และอาจจะติดต้ัง
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก โดยได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ เมื่อหมดสัญญา
ให้รื้อถอนกลับได้ และให้ปรับปรุงให้มีสภาพเดิม 
 5.8 ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบดูแลความสะอาดท้ังภายในและ
ภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารให้เรียบร้อย หากมีความเสียหายจะต้องชดใช้หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้เหมือนเดิม 
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 5.9 ผู้จ าหน่ายสินค้าในร้านค้า ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย พูดจาและกิริยาสุภาพ ไม่สูบบุหรี่ 
ไม่ด่ืมของมึนเมา ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 5.10 โรงเรียนสงวนสิทธิในการตรวจสอบการด าเนินการของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อ และ  
ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือและยินยอมให้คณะกรรมการบริหารร้านค้าสวัสดิการเข้าตรวจสอบ
ลักษณะและราคาสินค้าท่ีวางจ าหน่าย หากพบว่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ โรงเรียน
มีสิทธิเพิกถอนสัญญาได้ โดยผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้ง เรียกร้อง หรือฟ้องร้องโรงเรียนไมไ่ด้
ท้ังส้ิน 
 5.11 ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนและพนักงานร้านค้า จะเข้าพักอาศัยค้างแรม   
ในร้านค้าสวัสดิการไม่ได้ 
 5.12 ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนจะต้องดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเอง
และพนักงานร้านค้าทุกคน หากมีการสูญหายหรือเสียหายโรงเรียนไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดท้ังส้ิน 
 5.13 ผู้ประกอบการต้องจ าหน่ายสินค้าทุกวันท าการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญา
การขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน พร้อมท้ังถูกตัดสิทธิ์
ยื่นประมูลในครั้งต่อไป 
 5.14 ผู้ชนะการประมูลจะต้องท าสัญญากับโรงเรียนภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล 
การประมูลในวันเวลาราชการ 
 5.15 ผู้ชนะการประมูลสามารถขอใช้สถานท่ีประกอบการของโรงเรียนท่ีมีอยู่เดิมได้ โดยอาจ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือจะจัดสร้างขึ้นใหม่ก็ได้ ท้ังนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียนก่อนเสมอ 

6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา 
 6.1 ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองประมูลได้ท่ี งานบริหารพัสดุโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง         
ได้ต้ังแต่ วันท่ี 19 – 23 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
 6.2 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล พร้อมประกาศผลผู้ชนะการประมูล ในวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
 6.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง  
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการและเครื่องด่ืมภายในโรงเรียน ดังนี้ 
  6.3.1 ซองราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน       
(ใช้แบบใบเสนอราคาของโรงเรียน) 
  6.3.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุ ดังนี้ 
      6.3.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
      6.3.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
      6.3.2.3 ส าเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึง่สิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง
เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 
และ 6 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึง่สิทธิ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นท่ีสุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกราย
จะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องรอ้งต่อโรงเรียนได้ 
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 6.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 

   ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
       (นายราเมศน์  โสมแสน) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
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แบบใบเสนอประมูลร้านค้าสวัสดิการและเครื่องด่ืมภายในโรงเรยีน 
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

***************************** 

เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลร้านค้าสวัสดิการและเครื่องด่ืมภายในโรงเรียน 

ข้าพเจ้า ............................................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี ................. 

ถนน ............................................ ต าบล ............................................. อ าเภอ ......................................  

จังหวัด ……………………………………………….. หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………..………………………  

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขการประมูลร้านค้าสวัสดิการและเครื่องด่ืมภายในโรงเรียนของ 

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า 

1. ข้าพเจ้าขอเสนอท่ีจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการและเครื่องด่ืมภายในโรงเรียน 

มัธยมวัดธาตุทอง ตามข้อก าหนดเงื่อนไขท่ีโรงเรียนก าหนด 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอเงินผลประโยชน์ขั้นต้นเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประมูลได้ 

เป็นจ านวน ............................. บาท ( .................................................................................................. ) 

ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี) 

    2.1 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

    2.2 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

    2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………     

3. ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะน าเงินมาจ่าย ตามข้อ 2 มามอบให้กับโรงเรียนในวันท่ีโรงเรียน 

ก าหนดให้ นับต้ังแต่วันท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประมูลได้ หากพ้นก าหนดข้าพเจ้ายินยอมให้ 

โรงเรียนคัดเลือกผู้เหมาะสมรายอื่น ๆ 

4. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อก าหนดและรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

ว่าด้วยเรื่องการจ าหน่ายสินค้าภายในโรงเรียน พ.ศ. 2564 ทุกประการ 

เสนอ ณ วันท่ี ………… เดือน ………………………..………. พ.ศ. 2564 

 

 

    ลงช่ือ  

( ............................................................................ ) 


