ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
.................................................
ด้ว ยโรงเรี ย นมั ธ ยมยางสี สุ ร าช มี ค วามประสงค์ จ ะจั ด หาผู้ ด าเนิ น การร้านค้ าสวั ส ดิ การโรงเรีย น เพื่ อ
จัดจาหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จานวน
๕๒ คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จานวน ๕๔๗ คน โดยให้มีสินค้าวัสดุ – อุปกรณ์ทางการศึกษา
สิน ค้าสาหรับอุป โภคและบริโภค จัดจ าหน่ ายในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถู กสุขลักษณะและเป็นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้
๑. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นซองเสนอราคา
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองเสนอราคา
๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย
๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ
๒.๓ ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง
๒.๔ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
๒.๕ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นมีบุคลากรที่จะ
ดาเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายค่าเสนอราคาให้กับโรงเรียนตามกาหนด
๒.๖ ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคลากรและคู่สมรสของบุคลากรภายในโรงเรียนมัธยม
ยางสีสุราช
๓. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
ขายและจาหน่ายบริการในวันเปิดทาการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่าง ๆ)
เช้า
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
กลางวัน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
บ่าย
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
ยกเว้น วันและเวลาที่โรงเรียนอนุญาตให้ขายเป็นกรณีพิเศษ เช่น โรงเรียนมีจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งการ
อนุญาตโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป
๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา จะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ
พิจารณาคุณสมบัติตาม ข้อ ๒ เป็นลาดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลาดับต่อไปโดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ มาใช้
โดยอนุโลม คือพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสาคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง
เสนอราคาถือเป็นที่สุดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

๕. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
๕.๑ กาหนดราคาขั้นต่าในการเสนอราคา ๗๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน.-)
๕.๒ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ขายสินค้าให้มาทาสัญญากับโรงเรียน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๗.๒ หากผู้เสนอราคาไม่มาทาสัญญาตามกาหนด จะฟ้องร้องกับโรงเรียนมิได้
๕.๓ ผู้รับอนุญาต ดาเนินกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนต้องแจ้งรายชื่อและที่อยู่ของกรรมการ
หรือพนักงานขายทุกคน เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้านความปลอดภัย
๕.๔ โรงเรียนจะไม่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมของได้ผู้รับอนุญาต เช่น การให้เครดิตนักเรียน ครู
และบุคลากร ซึ่งโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในการหักเงินเดือนหรือเก็บเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
๕.๕ ให้ปิดราคาสินค้าไว้ในที่มองเห็นได้สะดวก
๕.๖ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องจัดหาที่ทิ้งขยะบริเวณร้านค้า และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการ
รักษาความสะอาด โดยนาถังขยะบริเวณร้านค้าไปทิ้งในบริเวณที่โรงเรียนจัดให้
๕.๗ ผู้รับอนุญาตจะต้องทาสัญญาและวางเงินสดประกันสัญญาร้อยละ ๕ ของวงเงินที่เสนอ
ราคาได้และโรงเรียนจะคืนเงินประกันสัญญาให้เมื่อครบกาหนดและ/หรือสิ้นสุดสัญญา
๕.๘ ผู้รับอนุญาตดาเนินการ ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณาดาเนิน
กิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโดยเคร่งครัด และยินยอมให้คณะกรรมการและ/หรือเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนแต่งตั้ง
ไปตรวจสอบคุณภาพสินค้า ราคาสินค้า สภาพสินค้า ด้วยความยินดี เพื่อรักษาและคุ้มครองผู้บริโภค
๕.๙ สินค้าที่อนุญาตให้จาหน่าย
๕.๙.๑ เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน
๕.๙.๒ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักเรียนและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบกิจกรรมนักเรียน
๕.๙.๓ ของขวัญและของที่ระลึกตามเทศกาลและโอกาสต่างๆ
๕.๙.๔ สินค้าประเภทรับประทาน
- บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
- ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ
- นม UHT,นมเปรี้ยว ,โยเกิรต์
- น้าผลไม้ชนิดต่างๆ
- น้าเปล่า ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
- ไอศกรีม
๕.๑๐ เครื่องอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน
สินค้าที่ไม่ได้กาหนดไว้ข้อ ๕.๙.๒ และข้อ ๕.๙.๓ หากประสงค์จะขายให้ขออนุญาตทางโรงเรียน
เป็นรายการๆ ไป เมื่อได้รับอนุญาตจึงสามารถจาหน่ายได้ ตัวอย่างเช่น เสื้อตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ
เป็นต้น
๕.๑๑ สินค้าห้ามจาหน่าย
๕.๑๑.๑ สารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มชูกาลังและของมึนเมาทุกชนิด น้าเกล็ดหิมะ
๕.๑๑.๒ อาหารกล่องสาเร็จรูป เช่น ข้าวกล่องสาเร็จรูป ข้าวเหนียว ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว
และอาหารสาเร็จรูปอื่นๆ
๕.๑๑.๓ ลูกอม ลูกกวาด หมากฝรั่งและสินค้าที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เช่น ผลไม้ดอง ผลไม้แช่อิ่ม
๕.๑๑.๔ สินค้าที่เกี่ยวกับการพนัน หรือมีของแถมเป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนัน
๕.๑๑.๕ เครื่องประดับ เครื่องสาอางและสินค้าประเภทเสริมความงาม เช่น เจลใส่ผม
ลิปสติก ที่ปัดแก้ม และสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย

๕.๑๑.๖ สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียนและซ้าซ้อนกับสินค้าและ
การบริการที่มีอยู่เดิมในโรงอาหารหรือโรงเรียน
๕.๑๑.๗ โทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด และหรืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ทุกชนิด
๕.๑๒ การทาสัญญานั้นให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคามาทาสัญญากับโรงเรียน ตาม
ข้อ ๗.๒
๕.๑๓ การทาสัญญาโรงเรียนจะทาสัญญาครั้งละ ๑ ปีการศึกษา (๒ ภาคเรียน) โดยแบ่งจ่าย
๒ งวด ดังนี้
- งวดที่ ๑ จ่าย ๕๐% หรือครึ่งหนึ่งของราคาที่เสนอได้ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒
- งวดที่ ๒ จ่าย ๕๐% หรือครึ่งหนึ่งของราคาที่เสนอได้ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๒
๕.๑๔ การกาหนดราคาขาย และการจาหน่ายสินค้าจะต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาดโดยทั่วไป
๕.๑๕ ผู้ประกอบการต้องติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
การใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการปรับปรุงตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสม ดูแลรักษาความสะอาดร้านค้าและบริเวณโดยรอบ
สถานที่ประกอบการให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
๕.๑๖ ผู้ประกอบการต้องทาการเปิดขายสินค้าทุกวันทาการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน และถ้าหยุดขายเกิน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควรโรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการ
ขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และริบเงินประกันสัญญา พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์
การเสนอราคาในครั้งต่อไป
๖. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองเสนอราคา
๖.๑ ขอรับแบบฟอร์มการเสนอราคาได้ที่โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช (ห้องพัสดุ อาคาร ๑) ได้ตั้งแต่
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
๖.๒ ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
ที่ห้องพัสดุ (อาคาร ๑) โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
๖.๓ การเปิ ด ซองเสนอราคา คณะกรรมการจะเปิ ด ซองเสนอราคาในวัน ที่ ๒๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม TK Park อาคาร ๑ และโรงเรียนจะประกาศรายชื่อ ผู้
ชนะการประมูลในวันเดียวกัน
๖.๔ ซองเสนอราคา ผู้ยื่นซองเสนอราคาต้องยื่นเป็น ๒ ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง เรียน
คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ดังนี้
๖.๔.๑ ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลข และตัวอักษรตรงกันชัดเจน
(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) กรณีตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันถือว่าเสียสิทธิ์ในการยื่นซองในครั้งนี้
๖.๔.๒ ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
- ใบรับรองแพทย์ ของผู้เสนอราคา
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงสุด
เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ ๕ และ ข้อ ๖ โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและ
ไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้

๖.๖ การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
การพิจารณา โรงเรียนจะดาเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐
มาใช้โดยอนุโลม
๗. การทาสัญญา
๗.๑ อายุสัญญา โรงเรียนจะทาสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายสินค้า ซึ่งมีอายุสัญญา
๑ ปีการศึกษา (๒ ภาคเรียนเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
๗.๒ วันนัดทาสัญญา กาหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายสินค้ามาทาสัญญาในวันที่ ๒๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ถ้าเกินกาหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทาสัญญา
กับโรงเรียน ตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาผ่านการยื่นซองเสนอราคา พร้อมกับจะถูกตัดสิทธิ์การยื่นซองเสนอราคา
ในครั้งต่อไป
๘. กรณีที่ผู้รับอนุญาตดาเนินการผิดสัญญา ข้อตกลง และ/หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาโดยจะไม่คืนเงินค้าประกันสัญญาให้ผู้ดาเนินการโดยเด็ดขาด
และจะฟ้องร้องโรงเรียนมิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศักดา สวัสดิ์สละ)
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

