ประกาศโรงเรียนดอนทองวิทยา
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนดอนทองวิทยา
…………………………………………………………….
ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยา มีความประสงค์จะทาการประมูลสหกรณ์ร้านค้า เพื่อจัดจาหน่าย ให้กับ
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดอนทองวิทยา ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จานวน 23 คน และ นักเรียน
จานวน 270 คน เพื่อจัดจาหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไป
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นซองประมูล
สหกรณ์ร้านค้า
2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล
2.1 ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง เรื้อรัง โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการดาเนินงานร้านค้า
สวัสดิการ
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
มีบุคลากรที่จะดาเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกาหนด
2.6 ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2.7 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประมูลรายอื่น
3. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
3.1 จาหน่ายสินค้าและ บริการในวันเปิดทาการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)
3.2 เวลาที่เปิดจาหน่ายสินค้าและบริการ - เช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 08.00 น. –
กลางวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. - 13.00 น. - เวลาบ่าย ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป หากต้องการจาหน่าย
สินค้านอกเวลาหรือในวันอื่นๆต้องขออนุญาตโรงเรียนก่อนทุกครั้ง
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ
พิจารณาคุณสมบัติเป็นลาดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็น ลาดับต่อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคา สูงสุด
เป็นสาคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง ประมูล ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคา จะ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
5.1 กาหนดราคาขั้นต่าในการเสนอราคาประมูล 30,000 บาท ต่อปีโดยโรงเรียนจะทา
สัญญาให้ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลเข้าดาเนินการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง
วันที่ 14 มีนาคม 2563
5.2 สินค้าที่นามาจาหน่ายต้องมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัยและ มีประโยชน์
ต่อผู้บริโภค ราคาไม่แพงกว่าท้องตลาด โดยการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ภายใน
โรงเรียน
5.3 ผู้ประกอบการต้องสนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตามความเหมาะสม
5.4 สินค้าที่ห้ามจาหน่าย
5.4.1 บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแบบซอง บุหรี่ สารเสพติด เครื่องดื่มชูกาลัง น้าอัดลมและ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด
5.4.2 โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการจาหน่าย ชุดนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด ชุดกีฬา
รองเท้า กระเป๋า
5.4.3 ผู้ประกอบการจะขายน้าดื่มได้เฉพาะที่เป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียนดอนทองวิทยา
เท่านั้น
5.5 ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้า โดยติดตั้งมิเตอร์แยกต่างหาก
5.6 การทาสัญญา ให้ผู้ชนะการประมูลมาทาสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่ 11 พฤษภาคม
2561 พร้อมวางเงินประมูล ปีละ 30,000 บาท พร้อมทั้งชาระเงินประมูลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
5.7 ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกให้สะอาด
เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบ ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
5.8 ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาภาชนะและที่ทิ้งขยะให้เพียงพอ ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณที่
ขายให้สะอาดอยู่เสมอ และคัดแยกขยะลงในถังคัดแยกตามที่โรงเรียนจัดไว้
5.9 โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบการดาเนินการของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อ และ
ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือและยินยอมให้คณะกรรมการบริหารร้านค้าสวัสดิการเข้าตรวจสอบลักษณะและ
ราคาสินค้าที่วางจาหน่าย หากพบว่าไม่เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ โรงเรียนมีสิทธิเพิกถอนสัญญาได้ โดย
ผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้ง เรียกร้อง หรือฟ้องร้องโรงเรียนไม่ได้ทั้งสิ้น
5.10 ผู้ประกอบการและบริวารจะเข้าพักอาศัยค้างแรมในร้านค้าสหกรณ์ไม่ได้
5.11 ผู้ประกอบการจะต้องดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเอง หากมีการสูญหายหรือ เสียหาย
โรงเรียนไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา
6.1 ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบเสนอราคาได้จากเวปไซด์นี้ ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
6.2 ยื่นซองประมูล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 10.00 น. และ เปิด
ซองประมูลราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
ให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
6.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง เรียนประธาน
คณะกรรมการเปิดซองประมูล โรงเรียนดอนทองวิทยา ดังนี้
1. ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน
(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)
2. ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
– สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง
เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและ
ไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
6.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ ดาเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
7. การทาสัญญา
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทาสัญญากับผู้ประกอบ ซึ่งมีอายุสัญญา 2 ปี
7.2 นัดทาสัญญา กาหนดให้ผู้ได้รับการประมูลมาทาสัญญา ในวันที่ 11 พฤษภาคม
2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น. (ถ้าเกินกาหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทาสัญญา โรงเรียนจะเรียก
ผู้ได้ใน ลาดับต่อไปมาทาสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561

(นางอุไร ปัญญาสิทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา

