ประกาศโรงเรียนท่าบ่อ
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจาหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าบ่อ
---------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะทาการประมูลร้านค้า
เพื่อจัดจาหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าบ่อ ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนท่าบ่อ ซึ่งมี
คณะครูและบุคลากร จานวน ๑๔๖ คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ประมาณ ๒,๔๐๐ คน โดยให้มีสินค้าบริการ จัดจาหน่ายและบริการจ้างเหมาในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้
๑. จัดให้มีการจาหน่ายรายการที่กาหนด ดังนี้
๑.๑ สินค้าที่อนุญาตให้จาหน่าย ได้แก่ สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน
สมุดโรงเรียนท่าบ่อ
๑.๒ ประเภทอาหารว่าง ประกอบด้วย
๑.๒.๑ ไส้กรอก ฮอทดอก แซนวิช ขนมเค้ก ขนมปัง ขนมจีบ ซาลาเปา
๑.๒.๒ ขนมขบเคี้ยวที่บรรจุซองสาเร็จรูป เป็นต้น
๑.๒.๓ อาหารที่ทาสาเร็จ บรรจุหีบห่อเรียบร้อยพร้อมจาหน่าย
๑.๓ ประเภทเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
๑.๓.๑ น้าเปล่า น้าหวาน น้าผลไม้ต่าง ๆ
๑.๓.๒ นมชนิดต่าง ๆ ชา เป็นต้น
๑.๔ สินค้าทุกชนิดต้องติดป้ายแสดงราคา ซึ่งราคาสินค้าทุกชนิดต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาด
การกาหนดราคาจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่าบ่อก่อนการจาหน่าย
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นซองประมูล
๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย
๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้านแรง โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของรัฐ
มาประกอบ
๒.๓ ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง หรือมอบอานาจโดยมีหนังสือมอบอานาจที่ติดอากร
แสตมป์
๒.๔ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร
๒.๕ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
มีบุคลากรที่จะดาเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกาหนด
๓. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
๓.๑ ขายและจาหน่ายบริการในวันเปิดทาการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ ให้จาหน่ายเป็นเวลา ดังนี้
ช่วงเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๕๐ น.
ช่วงพักกลางวัน
เวลา ๑๑.๐๕ น. – ๑๒.๕๐ น.
ช่วงเย็น
เวลา ๑๕.๔๕ น. เป็นต้นไป

๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาทุกรายที่เสนอยื่นซอง โดยพิจารณา
คุณสมบัติเป็นลาดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลาดับต่อไป โดยคณะกรรมการ
พิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณา
การให้ราคาสูงสุดเป็นสาคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาถือเป็น
ที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
๕. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
๕.๑ กาหนดราคาขั้นต่าในการเสนอราคาประมูล ดังนี้
- ราคาขั้นต่าในการประมูล จานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา
๕.๒ ผู้จาหน่ายจะไม่จาหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นามาโรงเรียน
หรือรับประทาน ได้แก่ อาหารที่ไม่เป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ
เป็นครั้ง ๆ ไป
๕.๓ ผู้จาหน่ายจะต้องทาการจาหน่ายสินค้าทุกวันทาการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่วงหน้า ๒ วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้งหรือมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้
ตามเหตุผลสมควรของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในรอบต่อไป
๕.๔ ผู้ขายต้องไม่ทาการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน
๕.๕ ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารโดยที่ภาชนะมีความ
สะอาดถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกาหนดของโรงเรียน ห้ามใช้กล่องโฟม
๕.๖ สินค้าที่จาหน่ายบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อน
สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย และต้องบรรจุภาชนะที่ปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกาหนดอย่างเคร่งครัด
๕.๗ ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทาความสะอาดบริเวณร้านค้าตนเองตลอดเวลาทาการขาย
๕.๘ ผู้ขายแต่งกายตามที่โรงเรียนกาหนด โดยมีผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกเก็บเส้นผม
ให้เรียบร้อย ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจา สุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น
ที่ขายอาหารในโรงเรียน
๕.๙ ผู้ขายต้องจัดเก็บขยะและกวาดเก็บให้เรียบร้อยตลอดเวลาพร้อมนาขยะไปจัดเก็บตาม
ที่โรงเรียนกาหนดทุกวัน
๕.๑๐ ผู้ขายต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรือผู้คิดเชื้อโรคร้ายแรง
๕.๑๑ การทาสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลมาทาสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียน
กาหนด
๕.๑๒ ผู้ประมูลได้จะต้องเสียค่าไฟฟ้าหน่วยละ ๔ บาท ต่อเดือน และค่าน้าเหมาจ่ายเดือน
ละ ๑๐๐ บาท ทุกเดือน
๖. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง/ การเปิดซองประมูลราคา
๖.๑ กาหนดขอรับแบบฟอร์มยื่นซองการประมูลราคาจาหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าบ่อ
ได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ อาคาร 4 โรงเรียนท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วัน
จันทร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. และลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนรับแบบฟอร์มยื่นซองการประมูลของโรงเรียน

๖.๒ กาหนดการยืน่ ซองประมูลราคาจาหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าบ่อ ได้ที่ ห้องกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ อาคาร 4 โรงเรียนท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. พร้อมลงลายมือชื่อการยื่นซองประมูลในแบบฟอร์มของโรงเรียน
๖.๓ กาหนดเปิดชองประมูลราคาและประกาศผลการประมูลราคาจาหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการ
โรงเรียนท่าบ่อ พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ทางเว็ปไซต์โรงเรียน www. http:/www.thaboschool.ac.th และปิดประกาศหน้าห้อง
บริหารงานงบประมาณ อาคาร ๔ โรงเรียนท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
๖.๔ ซองประมูลราคาจาหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าบ่อ ประกอบด้วย
๖.๔.๑ ของเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน (ใช้
แบบเสนอราคาของโรงเรียนท่าบ่อ เท่านั้น)
๖.๔.๒ ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ที่ระบุไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กรณีเป็นนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือบริคนธ์สนธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ / สาเนาหนังสือ
จดทะเบียนการค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- หนังสือมอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจในการประมูลกรณีมอบอานาจ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ที่ระบุไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็น
ผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้อง
ยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
๖.๖ การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณา
ให้ดาเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
๗. การทาสัญญา
๗.๑ อายุสัญญา โรงเรียนจะทาสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จาหน่ายสินค้าและบริการ
ซึ่งมีอายุสัญญา ๓ ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยให้ทาการจาหน่ายสินค้า
และบริการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๗.๒ นัดทาสัญญา กาหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาจาหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าบ่อ มาทา
สัญญาในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไทรทอง
โรงเรียนท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ถ้าเกินกาหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทาสัญญา โรงเรียน
จะเรียกผู้ได้ในลาดับต่อไปมาทาสัญญาหรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ท่าบ่อเป็นกรณีพิเศษต่อไป
๗.๓ ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องชาระเงินในวันทาสัญญา โดยมีรายการ ดังนี้

๗.๓.๑ ชาระค่าประมูล ( จานวนตามยอดที่ชนะการประมูล )
ครั้งที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๕ จานวนร้อยละ 50 ของยอด
ที่ชนะการประมูล ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ของจานวนเงินที่เหลือ
๗.๓.2 ชาระค่าไฟ หน่วยละ ๔ บาท ชาระค่าน้าเหมาจ่ายเดือนละ ๑๐๐ บาท ต้องชาระ
ก่อนวันที่ ๑ ของทุกเดือน
๗.๓.3 การชาระเงินตามข้อ ๗.๓.๑ ให้ชาระให้เสร็จสิ้นภายในวันทาสัญญา
เพียงครั้งเดียว
หมายเหตุ : 1. ถ้าผู้ประมูลไม่ขอรับเอกสารการประมูลตามข้อ 6.1 จะไม่มีสิทธิเข้ายื่นประมูล
2. กาหนดชาระค่าเช่าประมูลจะดาเนินการตามห้วงเวลาเดิมตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายวีรยุทธ ชานัย )
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าบ่อ

