
 
 
 

ประกาศโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
เรื่อง  ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

……………………………………… 
ด้วยโรงเรียนดงหลวงวิทยา  มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้าสวัสดิการ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า

อุปโภคบริโภค เครื่องเขียนแบบเรียนและอ่ืน ๆ ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา ซึ่งมีคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประมาณ  800 คน โดยให้มีสินค้าบริการ จัดจำหน่าย
และบริการจ้างเหมาในราคาที่เป็นธรรมมีความสะดวก  ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทาง
ราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 

 

 1.  ประเภทรายการที่กำหนดให้ย่ืนซองประมูล 
  ร้านค้าสวัสดิการ   
  

 2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล 
   2.1 ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป  
  2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการร้านค้า 
ให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1) 
  2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
  2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการจำหน่ายสินค้า 
  2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่  มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น  มีบุคลากร 
ที่จะดำเนินงานพร้อม  และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด  
 

 3.  ช่วงเวลาการขายประจำวัน 
  - ขายและจำหน่าย  หรือบริการในวันเปิดทำการปกติทุกวัน และวันหยุดที่โรงเรียนเปิดทำการ 
(ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)   
   วันทำการปกติ         เวลา  06.30 – 16.30  น. (เวลาราชการ) 
                     วันหยุดราชการ        เวลา  07.00 -18.00  น. (เป็นวันที่โรงเรียนเปิดทำการและดำเนินการจัด

กิจกรรมเท่านั้น ) 
      ห้ามจำหน่ายสินค้านอกเหนือจากเวลาที่กำหนด    
 

 4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 
     คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณา
คุณสมบัติเป็นลำดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็น  ลำดับต่อไป โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุด เป็นสำคัญ โดย
ให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้อง
ใด ๆ มิได้ท้ังสิ้น 
 



5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
    5.1  กำหนดราคาข้ันต่ำในการเสนอราคาประมูล  100,000 บาท ต่อป ี
  5.2  ผู้จำหน่ายสามารถจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไป น้ำดื่ม เครื่องเขียน และอุปกรณ์การ
เรียนทุกชนิด ยกเว้นรายการที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามไม่ให้จำหน่าย ได้แก่ สิ่งเสพติดและสื่อลามกอนาจารทุก
ประเภท ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป   
  5.3  ผู้จำหน่ายจะไม่จำหน่ายสินค้านอกสถานที่ท่ีโรงเรียนกำหนดให้ 
 5.4  ผู้จำหน่ายต้องรับฝากขายสินค้าที่โรงเรียนฝากจำหน่าย รวมถึงสินค้าของคณะครู หรือของ
นักเรียนที่ทำกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 
      5.5  ผู้จำหน่ายต้องทำการขายสินค้าทุกวันทำการของโรงเรียน หรือในวันหยุดที่โรงเรียนเปิดทำ
การ ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า  2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตาม
เหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร สถานศึกษา พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 

5.6  ผู้จำหน่ายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
  5.7 การทำสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทำสัญญากับโรงเรียนภาย ใน 3 วันทำการ นับ
จากวันประกาศผลการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกันสัญญา ร้อยละ 5 ของวงเงินประมูลได้ 
(ไม่ใช่เงิน 
สัญญาและโรงเรียนจะคืนให้เมื่อครบสัญญา) 
  5.8 ทำสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564 - 2568 โดยจ่ายเงินประมูลของปีแรกภายในเดือน 
พฤษภาคม 2564 และในปีถัดไปให้จ่าย 2 ครั้ง ในเดือนแรกของภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

5.9   กำหนดราคาขายการจำหน่ายสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป   
      5.10 ผู้จำหน่ายต้องติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้า (มิเตอร์) และเสียค่ากระแสไฟฟ้าเอง 

  5.11 ผู้จำหน่ายต้องสนับสนุนค่าเก็บขยะ ภาคเรียนละ 1,000  บาท 
  5.12 ผู้จำหน่ายต้องสนับสนุนค่าทุนการศึกษาเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 2,000 
บาท 
  5.13 ผู้จำหน่ายต้องสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจ กรรมจับ
สลากของขวัญวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เห็นตามสมควร 
 
    6.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา 
 

           6.1 การขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาจำหน่ายสินค้าได้ที่โรงเรียนดงหลวงวิทยา (ห้องธุรการ 
อาคารรักษ์ดงหลวง 1 ) ได้ตั้งแต่ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2564  เวลา 
09.00 น.– 15.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ    
           6.2  ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา ในวันที่  3 พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 น.       
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและพิจารณาเปิดซอง จะทำการตรวจคุณสมบัติและ
พิจารณาผลการประมูล ตั้งแต่เวลา 10.30 เป็นต้นไป และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวัน
เดียวกัน 
           6.3  ซองประมูลราคา  ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองเรียนประธาน
คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ดังนี้ 
       (1) ซองเสนอราคา  ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 
           ( ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน ) 



       (2) ซองเอกสารประกอบ   ภายในบรรจุดังนี้ 
               - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
                - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
         - สำเนาทะเบียนการค้า(ถ้ามี) 
  6.4  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็น
ผู้ได้รับการพิจารณา  หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด  ในข้อ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและ
ไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
  6.5  การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณา พร้อมการประกาศผลผู้ได้รับ
พิจารณาทำสัญญา ให้ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
 

 7.  การทำสัญญา 
      7.1  อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จำหน่ายสินค้าซึ่งมีอายุสัญญา 5  
ปี  ( ปี 2564 – 2568 ) 
      7.2  นัดทำสัญญา กำหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จำหน่ายสินค้ามาทำสัญญา ในวันจันทร์ ที่  3 
พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะ ทำสัญญา 
โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 
    

ประกาศ  ณ  วันที่   27  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

 
                   
 
              (  นายคนิม     เบญมาตย์  ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 


