ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
เรื่อง เสนอยืน่ ซองประมูลร้านจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
………………………………………
ด้วยโรงเรีย นกรับ ใหญ่ ว่ องกุศ ลกิ จพิ ท ยาคม มีค วามประสงค์จ ะทำการประมู ล ร้านค้ าขายน้ ำดื่ ม เพื่ อจั ด
จำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จำนวนประมาณ 1,000 คน โดย
ให้มีการจัดจำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นซองประมูล
ร้านจำหน่ายน้ำดื่มภายในโรงเรียน
2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย
2.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการ
ร้านค้า ให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1)
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเองเท่านั้น
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร
2.5 ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามพร้ อ มในการประกอบการขายอั น ได้ แ ก่ มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ ำเป็ น มี
บุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด
3. ช่วงเวลาการขายประจำวัน
- ขายและจำหน่าย บริการในวันเปิดทำการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)
- ตั้งแต่เวลา เช้า
06.00 – 07.45 น.
- พักช่วงเช้า
10.10 – 10.20 น.
- กลางวัน
12.00 – 13.00 น.
- พักช่วงบ่าย
14.40 – 14.50 น.
- เวลาบ่ายตั้งแต่เวลา
15.40 น. เป็นต้นไป
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา จะพิจารณาราคาของน้ำดื่มเครื่องดื่มทุกรายที่เสนอ
ยื่นซองโดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็น ลำดับต่อไป
โดยคณะกรรมการจะพิจารณา โดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นสำคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง ประมู ล ถือ เป็ น ที่ สุด ผู้ เสนอราคาจะ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
5.1 กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูล 200,000 บาท ต่อปี
5.2 ผู้จำหน่ายจะไม่จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย และทาง
โรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นำมาโรงเรียน หรือรับประทาน ซึ่ง ทางโรงเรียนจะแจ้ง ให้ทราบตามวาระตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม

5.3 ผู้จำหน่ายต้องมีการจำหน่ายน้ำดื่มในทุกวันทำการของโรงเรียน หากจำเป็นต้องหยุดจำหน่ายใน
วันใด ให้แจ้งต่อทางโรงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และถ้ามีการหยุดจำหน่ายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิก
สัญญาได้ ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาและอาจถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป
5.4 ผู้จำหน่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบที่โรงเรียนอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่จำหน่ายนอกเวลาที่กำหนด
5.5 การทำสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทำสัญ ญากับโรงเรียน พร้อมวางเงินประมูลและค่า
บำรุง
5.6 ผู้จำหน่าย ต้องทำสัญญาคราวละ 1 ปี หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาจะเป็นผู้กำหนด
5.7 ผู้จำหน่าย ต้องกำหนดราคาขายและจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป จะต้องไม่เพิ่ม
ราคาขาย หรือเพิ่มตัวสินค้าที่นอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนด หากมีความประสงค์จะปรับเพิ่ม หรือลดสินค้าประเภทที่
กำหนดในสัญญา ให้บันทึกเสนอเพื่อขออนุมัติจากโรงเรียนก่อนดำเนินการ
6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา
6.1 ขอรับซองการประมูลราคา ขายน้ำดื่มได้ที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมได้ตั้งแต่
วันที่ 23-26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ในเวลาราชการ
6.2 ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. พร้อมทั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาวันที่ 31 มีนาคม 2531
6.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่ายหน้าซอง
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลร้านน้ำดื่มและเครื่องดื่ม โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ดังนี้
6.3.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน
(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)
6.3.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
- สำเนาทะเบียนการค้า
6.4 ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็น ที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและ
ไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
6.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณา
ให้ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
7. การทำสัญญา
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดื่มซึ่งมี
อายุสัญญา 1 ปี (ปีการศึกษา 2563 )
7.2 นั ดทำสัญ ญา กำหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายผู้จำหน่ายน้ ำดื่ม และเครื่องดื่ม มาทำสัญ ญา
วันที่ 7 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะ ทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้
ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)
7.3 กำหนดชำระเงินประมูลร้านค้าขายน้ำดื่ม ดังนี้
งวดที่ 1 จ่ายเงินในวันทำสัญญา จำนวน 30 % ของจำนวนเงินที่เสนอประมูลและได้รับพิจารณาให้
ได้ ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
งวดที่ 2 จ่ายเงินจำนวนที่เหลือทั้งหมดในวันของจำนวนเงินที่เสนอประมูล (70%) และได้รับพิจารณาให้ได้
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเที่ยงกมล

หมายเหตุ ผลการประมูลและการสรรหาผู้ประกอบการ การจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางจันทรา เรือนทองดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

