ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน พ.ศ.2563
--------------------------------ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
ประจำปี 2563 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่คณะครู บุคลากร ผู้แกครอง และนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ
พิทยาคม โดยให้มีเครื่องอุปโภคและบริโภคจัดจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูก
สุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการของโรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นประมูล
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล
2.1 ต้องเคยเป็นหรือกำลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย / บริการดังกล่าวข้างต้น
2.2 ต้องมีสัญชาติไทย
2.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนประกอบการร้านค้าให้ขอ
ใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากที่ได้รับประมูลก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2563)
2.4 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนด้วยตนเอง
2.5 ต้องไม่เคยผิดสัญญา หรือถูกฟ้องร้องในการประกอบการร้านคาสวัสดิการกับหน่วยงานใดๆ
มาก่อน
3. ช่วงเวลาดำเนินการจำหน่ายสินค้า
ช่วงที่ 1 เวลา 06.00 – 07.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 10.10 – 10.20 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 12.00 – 13.00 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 14.40 – 14.50 น.
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง โดยจะ
พิจารณา สินค้าที่เสนอขาย และราคาที่เสนอมาเป็นลำดับต่อไป โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือ
พิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสำคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองถือเป็นที่สุด ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
5.1 กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 200,000 บาท ต่อปี
ผู้ได้รับการประมูลต้องนำเงินสดมาชำระในวันที่ทำสัญญาในอัตราร้อยละ 70 ของวงเงินที่ประมูลได้ การทำสัญญาจึง
จะสมบูรณ์ และในวันที่เริ่มดำเนินการต้องจ่ายส่วนที่เหลืออีก 30% และในวันทำสัญญาหากผู้ได้รับการประมูลไม่มา
ทำสัญญาตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
5.2 ผู้ประกอบการต้องจำหน่ายสินค้าที่เป็นประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายและเป็น
อันตรายต่อผู้ซื้อ และไม่จำหน่ายสินค้าที่ทางโรงเรียนประกาศห้าม ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้ง ให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
5.3 ผู้ประกอบการต้องทำการเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันทำการของโรงเรียนและวันหยุดราชการที่
โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด ถ้าไม่เปิดจำหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และถ้าหยุด
จำหน่ายติดต่อกัน 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันควร โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการจำหน่ายได้ทันที พร้อมถูกตัด
สิทธิ์ในการยื่นเสนอราคาในครั้งถัดไป

5.4 ผู้ประกอบการจำหน่าย ต้องไม่กระทำการอันขัดต่อกฎระเบียบข้อกำหนดของโรงเรียน
5.5 การทำสัญญานั้นให้ผู้ที่ชนะการเสนอราคาไปทำสัญญากับโรงเรียนตามวันเวลาที่โรงเรียน
กำหนด
5.6 กำหนดราคาจำหน่ายสินค้าจะต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาดโดยทั่วไปและตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโภชนาการโรงเรียน
5.7 ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุง ตกแต่ง ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนให้สวยงาม ทันสมัย โดย
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการโภชนาการโรงเรียน (ยกเว้นการรื้อถอนและต่อเติม) โดยผู้ประกอบการจะต้อง
เป็นผู้จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อพร้อมประกอบการเอง เช่น ป้ายร้านค้าสวัสดิการ เครื่องปรับอากาศ ตู้ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ และดูแลรักษาทำความสะอาด และบำรุงรักษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ของโรงเรียน(ถ้ามี) ให้มีความ
สะอาดเรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากเกิดความชำรุดและเสียหายจะต้องรับผิดชอบการซ่อมบำรุงหรือ
ชดใช้คืน
5.8 ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ เช็ดถูทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ตลอดจนบริเวณอาคารโดยรอบให้เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้หรือปรับปรุงซ่อมแซมให้ยู่ใน
สภาพเดิม
5.9 ผู้ประกอบการต้องชำระต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริง
5.10 ผู้ประกอบการจะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
กิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์เป็นคราว ๆ ไป
5.11 โรงเรียนสามารถตรวจสอบและประเมินการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อ โดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก หากพบว่าไม่เป็นไปตามสัญญา
โรงเรียนมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ โดยผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ จากโรงเรียนทั้งสิ้น
6. หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
6.1 สินค้าที่จำหน่ายได้ โดยสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิดต้องมี อย. มีดังนี้
6.1.1 ขนมประเภทเบเกอรี ขนมปัง ขนมทุกชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ถูกหลักอนามัยตามหลัก
โภชนาการของกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นตามรายการที่โรงเรียนกำหนดว่าห้ามจำหน่าย เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ชา
กาแฟ ลูกอม บ๊วย เมล็ดแตงโม ฯลฯ ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมภายหลัง
6.1.2 อาหารว่างประเภท ขนมจีบ ซาลาเปา เป็นต้น
6.1.3 อุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบเป็นต้น
6.1.4 สินค้าเกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม น้ำยาล้างจาน กระดาษทิชชู
แป้งฝุ่น ผ้าอนามัย เป็นต้น
6.1.5 สินค้าประดับการแต่งกายของนักเรียนที่ถูกระเบียบโรงเรียน เช่น โบว์ผูกผมขนาด 1 นิ้ว กิ๊บ
ติดผมสีดำ เข็มกลัด เป็นต้น
6.2 สินค้าที่ห้ามจำหน่ายได้แก่
6.2.1 สินค้าผิดกฎหมาย
6.2.2 สารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มชูกำลัง ชา กาแฟ และของมึนเมาทุกชนิด
6.2.3 สินค้าที่อนุญาตให้ร้านค้าของโภชนาการ (ในโรงอาหาร) เป็นผู้จำหน่ายแล้ว
6.2.4 ลูกอม ลูกกวาด หมากฝรั่ง ของขบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
6.2.5 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือมีของแถมเป็นอุปกรณ์ในการเล่นพนัน

6.2.6 สินค้าประเภทเสริมความงามทุกชนิดที่ผิดระเบียบของทางโรงเรียน เช่น เจลใส่ผม
ลิปสติก แป้งตลับ เป็นต้น
6.2.7 อุปกรณ์การเรียนที่เป็นเหล็กและของมีคมขนาดใหญ่ เช่น ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก
คัตเตอร์ ใบคัตเตอร์ ใบมีด เป็นต้น
6.2.8 เวชภัณฑ์และยาทุกชนิด
6.2.9 สินค้าประเภทเดียวกับสินค้าตราโรงเรียน เช่น กระเป๋า สมุด แฟ้ม เป็นต้น
6.3 สินค้าทุกชนิดต้องติดป้ายแสดงราคาและราคาต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาด
6.4 ผู้ประกอบการต้องมีกิริยามรรยาทและการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มของมึนเมา
ไม่เสพยาเสพติด ไม่เล่นการพนันภายในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน และบริเวณโรงเรียน
6.5 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงภายในบริเวณร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
7. กำหนดการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
7.1 ขอรับเอกสารเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศล
กิจพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 23-26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
7.2 ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 ณ. ห้องธุรการ โรงเรียนกรับใหญ่
ว่องกุศลกิจพิทยาคม
7.3 พิจารณาผลการเสนอราคา ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น พร้อมทั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา ในวันที่ ณ บอร์ดหน้าห้องธุรการ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
7.4 ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับ
และไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
7.5 การรับซอง / การมอบซองเสนราคา / การรายงานผลการพิจารณา พร้อมประกาศผู้ได้รับการ
พิจารณาให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
8. การทำสัญญา
8.1 อายุสัญญา
โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนกรับใหญ่ว่อง
กุศลกิจพิทยาคม มีอายุสัญญา 1 ปี
8.2 กำหนดทำสัญญา
ผู้ที่ได้รับการพิจารณามาทำสัญญาภายในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. (ถ้าเกินกำหนด
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)
8.3 กำหนดชำระเงิน การชำระเงินประมูลแบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จ่ายเงินในวันทำสัญญา จำนวน 30 % ของจำนวนเงินที่เสนอประมูลและได้รับพิจารณาให้
ได้ ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
งวดที่ 2 จ่ายเงินจำนวนที่เหลือทั้งหมด ในวันของจำนวนเงินที่เสนอประมูล (70 %) และได้รับพิจารณาให้ได้
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเที่ยงกมล
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางจันทรา เรือนทองดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

