
 
ประกาศโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 

เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลจำหน่ายสินค้าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 
…………………………………………………………………. 

 ด้วยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา มีความประสงค์แจ้งการเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
ประจำปี 2564 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ จำนวน  
1,276 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 1,213 คน คณะครูและบุคลากรจำนวน 63 คน เปิดทำการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยให้มีเครื่องอุปโภคและบริโภคจัดจำหน่ายได้อย่างมี
คุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการ
และของโรงเรียน ดังนี้ 

1.ประเภทรายการที่กำหนดให้ย่ืนซองประมูล                                                          
  ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 
2.คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล 

          2.1 ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี 
        2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ        

ในการยื่นซองเสนอราคา มีผลรับรองไม่เกิน 3 เดือน 
                   2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตัวเอง 
           2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ  
           2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นมีบุคลากร                          
ที่จะดำเนินงานพร้อมและมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด 

3. ช่วงเวลาการขายประจำวัน 
- ขายและจำหน่ายสินค้า เปิดบริการในวันเปิดทำการปกติทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ                           

และวันหยุดต่าง ๆ   
- เช้า 06:00 น ถึง 07:50 น  
- กลางวัน 11.00 น.-11.50 น. (ม.ต้น) 11.50 -12.40 (ม.ปลาย)  
- หลังเลิกเรียน 15.10 เป็นต้นไป  

  4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง                       

โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลำดับต่อไปโดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลมคือจะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นสำคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุดผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น  
 
 



5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
 5.1 กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูล 280,000 บาท ต่อปี 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2564  ถึงวันที่ 30  เมษายน  2565   
กำหนดชำระเงินประมูลร้านค้าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ดังนี้ 

ผู้ที่ได้รับการประมูลต้องนำเงินสดตามจำนวนเงินที่ประมูลได้  งวดที่ 1  จำนวน  70% ของราคาประมูล    
มอบให้กับโรงเรียนในวันทำสัญญา การทำสัญญาจึงจะสมบูรณ์   และงวดที ่ 2 จำนวน 30% ของราคา
ประมูล  ชำระภายในวันที่  1  ตุลาคม  2564  

         5.2 ผู้จำหน่ายจะไม่จำหน่ายสินค้าท่ีทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นำมาโรงเรียน  
หรือรับประทาน ได้แก่ สารเสพติด  บุหรี่  เครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟทั้งแบบขวดและกระป๋อง น้ำอัดลมทุกชนิด 
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม ขนมท่ีไม่เป็นประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ท๊อปฟี ่ หมากฝรั่ง  
สินค้าที่เกี ่ยวข้องกับการพนัน  หรือมีของแถมเป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนัน  สินค้าประเภทเสริมความ
งาม  เช่น ลิปสติก  ที่ปัดแก้ม และสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย สินค้าหรือบริการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา เห็นว่าไม่สมควรจำหน่ายในสถานศึกษาหรือขัดต่อนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 5.3 ผู้ประกอบการ ต้องขออนุญาตใช้ไฟฟ้าและชำระค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์ 
 5.4 ผู้ขายต้องไม่ทำการขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
 5.5 การทำสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทำสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจากวัน

พิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูล 
 5.6 ทำสัญญาครั้งละ 1 ปี (กำหนดปีต่อปี) 
 5.7 กำหนดราคาขายสินค้าต้องไม่แพงกว่าท้องตลาดทั่วไป 
 5.8 ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่  เช็ดถู ทำ

ความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารให้เรียบร้อย หากมีความเสียหายจะต้อง
ชดใช้หรือปรับปรุงซ่อมแซมให้เหมือนเดิม 

 5.9 ผู้จำหน่ายสินค้าในร้านค้า ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย   พูดจาและกิริยาสุภาพ ไม่สูบ
บุหรี่ ไม่ดื่มของมืนเมา  ไม่ติดยาเสพติด  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

 5.10 โรงเรียนสงวนสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินการของผู ้ประกอบการได้ทุกเมื่อ 
และ  ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือและยินยอมให้คณะกรรมการบริหารร้านค้าสวัสดิการเข้าตรวจสอบ
ลักษณะและราคาสินค้าที่วางจำหน่าย  หากพบว่าไม่เป็นไปตามระเบียบ  เงื่อนไข  หลักเกณฑ์ โรงเรียนมีสทิธิ
เพิกถอนสัญญาได้ โดยผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้ง  เรียกร้อง หรือฟ้องร้องโรงเรียนไม่ได้ทั้งสิ้น 

5.11 ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนและพนักงานร้านค้า จะเข้าพักอาศัยค้างแรม    
ในร้านค้าสวัสดิการไม่ได้ 

 
 
 
 



 

6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา 
 6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคา ได้ที่โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา (ห้องกิจการ

นักเรียน) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.  
 6.2 ยื่นซองประมูล ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. และเปิดซองประมูลราคา              

ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 
 6.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองเรียน

ประธานคณะกรรมการการเปิดซองประมูลร้านค้า ดังนี้ 
  6.3.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน

ชัดเจน (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
  6.3.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้  
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
   - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
   - สำเนาทะเบียนบ้านการค้า (ถ้ามี) 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง

เป็นผู้ได้รับพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6.3.2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับ
และไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

 6.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศ ผู้ได้รับ
พิจารณาให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยการอนุโลม 

7. การทำสัญญา  
7.1 อายุสัญญาโรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน    

บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี  
7.2 นัดทำสัญญากำหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาเป็นร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ่อทองวงษ์ 

จันทร์วิทยา มาทำสัญญาในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น.  (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือ
ว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้แล้วลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)  
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 
  
                                                                      (นายสมคิด  กลับดี) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร รักษาราชการในตำแหน่ง 
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 

 



 
 
 
 





 


