ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าขายน้าดื่ม โรงเรียนด่านขุนทด
...............................................................
ด้วยโรงเรียนด่านขุนทด มีความประสงค์จะท้าการประมูลร้านค้าขายน้าดื่ม เพื่อจัดจ้าหน่ายให้กับ
คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จ้านวน 145 คน และ
นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 2,617 คน โดยให้มีการจัดจ้าหน่ายน้าดื่มใน
ราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของ
โรงเรียนดังนี
1. ประเภทรายการที่ก้าหนดให้ยื่นซองประมูล
ร้านค้าขายน้าดื่ม
2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ
(ส่วนผู้ประกอบการร้านค้า ให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับการประมูลก่อนที่จะเปิดภาค
เรียนที่1
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขาย
อาหาร
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ้าเป็น
มีบุคลากรที่จะด้าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก้าหนด
3. ช่วงเวลาการขายประจ้าวัน
- ขายและจ้าหน่าย บริการในวันเปิดท้าการปกติทุกวัน(ยกเว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดต่างๆ)
- ตังแต่เวลา เช้า
06.00 น. - 08.00 น.
- กลางวัน
11.30 น. – 13.00 น.
- เวลาบ่าย ตังแต่เวลา
15.50 น. เป็นต้นไป
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดย
จะพิจารณาคุณสมบัติเป็นล้าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นล้าดับต่อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้
ราคาสูงสุดเป็นส้าคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทังสิน
5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
5.1 ก้าหนดราคาขันต่้าในการเสนอราคาประมูล 200,000 บาท ต่อปี

5.2 ผู้จ้าหน่ายจะไม่จ้าหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้น้ามา
โรงเรียนหรือรับประทาน ได้แก่ น้าอัดลมทุกชนิด เครื่องดื่มชูก้าลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ที่ไม่เป็น
ประโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครังๆไป
5.3 ผู้จ้าหน่ายต้องท้าการขายน้าดื่มทุกวันท้าการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครัง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณา
ของผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป
5.4 ผู้ขายต้องไม่ท้าการขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน
5.5 การท้าสัญญานันให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาท้าสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจาก
วันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลและค่าบ้ารุง
5.6 ท้าสัญญาครังละ 1 ปี
5.7 ก้าหนดราคาขายการจ้าหน่ายน้าดื่มจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป
6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา
6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายน้าดื่มได้ที่โรงเรียนด่านขุนทด (อาคาร
อ้านวยการโรงเรียน) ได้ตังแต่วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
6.2 ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา10.00 น.
พร้อมทังประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสินในวันเดียวกัน
6.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองเรียน
ประธานคณะกรรมการการเปิดซองประมูลราคาน้าดื่ม ดังนี
6.3.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน
ชัดเจน (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)
6.3.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี
- ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
- ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
- ส้าเนาทะเบียนการค้า
6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอ
ราคาสูง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6.3.2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ
5 และ 6 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิให้ถิอผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุก
รายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
6.5 การรับซอง / การมอบซองเสนอราคา / การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้
ได้รับพิจารณาให้ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
7. การท้าสัญญา
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะท้าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายน้าดื่มซึ่งมีอายุ
สัญญา 1 ปี ( 2 ภาคเรียนปีการศึกษา 2561 )
7.2 นัดท้าสัญญา ก้าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายน้าดื่มมาท้าสัญญา
ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ตังแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ( ถ้าเกินก้าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะ
ท้าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล้าดับต่อไปมาท้าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กรณีพิเศษต่อไป)

7.3 ก้าหนดช้าระเงินประมูลร้านค้าขายน้าดื่ม ดังนี
ช้าระเงินประมูลงวดเดียวในวันที่ 3 เมษายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

( นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ )
ผู้อ้านวยการโรงเรียนด่านขุนทด

ตารางลงเวลาการประมูลน้าของโรงเรียนด่านขุนทด
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล

เวลายื่นซอง
ประมูล

วัน / เดือน / ปี

เบอร์โทรศัพท์

แบบฟอร์มยืน่ ซองประมูลน้าดื่ม
โรงเรียนด่านขุนทด
ที่.................................................
วันที่ .................. เดือน ..................................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) ........................................................................... อยู่บ้านเลขที่...................
หมู่ที่................ บ้าน .....................................................ถนน .............................................................................
ต้าบล.................................................... อ้าเภอ ............................................. จังหวัด ........................................
เบอร์โทรศัพท์ ......................................... เลขที่ประจ้าตัวบัตรประชาชน.............................................................
ขอยื่นประมูลการเช่าสถานที่ ขายน้าดื่มที่โรงอาหาร โรงเรียนด่านขุนทด (อาคารโดม) โดยยินดีเสนอราคา
ค่าเช่าสถานที่ขายน้าดื่ม .......................................................... บาท/ปี
จ้านวนเงินตัวอักษร (.......................................................................................................... )
ลงชื่อ .......................................................... ผู้ยื่นข้อเสนอ
( .................................................... )

