
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 

เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการ ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 
*********************************************** 

 ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง มีความประสงค์จะท าการประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการภายใน
โรงเรียน ด้วยการยื่นซองประมูลจ้างเหมาการด าเนินกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากร และ
นักเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 92 คนและนักเรียน 
ประมาณ 1,100 คน โดยผู้ประสงค์จะยื่นประมูลจะต้องจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็ นธรรม         
มีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 
1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ย่ืนซองประมูล 
 ร้านค้าสวัสดิการ ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 
2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนซองประมูล 
 2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
 2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเรื้อรังแก่การรักษาให้หายขาด 
 2.3 ต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงานร้านค้าสวัสดิการ 
 2.4 ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น 
 2.6 ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการประกอบการขาย ได้แก่ มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็น มีบุคลากรที่
จะด าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนดในสัญญา 
3. ช่วงเวลาการจ าหน่ายสินค้าประจ าวัน 
 จ าหน่ายสินค้าในวันเปิดท าการปกติทุกวัน 
  - เช้า   06.00 – 07.30 น. 
  - กลางวัน  11.00 – 12.30 น. 
  - เวลาบ่ายตั้งแต่เวลา  14.30 น. เป็นต้นไป 
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา จะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง โดยจะ
พิจารณาคุณสมบัติเป็นอันดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นล าดับต่อไป              
ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม  คือจะพิจารณาการให้
ราคาสูงสุดเป็นส าคัญ และให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด                    
ผู้เสนอราคาจะเรียกรอ้งหรือฟ้องร้องใดๆมิได้ทั้งสิ้น 
 
 
 



5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
 5.1 ก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอราคาประมูล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อปี      
โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลต้องน าเงินสดเต็มตามจ านวน
เงินที่ประมูลได้ มอบให้กับโรงเรียนในวันท าสัญญา การท าสัญญาจึงจะสมบูรณ์ 
 5.2 สินค้าที่น ามาจ าหน่ายจะต้องมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
ราคาไม่แพงกว่าท้องตลาด โดยการปิดป้ายแสดงราคา และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะภายในโรงเรียน 
 5.3 ผู้ประกอบการจะต้องสนับสนุนเงินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามความเหมาะสม เช่น กิจกรรม
กีฬาสีภายใน กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมการกุศล ทุนการศึกษา เป็นต้น 
 5.4 สินค้าท่ีห้ามจ าหน่าย 
  5.4.1 สารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มชูก าลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด กาแฟทั้งขวดและ
กระป๋อง น้ าอัดลมขวดและกระป๋อง ทอฟฟ่ี หมากฝรั่ง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ฯลฯ 
  5.4.2 สินค้าท่ีมีผู้ประกอบการรายอื่นสงวนสิทธิ์การจ าหน่ายไว้แล้ว 
  5.4.3 สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการพนัน หรือมีของแถมเป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนัน 
  5.4.4 สินค้าประเภทเสริมความงาม เช่น ลิปสติก ที่ปัดแก้ม และสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย 
  5.4.5 สินค้าหรือบริการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเทศบาล            
วัดเหมืองแดง เห็นว่า ไม่สมควรจ าหน่ายในสถานศึกษาหรือขัดต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5.5 โรงเรียนสงวนสิทธิในการจ าหน่ายชุดกางเกงพละ เสื้อคณะสี เป้/กระเป๋าตราโรงเรียน สมุดตรา
โรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนจะส่งมอบเพื่อฝากขายต่อ โดยมอบส่วนลดให้ผู้ประกอบการตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 5.6 ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จะต้องรับผิดชอบดูแลความสะอาดทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารให้เรียบร้อย หากมีความเสียหายจะต้องชดใช้หรือปรับปรุงซ่อมแซม
ให้เหมือนเดิม 
 5.7 ผู้จ าหน่ายสินค้าในร้าค้า ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย พูดจาและกิริยาสุภาพ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่ม
ของมึนเมา ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 5.8 โรงเรียนสงวนสิทธิในการตรวจสอบการด าเนินการของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อ และ 
ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือและยินยอมให้คณะกรรมการบริหารร้านค้าสวัสดิการเข้าตรวจสอบลักษณะ
และราคาสินค้าที่วางจ าหน่าย หากพบว่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ โรงเรียนมีสิทธิเพิกถอน
สัญญาได้ โดยผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้ง เรียกร้อง หรือฟ้องร้องโรงเรียนไม่ได้ทั้งสิ้น 
 5.9 ผู้ชนะการประมูลจะต้องท าสัญญากับโรงเรียนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการประมูล
ในวันเวลาราชการ 
 5.10 ผู้ชนะการประมูลสามารถขอใช้สถานที่ประกอบการของโรงเรียนที่มีอยู่เดิมได้ โดยอาจปรับปรุง
ให้ดีขึ้น หรือจะจัดสร้างขึ้นใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียนก่อนเสมอ 
6. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิกซองประมูลราคา 
 6.1 ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองประมูลได้ที่ งานบริหารพัสดุโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ได้ตั้งแต่ 
วันที่ 21  - 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 



 6.2 คณะกรรมการพิจารณาการเปิดซองประมูล พร้อมประกาศผลผู้ชนะการประมูล ในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
 6.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง เรียน ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 
  6.3.1 ซองราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน (ใช้แบบใบ
เสนอราคาของโรงเรียน) 
  6.3.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุ ดังนี้ 
   6.3.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
   6.3.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
   6.3.2.3 ส าเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็น      
ผู้พิจารณา หารเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และข้อ 6 โดยโรงเรียน
ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
 6.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การายงานพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
7. การท าสัญญา 
 7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี 
(ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
 7.2 นัดท าสัญญา ก าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ประกอบการ มาท าสัญญาในวันที่ 17 
พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา
โรงเรียนจะได้เรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ต่อไป) 
 7.3 การก าหนดการช าระเงิน ให้ผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลน าเงินสดมาช าระเงินในวันที่           
เรียกท าสัญญา ร้อยละ 70 ของจ านวนเงินที่ยื่นประมูลได้ ส่วนจ านวนเงินที่เหลือ แบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด
จ านวนเงิน งวดละเท่าๆ กัน ดังนี้ 
  งวดที่ 1 ก าหนดช าระในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
  งวดที่ 2 ก าหนดช าระในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565  
 

ประกาศ ณ วันที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2565 

(นายวรวิทย์  กิตติวงค์) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 
  


