ประกาศโรงเรียนสา
เรื่อง
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท
………………………………………
ด้วยโรงเรียนสามีความประสงค์จะทาการประมูล สหกรณ์ร้านค้าสามินิมาร์ท เพื่อจัดจาหน่ายสินค้าให้กับ
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสา โดยให้มีการขายสินค้าตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของ
โรงเรียนสา ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นซองประมูล
ร้านค้าสามินิมาร์ท
2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย
2.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการ
ร้านค้า ให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1)
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้ แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น มี
บุคลากรที่จะดาเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกาหนด
3. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
- จาหน่ายสินค้าในวันเปิดทาการปกติทุกวัน เวลาตามที่โรงเรียนสากาหนด คือ
- ช่วงที่ 1 เวลา 06.00 น. – 08.00 น.
- ช่วงที่ 2 เวลา 11.30 น. – 13.00 น.
- ช่วงที่ 3 เวลา 15.00 น. – 18.00 น.
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ
พิจารณาคุณสมบัติ เป็นลาดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็น ลาดับต่อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นสาคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง ประมูล ถือเป็นที่สุด ผู้ เสนอราคา
จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
5.1 กาหนดราคาขั้นต่าในการเสนอราคาประมูล 20,000 บาทต่อเดือน
5.2 ผู้จาหน่ายจะไม่จาหน่ายสินค้าที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นามาโรงเรียน
หรือรับประทาน ได้แก่ เมล็ ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม อ้อยควั่น ขนมอมหรือลูกอม หมากฝรั่ง น้้าอัดลมทุกชนิด
เครื่องดื่มชูก้าลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ขนมถุงที่มีส่วนผสมของผงชูรส บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูปชนิดบรรจุกล่อง
อาหารส้ า เร็ จ รู ป และอาหารหรื อเครื่ อ งดื่ ม หรื อขนมอื่ น ๆ ที่ ไม่ เป็ นประโยชน์ หรื อก่อ ให้ เกิ ดโทษแก่ร่ างกาย
(ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าร้านค้าสามินิมาร์ท)

5.3 ผู้ จ าหน่ ายต้องท าการขายสิ น ค้า ทุกวั นทาการของโรงเรียน ถ้ าไม่ม าขายต้ องแจ้ ง
ล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณา
ของผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป
5.4 ผู้จาหน่ายต้องไม่ทาการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน (ตามสัญญาแนบท้าย)
5.5 การทาสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทาสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจาก
วันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลและค่าบารุง
5.6 ทาสัญญาครั้งละ 1ปี (10 เดือน )
5.7 กาหนดราคาขายสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป
5.8 ทาประกันสัญญาเช่า 60,000 บาท(หกหมื่นบาทถ้วน) ในวันทาสัญญาเช่า
6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา
6.1 ขอรั บแบบฟอร์มการประมูลร้ านค้าสามินิมาร์ท ได้ที่โ รงเรียนสา(ห้องธุรการโรงเรียน
อาคาร 6)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ในเวลาราชการ
6.2 ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
เวลา 10.00 น.พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
6.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่ายหน้าซอง
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านค้าสามินิมาร์ท ดังนี้
1. ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน
(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)
2. ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
- สาเนาทะเบียนการค้า
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง
เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็น ที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและ
ไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
6.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ ดาเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
7. การทาสัญญา
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทาสัญญากับผู้ ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ เช่าร้านค้าสามินิมาร์ ท ซึ่งมี
อายุสัญญา 1 ปี (ปีการศึกษา 2560)
7.2 นัดทาสัญญา กาหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทาสัญญา ในวันที่
12 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (ถ้าเกินกาหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะ ทาสัญญา
โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลาดับต่อไปมาทาสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)

7.3 กาหนดชาระเงินประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท ดังนี้
ชาระค่าเช่า ทุกวันสิ้นเดือน ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

( นายกฤษดา นันทวาสน์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนสา

