
 
ประกาศโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดกิารโรงเรียน 
****************************** 

 
           ด้วย โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดติถ์    
มีความประสงค์จะท าการประมูลร้านคา้สวัสดิการโรงเรียน ด้วยการยื่นซองประมูล เพื่อด าเนินกิจการจดั
จ าหน่ายสินค้าและบริการเครื่องดื่มให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมีครู
และบุคลากรทางการศกึษา ประมาณ 84 คน และนักเรียน ประมาณ 1,280 คน โดยผู้ประสงค์จะยื่นประมูล
จะต้องจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้  
 1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองประมูล  
 ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
 2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล  
 2.1 ต้องมีสัญชาติไทย  
 2.2 ต้องไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรงและเรื้อรังแก่การรักษาให้หายขาด  
 2.3 ต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการด าเนินงาน 
      ร้านค้าสวัสดกิารโรงเรียน 
 2.4 ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
 2.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น 
 2.6 ต้องยื่นซองประมูลรา้นค้าสวัสดิการโรงเรียน ด้วยตนเอง  
 2.7 ไม่เป็นบุคลากรในโรงเรียน 
 2.7 ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการประกอบการขาย ได้แก่ มวีัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น    
                              มีบุคลากรทีจ่ะด าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินประมูลให้กับ
      โรงเรียนตามก าหนดในสัญญา  
 3. ช่วงเวลาการจ าหน่ายสินค้าประจ าวัน  
    3.1 จ าหน่ายสินคา้ในวันเปิดท าการปกตทิุกวัน   
          - เช้า        06.00 - 07.35 น.  
        - กลางวัน    11.05 – 12.55 น.  
        - เวลาบ่ายตั้งแต่เวลา  15.00 น. เป็นต้นไป  
        - ยกเว้นประเภทน้ าดื่มและเครื่องเขียน ให้สามารถขายได้ตลอดทั้งวัน  
 3.2 จ าหน่ายสินคา้ในวันหยุดหรือปิดภาคเรียน เวลา 06.00 – 18.00 น.  
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 4. การพิจารณาผลการเสนอราคา  
 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายการที่เสนอยื่นซอง  
ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นล าดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาจากราคาที่เสนอเป็นล าดับต่อไป  
โดยคณะกรรมการพจิารณาโดยยดึตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560  
ของราชการมาใช้โดยอนโุลม โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดเป็นส าคัญ และผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรอืฟ้องร้องใดๆ มิได้   
 5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ  
   5.1 ก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอราคา 160,000 บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 
โดยโรงเรียนจะท าสัญญาให้ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาเข้าด าเนินการเป็นระยะเวลา 3 ป ี
    5.2 สินค้าที่น ามาจ าหน่ายจะต้องมีคุณภาพด ีได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย มีประโยชน์ต่อ 
ผู้บริโภค ราคาไม่แพงกวา่ท้องตลาด โดยการปิดป้ายแสดงราคา และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะภายในโรงเรียน  
   5.3 ผู้ประกอบการจะต้องสนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามความ 
เหมาะสม เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายใน กจิกรรมวนัข้ึนปีใหม่ กิจกรรมการกุศล ทุนการศึกษา เป็นต้น  
   5.4 สินค้าที่ห้ามจ าหน่าย  
     5.4.1 สารเสพตดิ บุหรี่ เครื่องดื่มชกู าลัง เครื่องดืม่ที่มีส่วนผสมกัญชา เครือ่งดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ทุกชนดิ กาแฟทั้งขวด และกระป๋อง น้ าอัดลมขวดและกระป๋อง ทอฟฟี่ หมากฝรั่ง บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป ฯลฯ   
 5.4.2 สินค้าที่มีผู้ประกอบการรายอื่นสงวนสิทธิก์ารจ าหน่ายไว้แล้ว  
     5.4.3 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือมีของแถมเป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนัน  
     5.4.4 สินค้าประเภทเสรมิความงาม เช่น ลิปสติก ที่ปัดแก้ม และสินค้าต้องห้ามตาม 
กฎหมาย  
     5.4.5 สินค้าหรือบรกิารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการร้านคา้สวัสดิการโรงเรียน เห็นว่าไม่
สมควรจ าหน่ายในสถานศึกษาหรือขัดต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
   5.5 ราคาสินคา้จะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป 
 5.6 โรงเรียนสงวนสิทธิในการจ าหน่ายชุดกางเกงพละ เสื้อคณะสี เป้/ กระเป๋าตราโรงเรียน 
สมุดตราโรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนจะส่งมอบเพื่อฝากขายต่อ โดยมอบส่วนลดให้ผู้ประกอบการตามที่โรงเรียน
ก าหนด 
   5.7 ผู้ประกอบการต้องช าระค่าไฟฟา้ และค่าน้ าประปาตามมิเตอร์ที่ใชจ้ริง  
   5.8 วัสดุ อุปกรณ์ผู้ประกอบการรา้นค้าสวสัดิการโรงเรียนเป็นผู้จัดหามาเอง และอาจจะ
ติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวก โดยได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการรา้นค้าสวัสดิการโรงเรยีน เมื่อหมด
สัญญาให้รื้อถอนกลับได้ และให้ปรับปรุงให้มีสภาพเดิม 
   5.9 ผู้ประกอบการรา้นค้าสวัสดกิารโรงเรียน จะตอ้งรับผิดชอบดูแลความสะอาดทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารให้เรียบร้อย หากมีความเสียหายจะต้องชดใช้หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้เหมือนเดิม   
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   5.10 ผู้จ าหน่ายสินค้าในร้านค้า ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย พดูจาและกิริยาสุภาพ ไม่สูบ
บุหรี่ ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดตอ่ร้ายแรง  
   5.11 โรงเรียนสงวนสทิธใินการตรวจสอบการด าเนินการของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อ และ
ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือและยินยอมใหค้ณะกรรมการบริหารสวสัดิการรา้นค้าโรงเรียนเข้าตรวจสอบ
ลักษณะและราคาสินคา้ที่วางจ าหน่าย หากพบวา่ ไม่เป็นไปตามระเบียบ เง่ือนไข หลักเกณฑ์ โรงเรียนมีสิทธิ
เพิกถอนสัญญาได้ โดยผูป้ระกอบการไม่สามารถโต้แย้ง เรียกร้อง หรือฟอ้งร้องโรงเรียนไม่ได้ทั้งสิ้น  
   5.12 ผู้ประกอบการรา้นค้าสวัสดกิารโรงเรียน และพนักงานจะเข้าพักอาศยัค้างแรมใน
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ไม่ได้  
   5.13 ผู้ประกอบการรา้นค้าสวัสดกิารโรงเรียน จะต้องดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของ
ตนเองและพนักงานร้านค้าทุกคน หากมีการสูญหายหรือเสียหายโรงเรียนไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณใีดทั้งสิ้น  
   5.14 ผู้ประกอบการต้องจ าหน่ายสินค้าทุกวันท าการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการร้านคา้สวสัดิการโรงเรียน ลว่งหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิก
สัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการร้านคา้สวัสดิการโรงเรียน พร้อมทั้งถูกตัดสิทธิ์ยื่น
ประมูลในครั้งต่อไป  
   5.15 ผู้ชนะการประมูลจะต้องท าสัญญากับโรงเรยีนภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล
การประมูลในวันเวลาราชการ  
   5.16 ผู้ชนะการประมูลสามารถขอใช้สถานที่ประกอบการของโรงเรียนที่มอียู่เดิมได้ โดย
อาจปรับปรุงให้ดีขึ้น หรอืจะจัดสรา้งขึ้นใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากโรงเรียนก่อนเสมอ  
 6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา  
   6.1 ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานบริหารพัสดุโรงเรียนพรหมพริามวทิยา 
ได้ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 – 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ หรือ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท้ี่ www.phws.ac.th   
 6.2 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป ณ ส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน พรอ้มทั้งประกาศรายชื่อผู้ผา่นการพิจารณาให้เสร็จสิน้ภายในวัน
เดียวกัน 
   6.3 ซองเสนอราคา ผู้ยื่นซองเสนอราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจา่หน้าซอง   
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน  ดังนี้  
     6.3.1 ซองราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตวัเลขและตัวอักษรตรงกนัชัดเจน        
(ใช้แบบใบเสนอราคาของโรงเรียน)  
     6.3.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจ ุดังนี้  
          6.3.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้เสนอราคา  
          6.3.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา  
          6.3.2.3 ส าเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)  
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   6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิทีจ่ะไม่ประกาศผู้เสนอราคา
สูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และ 6 
โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สุด ซึง่ผู้เสนอราคาทุกรายจะตอ้งยอมรับ
และไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้   
  6.5 การรับซองเสนอราคาและพิจารณาผล โรงเรยีนพรหมพิรามวิทยา จะด าเนินการตาม 
พระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม 
 7.  การท าสัญญา  
         7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ประกอบการ ซึ่งมีอายุสัญญา 3 ปี   
  7.2 ผู้ชนะการเสนอราคามาท าสัญญาในวันที ่11 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น- 
12.00 น. และผู้ชนะการประมูลจะต้องน าเงินค่าเสนอราคาในงวดที ่1 (ครึง่หน่ึงของราคาที่เสนอราคาได้)    
มาช าระในวันท าสัญญา ส่วนงวดที่ 2 จ่ายในวันท าการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2565 
(ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถอืว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ไดใ้นล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตาม
การพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 
 
         ประกาศ ณ วันที ่28 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
  
  
  
                      (นางอุไร ปัญญาสิทธิ์)  
                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนพรหมพริามวทิยา  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 



แบบใบเสนอราคาการประมูลร้านค้าสวัสดกิารโรงเรียน  
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

***************************** 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลร้านค้าสวัสดกิารโรงเรียน 
 
  ข้าพเจ้า ............................................................................................. อยู่บ้านเลขที่ ................  
ถนน ............................................ ต าบล ............................................... อ าเภอ ................................................   
จังหวัด ……………………………………………….. หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………..………………………   
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนด
และเงื่อนไขแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  
 1. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้ประกอบการร้านคา้สวัสดิการโรงเรียน ตามข้อก าหนดเงื่อนไขที่โรงเรียน
ก าหนด  
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอเงินผลประโยชน์ข้ันต้นเมื่อได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ประมูลได้  
เป็นจ านวน ................................... บาท ( ......................................................................................................... )  
 ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)  
      2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………  
      2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………  
      2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………      
       2.4 …………………………………………………………………………………………………………………………      
     2.5 …………………………………………………………………………………………………………………………      
 3. ข้าพเจ้าตกลงที่จะน าเงิน ตามข้อ 2 มามอบให้กับโรงเรียนในวันที่โรงเรยีน ก าหนดให้ นับตั้งแต่
วันที่ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ประมูลได้ หากพน้ก าหนดข้าพเจ้ายินยอมให้ โรงเรียนคัดเลือกผู้เหมาะสมราย
อื่น ๆ  
 4. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยตุิธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้รว่มคิดกันโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ไดย้ื่นซองเสนอ 
ราคาในคราวเดียวกัน 
 5. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อก าหนดและรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  
ว่าดว้ยเรื่องการจ าหน่ายสินค้าภายในโรงเรียน พ.ศ. 2565 ทุกประการ  
 
 
  เสนอราคา ณ วันที ่…….…… เดือน ………………………..………. พ.ศ. 2565  
  
  
        ลงชื่อ            ผู้เสนอราคา 
           (.................................................................) 



แนบท้ายสัญญาการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พษิณุโลก 

*************** 
  
 
    รายการสินค้าที่มีผู้ประกอบการรายอื่นสงวนสิทธิ์การจ าหน่ายไว้แล้ว ตามเอกสารประกาศ ข้อ 5.4.2 
 คือ รายการอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้ประกอบการรายอื่นจ าหน่ายในโรงอาหารโรงเรียน เช่น  
 1. ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง กว๋ยเตี๋ยวทุกประเภท กวยจั๊บ บะหมี่เกี๊ยว ข้าวเหนียว-หมูป้ิง ไก่ย่าง 
ลูกชิ้นนึ่ง ลูกชิ้นปิ้ง  
 2. ผลไม้หั่นชิ้น ไอศกรีม(ชนิดตัก) 
 3. ทาโกยาก ิขนมปังเย็น   
 4. น้ าผลไม้ปั่น น้ าผลไม้เพื่อสุขภาพ (ใส่แกว้)   
 
 

                      (นางอุไร ปัญญาสิทธิ์)  
                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนพรหมพริามวทิยา  
 


