
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแดง 
เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลขายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านป่าแดง   

ภาคเรียนที่  2   ประจ าปีการศึกษา 2565 
………………………………………………….……………… 

 
ด้วยโรงเรียนบ้านป่าแดง   ต าบลเกาะช้าง    อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์             

เปิดประมูลราคาขายสินค้าประเภทเบ็ดเตล็ดในร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน ประจ า  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 
2565 เพ่ือจัดจ าหน่ายให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้จัด
จ าหน่ายสินค้าแก่นักเรียนในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทาง
ราชการ และโรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 

 
1. ประเภทรายการที่ก าหนดยื่นซองเสนอราคาแบ่งเป็นรายการประมูลขั้นต่ า  ดังนี้ 

ขายสินค้าประเภทเบ็ดเตล็ด จ านวน 1  ร้าน ราคาขั้นต่ า  20,000 บาท/ภาคเรียน 
จ าหน่ายสินค้าประเภทเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว,น้ าเปล่า,นม,ขนมปัง,ผลไม้,ไอศกรีม (ไม่รวม
น้ าหวาน,ข้าวเหนียวหมูปิ้ง) นอกเหนือจากที่กล่าวมาต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน 
โดยไม่ขัดต่อระเบียบโรงเรียนและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคา 
2.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง  โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในวันท าสัญญา 
2.2 ต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง   และเป็นผู้ที่อยู่อาศัย  ในเขตพ้ืนทีบ่ริการของโรงเรียน 
2.3 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
2.4 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการบริการ การขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและ

ตามหลักประกอบโภชนาการ โดยมีบุคลากรที่จะด าเนินงานพร้อมและมีความพร้อมในเรื่องการ
จ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด 

 
3. ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 

ขายและจ าหน่ายบริการในวันเปิดเรียนท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)   ตามเวลา ดังนี้ 
  3.1  ช่วงเช้า  ตั้งแต่เวลา  06.30 น. – 07.30 น.  
  3.2  ช่วงกลางวัน   ตั้งแต่เวลา  11.00 น. – 12.30 น.  
  3.3  ช่วงเย็น   ตั้งแต่เวลา  15.00 น. – 17.30 น. 
 
 

 
 
 
 



4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
4.1 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาทุกรายการที่เสนอยื่นซอง                 

โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นอันดับแรก  และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็น
ล าดับต่อไป  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้            
โดยอนุโลมคือจะพิจารณาให้ราคาสูงที่สุดเป็นส าคัญ  โดยให้ยึดผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล  ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้
ทั้งสิ้น 

 
5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 

5.1 ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง  
 ครั้งที่  1  ตักเตือนด้วยวาจา   
 ครั้งที่  2  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร                     
 ครั้งที่  3  โรงเรียนบอกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินประมูล 

5.2 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย  อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องท าความสะอาด
สถานที่ ภาชนะให้มีความสะอาด  ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามก าหนดของโรงเรียน 

5.3 อาหารที่จ าหน่ายและบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อนสาร
ที่เป็นพิษต่อร่างกาย (มี อย.ก ากับ)  และต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความร้อน
ในขณะขายบริการ และต้องมีภาชนะท่ีปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.4 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณท่ีร้านค้าของตนตลอดเวลาท าการ 
5.5 ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด 

พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนในโรงเรียน 
5.6 ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
5.7 การท าสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาท าสัญญากับโรงเรียนภายในวันที่ก าหนดจากวัน

พิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินมัดจ า  
5.8 ผู้ขายต้องขายสินค้าในสถานที่ทีท่างโรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น  
5.9 หากไม่ด าเนินการมาจัดจ าหน่วยหลังจากท่ีท าสัญญาและวางเงินมัดจ าร้อยละ 10 ของราคา

ประมูล ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินมัดจ า เนื่องจากถือว่าทางผู้ประมูลได้ยกเลิกการ
ขายเอง 

     5.10 ผู้ขายต้องช าระค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์ของทางโรงเรียน โดยช าระตามหน่วยที่ใช้จริงของการไฟฟ้า 
     5.11 ผู้ขายต้องวางเงินประกันความเสียหายไว้จ านวนเงิน 3,000 บาท    ซึ่งจะคืนให้ผู้ขายเมื่อหมด

สัญญา  
 

6. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร 
6.1 รับแบบฟอร์มใบประมูลราคาในวันที่ 21 ตุลาคม   2565  –   26  ตุลาคม   2565   

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
6.2 ยื่นซองประมูลราคาอาหารในวันที่  27  ตุลาคม   2565   

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
6.3 พิจารณาร้านค้าและประกาศผลผู้ชนะการประมูล  วันที่ 27 ตุลาคม  2565 เวลา 11.00 น. 

โดยจะติดประกาศ ณ ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
ทางเว็บไซต์  www.padaengschool.ac.th    และเฟสบุ๊ค  โรงเรียนบ้านป่าแดง 

6.4 ซองประมูลราคา  ผู้ยื่นซองประมูลราคา  ต้องยื่นรายการที่ต้องการจะประมูลพร้อมจ่าหน้าซอง
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาขายของในโรงเรียน 

http://www.padaengschool.ac.th/


6.5 ซองเสนอราคา  ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและอักษรชัดเจน 1 ฉบับ 
6.5.1 ซองเอกสารประกอบ  ภายในบรรจุดังนี้ 
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนา  1  ฉบับ 
-  ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา   1  ฉบับ 

6.6 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาตรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้ได้รับการพิจารณา  
หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และข้อ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  ซึ่งผู้เสนอราคา               
ทุกรายการจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียงร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

6.7 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับการพิจารณา
ให้ด าเนินตามระเบียบพัสดุของราชการโดยอนุโลม 

 
7. การท าสัญญา 

7.1 อายุสัญญา 1   ภาคเรียน  ได้แก่ ภาคเรียนที่  2   ประจ าปกีารศึกษา 2565 
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน เริ่มเปิดท าการขาย ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน    2565    
โดยก าหนดจ่ายเงินเป็นภาคเรียน ตามยอดเงินที่ประมูลได้เต็มจ านวน ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2565 
 

7.2 ก าหนดท าสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละรายการมาท าสัญญา 
  ในวันที่ 31 ตุลาคม  2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่    
  ประสงค์จะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไป  มาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของ  
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 
 

7.3 ก าหนดช าระเงินประมูลร้านค้าอาหาร ดังนี้ 
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน   2565  –   30  พฤศจิกายน   2565   
 

ประกาศ   ณ   วันที่  20  ตลุาคม   2565   
 
 
 

(  นางวรรญมาศ    จันทรา ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
เขียนที่........................................................................ 
.....................................................................................  
 

วันที่  ...........  ตุลาคม   2565   
 
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลขายสินค้าในโรงเรียนบ้านป่าแดง  
 
  ข้าพเจ้า.............................................................................. .. อยู่บ้านเลขท่ี..................................
ถนน..................................ต าบล..............................อ าเภอ.......................................... จังหวัด.................................... 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน................................................เบอรโ์ทรศัพท์   ..........................................................  
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณา เงื่อนไขการประมูลร้านจ าหน่ายอาหารโรงเรียนบ้านป่าแดง      โดย ตลอดและ
ยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  
1. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าประเภทเบ็ดเตล็ด   โรงเรียนบ้านป่าแดง    ตามข้อก าหนดเงื่อนไข 
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
2. ข้าพเจ้าขอเสนอเงินผลประโยชน์ขั้นต้น    เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประมูลได้  
เป็นจ านวน................................................... บาท (.............................................................................................. .....)  
3. ข้าพเจ้าตกลงที่จะน าเงนิมาจ่าย ตามข้อ 2 มามอบให้กับโรงเรียนในวันที่โรงเรียนก าหนดให้ นับตั้งแต่วันที่ ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ประมูลได้ หากพ้นก าหนดข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนบ้านป่าแดง   คัดเลือกผูเ้หมาะสมรายอ่ืนๆ  
4. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อก าหนดและรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนบ้านป่าแดง    ว่าด้วยเรื่อง           
การจ าหน่ายสินค้าโรงเรียน พ.ศ. 2565 ทุกประการ  
 

เสนอ ณ วันที่ …………………………………..…………… 2565 
 
 

                                          ลงชื่อ ....................................................................... 
                                                        (....................................................................................) 

                                    เบอร์โทรศัพท์...................................................... 
 
 
 


