ประกาศโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
เรื่อง
เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
………………………………………
ด้วยโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคมมีความประสงค์จะทาการประมูล สหกรณ์ร้านค้า เพื่อจัดจาหน่ายให้กับ
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จานวน 50 คน และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 883 คน โดยให้จัดจาหน่ายและบริการจ้างเหมา
ในราคาที่ เป็น ธรรมมีความสะอาด ถู กสุข ลักษณะและเป็ นไปตามระเบี ยบกฎเกณฑ์ข องทางราชการและของ
โรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นซองประมูล
สหกรณ์ร้านค้า
2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย
2.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการ
ร้านค้า ให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1)
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น มี
บุคลากรที่จะดาเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกาหนด
3. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
- ขายและจาหน่าย บริการในวันเปิดทาการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)
- ตั้งแต่เวลา เช้า
06.00 – 08.40
- กลางวัน
11.30 – 13.30
- เวลาบ่ายตั้งแต่เวลา
15.30 น. เป็นต้นไป
ยกเว้น อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถจาหน่ายได้ตลอดเวลาทาการ
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ
พิจารณาคุณ สมบัติ เ ป็น ลาดั บแรกและถ้าผ่ านคุณสมบั ติจะพิจ ารณาราคาที่เ สนอมาเป็น ลาดั บต่ อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นสาคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง ประมูล ถือเป็นที่ สุด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
5.1 กาหนดราคาขั้นต่าในการเสนอราคาประมูล 70,000 บาท ต่อปี
5.2 ผู้จาหน่ายจะไม่จาหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นามาโรงเรียน
หรือรับประทาน ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม หรือขนมอื่น ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือ
ก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป
5.3 ผู้จาหน่ายต้องทาการขายอาหารทุกวัน ทาการของโรงเรียน ถ้าไม่ มาขายต้องแจ้ ง
ล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณา
ของผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป
5.4 ขายต้องไม่ทาการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน
5.5 การทาสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทาสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจาก
วันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลและค่าบารุง
5.6 ทาสัญญาครั้งละ 2 ปี
5.7 กาหนดราคาขายการจาหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาด
ทั่วไป
5.7 ผู้จาหน่ายจะบริการถ่ายเอกสารฟรีให้กับทางโรงเรียน จานวน 5,000 แผ่น/ปีการศึกษา และ
ถ้าเป็นกระดาษทางโรงเรียน บริการในแผ่นละ 25 สตางค์ และต้องมีบริการเข้าเล่มเอกสาร / เคลือบบัตร
6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา
6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมู ลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม (ห้อ ง
ธุรการโรงเรียนอาคาร 2)ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2557
เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ในเวลาราชการ
6.2 ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 น.พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
6.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าดังนี้
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/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ไ ด้รับ
พิจารณาให้ ดาเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม

7. การทาสัญญา
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทาสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมี
อายุสัญญา 2 ปี (4 ภาคเรียนปีการศึกษา 2557 - 2558 )
7.2 นัดท าสัญญา กาหนดให้ผู้ไ ด้ รับการพิจ ารณามาทาสัญ ญา ในวันที่ 18 มิถุน ายน 2557
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (ถ้าเกินกาหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะ ทาสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ใน
ลาดับต่อไปมาทาสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)
7.3 กาหนดชาระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ดังนี้
ชาระเงินประมูลงวดแรกในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 งวดที่ 2 วันแรกของการ
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2558

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม

