
        
 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี  
เรื่อง    การประมูลผูประกอบการรานคาสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎรธานี   

ประจําป  ๒๕๕8 
 

 ดวยโรงเรียนสุราษฎรธานีมีความประสงคเปดประมูลผูประกอบการรานคาสวัสดิการโรงเรียน
สุ ร าษฎร ธ านี  ประจํ าป  ๒๕๕8 เพื่ อจํ าหน ายสินค า ให กับนัก เ รี ยนและบุคลากรใน โ รง เ รี ยน  
ซึ่งผูประมูลตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
 ๑.  มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  และบรรลุนิติภาวะแลว 
 ๒.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์   หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย 
 ๓.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่นที่ เขาเสนอราคาแกโรงเรียนสุราษฎรธานี  
 ๔.  ไมเปนผูถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 
 ๕  ไมเปนบุคลากรในโรงเรียนสุราษฎรธานี 
 ๖.  ผูประมูล หรือตัวแทนนิติบุคคล  ตองเปนผูที่มี สภาพรางกายสมบูรณ  แข็งแรง  ไมเปน
โรคติดตอ  หรือโรคที่สังคมรังเกียจ  

 สําหรับการดําเนินการประมูลไดกําหนดขั้นตอนดําเนินการดังตอไปนี้  
 ๑.  ยื่นเอกสารประกอบการประมูล (แบบ ๑ และแบบ ๒) ในวันที่ ๑3 – ๑5 กรกฎาคม      
๒๕58  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  กลุมบริหารงบประมาณ อาคาร 6 
 ๒.  เปดซองการประมูล ในวันที่ ๑6 กรกฎาคม ๒๕๕8   เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  หองพวงชมพู 
 ๓.  ประกาศผลการประมูลในวันที่ ๒0 กรกฎาคม ๒๕๕8  เวลา ๑๐.3๐ น.  ทางเว็บไซต
โรงเรียนสุราษฎรธานี  (www.st.ac.th)   
 ๔.  จัดทําสัญญาในวันที่ ๒3 กรกฎาคม ๒๕๕8  เวลา ๑๐.0๐ น.  ณ กลุมบริหารงบประมาณ 
อาคาร 6 

      ผูสนใจที่จะเขารับการประมูลตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการประมูล ผูประกอบการ
รานคาสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎรธานี  ประจําป  ๒๕๕8 รายละเอียดตามแนบทายประกาศนี้   
โดยใหติดตอขอดูรายละเอียดและขอรับเอกสาร ไดที่ กลุ มบริหารงบประมาณ  (อาคาร 6 ชั้น ๑)              
โรงเรียนสุราษฎรธานี  โทรศัพท  ๐๗๗ – ๒๗๒๓๓๐ ตอ 600 ในเวลาราชการ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

           
            (นายชาญณรงค   ผดุงชอบ) 
            รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน  
                             ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี 
 
 

 



หลักเกณฑและเงื่อนไขการประมูลผูประกอบการ รานคาสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎรธานี    
ประจําป ๒๕๕8 

แนบทายประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี เรื่อง การประมูลผูประกอบการรานคาสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎรธานี  
ประจําป ๒๕๕8  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๕8 

--------------- ------------------  
     ดวยโรงเรียนสุราษฎรธานีมีความประสงคจะประมูลผูประกอบการรานคาสวัสดิการโรงเรียน และ
เพื่อใหการดําเนินการประมูลรานคาสวัสดิการของโรงเรียนสุราษฎรธานี  ประจําป ๒๕๕8 เปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้  
 ๑. หลักฐานประกอบการยื่น ซองประมูล 
  ๑.๑  แบบฟอรมการประมูลระบุรายละเอียดตามที่โรงเรียนกําหนด  (แบบ ๑ และ แบบ ๒) 
             จํานวน  ๒  ฉบับ  
  ๑.๒  สําเนาบัตรประชาชนผูยื่นประมูล    จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๑.๓  สําเนาทะเบียนบานผูยื่นประมูล    จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๑.๔  ใบรับรองแพทย       จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๑.๔  กรณีเปนนิติบุคคลตองมีหลักฐานดังนี้  
       - สําเนาหนังสือจดทะเบียนเปนนิติบุคคล      จํานวน  ๑  ฉบับ 
   - กรณีผูจัดการนิติบุคคลไมไดยื่นประมูลดวยตนเอง ตองมี หนังสือมอบอํานาจใหเปน  
        ตัวแทนนิติบุคคลในการยื่นประมู ล จํานวน ๑ ฉบับ 
   - หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
  ในวันทําสัญญาผูที่ไดรับการประมูลตองนําเอกสารฉบับตัวจริงมาแสดงตอโรงเรียนดวย  

 ๒. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจําหนายสินคา  
  ๒.๑  สินคาที่อนุญาตใหจําหนาย  ไดแก  
   ๒.๑.๑  เครื่องเขียน และอุปกรณการเรียนทุกชนิด 
   ๒.๑.๒  อุปกรณกีฬา 
   ๒.๑.๓  ขนมประเภทเบเกอรรีหรือขนมที่มีประโยชนตอสุขภาพ  เครื่องดื่มประเภทนม      
      เครื่องดื่มประเภทชาบรรจุขวดที่มี เครื่องหมาย อย. 
   ๒.๑.๔  แสตมป  ซองจดหมาย  กระดาษเขียนจดหมาย  กระดาษ -ปกรายงาน 
   ๒.๑.๕  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ ในการจัดทําและจําหนายสินคาที่โรงเรียนสั่ งทํา  ไดแก   
      ชุดพละ กระเปาเป กระเปา ถุงผา สมุด โดยโรงเรียนจะสงมอบเพื่อฝากขาย    
      โดยมอบสวนลดใหประกอบการตามที่โรงเรียนกําหนด    
  ๒.๒  สินคาที่หามจําหนาย  ไดแก  
   ๒.๒.๑  สารเสพติด  บุหรี่  เครื่อง ดื่มชูกําลังและของมึนเมาทุกชนิด  
   ๒.๒.๒  สินคาที่เกี่ยวของกับการพนัน  หรือมีของแถมเปนอุปกรณในการเลนการพนัน  
   ๒.๒.๓  สินคาประเภทเสริมความงาม  เชน  เจลใสผม  ลิปสติก  ที่ปดแกมและ     
      สินคาที่ตองหามตามระเบียบโรงเรียน  
   ๒.๒.๔  สินคาที่มีผูประกอบการฯ  รายอื่นสงวนสิทธิ์การจําหนายไวแลว  
   ๒.๒.๕  น้ําดื่ม  น้ําผลไมปน  น้ําหวานและน้ําอัดลมทุกชนิด  
   ๒.๒.๖  อาหารประเภทบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  และกาแฟสําเร็จรูป  หมากฝรั่ง   

ทอฟฟทุกชนิดและขนมกรุบกรอบตาง ๆ  เชน  ขาวเกรียบ  มันฝรั่ง  
ทอดกรอบ  สาหราย   

           /๒.๒.๖  อาหารคาวทุกชนิด...    



     -๒- 
 

๒.๒.๖   อาหารคาวทุกชนิด  อาหารประเภทปง – ยาง  อาหารทอดทุกชนิดและ
ผลไมดอง – แชอิ่ม 

  2.3  สินคาทุกชนิดตองติดปายแสดงราคา  และราคาสินคาทุกชนิดตองไมสูงกวาราคาทองตลาด 
  2.4  หามจําหนายสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มใหแกนักเรียนตั้งแตเวลา  ๐๗.๔๐ –   
                            ๐๙.๐๐ น. 

 ๓.  เงื่อนไขในการดําเนินการ 
๓.๑  กําหนดราคาขั้นต่ําในการเสนอราคาประมูล  7๐๐,๐๐๐  บาทตอป  ผูที่ไดรับการ 
       ประมูลตองนําเงินสดไดจากการประมูลมอบใหกับโรงเรียนในวันที่ทําสัญญาตาม  
       จํานวนเงินที่ประมูลได  การทําสัญญาจึงจะสมบูรณ  และในวันที่กําหนดทําสัญญา 
       หากผูไดรับการประมูลไมมาทําสัญญาตาม เวลาที่โรงเรียนกําหนดแลว ถือวาสละสิทธิ์  
       โดยโรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะเรียกผูไดรับการประมูลราย อื่นตามลําดับที่ประมูลไดตอไป  

  ๓.2  ผูประกอบการจะตองปรับปรุง  ตกแตง  รานคาสวัสดิการโรงเรียนใหสวยงาม  ดูแล   
       บํารุงรักษาครุภัณฑของโรงเรียน  เชน  รานคาสวัสดิการ  เครื่องปรับอากาศ  ตู   
       และอุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดเวลา  วัสดุ  อุปกรณ  ที่ผูประกอบ   
       การรานคาสวัสดิการโรงเรียนเปนผูจัดหามาเอง  เมื่อหมดสัญญาใหรื้อถอนกลับได  
๓.3  จายเงินคากระแสไฟฟาและคาน้ําประปาตามที่ใชจริง  โดยแยกมิเตอร  
๓.4  ผูประกอบการตองชําระ เงินคาประกันความเสียหาย  จํานวน  35,000  บาท   
       (เงินสามหมื่นหาพันบาทถวน)  ในวันทําสัญญา หากเกิดความเสียหายกับโรงเรียน จะ 
       ไมคืนเงินประกัน และในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินวงเงินประกัน ประกอบการ 
       ตองชดใชคาเสียหายเพิ่มเติม  หากไมชดใชโรงเรียนสามารถฟองรองเรียกคาเสียหาย  
       จากผูประกอบการไดตามกฎหมาย 
๓.5  ผูประกอบการตองรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่  เช็ดถูทําความสะอาดทั้งภายใน   
       และภายนอกอาคาร  ตลอดจนบริเวณอาคารโดยรอบใหเรียบรอย หากเกิดความ  
       เสียหายจะตองชดใช  หรือปรับปรุงซอมแซมให อยูในสภาพเดิม 
๓.6  โรงเรียนจะทําสัญญาใหผูประกอบการเขาดําเนินการไดตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๕8   
       ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 แลวจึงเปดการประมูลใหม 
๓.7  ผูจําหนายสินคาในรานคาสวัสดิการตองแตงกายสุภาพเรียบรอย ไมสูบบุหรี่   ไมดื่ม 
       ของมึนเมา  ไมติดยาเสพติด ไมเปนโรคติด ตอรายแรง ตองตรวจสุขภาพ ปละ ๑ ครั้ง   
      โดยมีรับรองแพทยดวย และตองมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอย  

                   ๓.8  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการดําเนินงานของผูประกอบการไดทุกเมื่อ  
     และผูประกอบการตองใหความรวมมือ  และยินยอมใหคณะกรรมก ารบริหารรานคา  
     สวัสดิการโรงเรียนเขาตรวจสอบลักษณะและราคาของสินคาที่วางจําหนาย  หาก  
     พบวาไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่โรงเรียนกําหนด   โรงเรียนมีสิทธิ์  
     เลิกสัญญาได  โดยผูประกอบการไมสามารถโตแยงหรือเรียกรองใด ๆ  จากโรงเรียน  
     ทั้งสิ้นและใหผูเสนอราคาไดในลําดับถัดไปเขาทําสัญญาดําเนินการแทน  

                    

   /๔.  การพิจารณา… 

 



          -๓- 

 ๔.  การพิจารณาผลการประมูลของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด    
   โรงเรียนสุราษฎรธานี  ขอสงวนสิทธิ์ในผลการพิจารณา โดยผูเขาประมูลจะนําไปเปนเหตุฟองรองหรือ
อุทธรณใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น  และการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการถือเปนสิทธิ์ ของโรงเรียนที่พึงกระทําได 

 ๕.  ระยะเวลาของการประกอบการ    
    เริ่มตั้งแตวันที่ 25 กรกฏาคม ๒๕๕8 และสิ้นสุดในวันที่ 3๑ มีนาคม ๒๕60 
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