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ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง
เรื่อง การประมูลราคาเช่าพื้นที่ร้านสหการจาหน่ายสินค้าในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
******************
ด้วยโรงเรียนสตรีปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ เปิดทาการ
ประมู ลราคาเช่ าพื้ นที่ ร้ านสหการจ าหน่ ายสิ นค้ าในโรงเรี ยนให้ กั บนั กเรี ยนคณะครู และบุ คลากรโรงเรี ยนสตรี ปากพนั ง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ จานวน ๑ ร้านค้าซึ่งมีกาหนดการดังนี้
๑. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นซองประมูล
การเช่าพื้นที่ร้านสหการจาหน่ายสินค้าโรงเรียนสตรีปากพนัง
๒. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล
๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย
๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ
๒.๓ ต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง
๒.๔ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการจาหน่ายสินค้า
๒.๕ ต้องมีความพร้ อมในการประกอบการขาย และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่า
ประมูล ให้กับโรงเรียนตามกาหนด
๓. ช่ ว งเวลาการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ประจ าวั น โรงเรี ย นอนุ ญ าตให้ จ าหน่ า ยได้ ทุ ก วั น ยกเว้ น
วันราชการเวลา ๐๗.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.
๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาของทุกรายที่
เสนอยื่นซองโดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นลาดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลาดับ
ต่อไป โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือพิจารณาการ
ให้ราคาสูงสุดเป็นสาคัญ และให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นที่สุด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆมิได้ทั้งสิ้น
๕. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
๕.๑ กาหนดราคาขั้นต่าในการเสนอราคาประมูล จานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕.๒ ผู้จาหน่ายจะไม่จาหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นามารับประทาน
ในโรงเรี ยน เช่ น เมล็ ดทานตะวั น เมล็ ดแตงโม อ้ อยควั่ น ขนมอมหรื อลู กอม หมากฝรั่ ง น้ าอั ดลมทุ กชนิ ด
เครื่องดื่มชูกาลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ขนมถุงที่มีส่วนผสมของผงชูรส บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปชนิดต่างๆ
อาหารส าเร็ จรูป และอาหารหรื อเครื่องดื่มหรือขนมอื่นๆที่ไม่ เป็นประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย
ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไป
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๕.๓ ผู้ที่ประมูลได้ต้องช่วยจาหน่ายสินค้าของโรงเรียนสตรีปากพนัง ได้แก่ สมุดตราโรงเรียน
กระเป๋าตราโรงเรียน และชุดพละโรงเรียนสตรีปากพนัง ตามราคาที่โรงเรียนกาหนด เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่โรงเรียนและช่วยลดภาระของโรงเรียน
๕.๔ ผู้จาหน่ายต้องทาการขายทุกวันทาการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ๒ วัน ถ้าหยุดบ่อยครั้งและได้รับการตักเตือน ๓ ครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการเช่าพื้นที่ ร้าน
สหการได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา
๕.๕ ผู้จาหน่ายต้องไม่ทาการขัดต่อระเบียบและข้อปฏิบัติ ของการเช่าร้านสหการโรงเรียน
สตรีปากพนัง
๕.๖ การทาสัญญานั้นให้ผู้รับการประมูลได้ มาทาสัญญากับโรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น ถึง ๑๑.๐๐ น พร้อมกับวางเงินที่ประมูลได้เต็มจานวน
๕.๗ ผู้ที่ประมูลได้มีสิทธิทาสัญญาการเช่าพื้นที่สหการต่ออีก ๑ ปี หากผู้จาหน่ายสินค้าและผู้
ประมูลไม่ทาผิดระเบียบและข้อปฏิบัติที่ทางโรงเรียนสตรีปากพนังกาหนดไว้
๖. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคา
๖.๑ ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาเช่าพื้นที่สหการเพื่อจาหน่ายสินค้าได้ในระหว่างวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนสตรีปากพนัง ในเวลาราชการ
๖.๒ ยื่ น ซอง/เปิ ด ซองประมู ล ราคา ในวั น พุ ธ ที่ ๒๔ มี น าคม ๒๕๖๔ ภายในเวลา
๑๐.๐๐น เปิดซองในเวลา ๑๐.๓๐ น. พร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
๖.๓ ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น ๓ ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง เรียน
ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาเช่าพื้นที่สหการจาหน่ายสินค้า ดังนี้
๖.๓.๑ ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัว เลขและตัว อักษรตรงกัน
ชัดเจน โดยใช้แบบเสนอราคาประมูลเช่าพื้นที่ร้านสหการจาหน่ายสินค้าโรงเรียนสตรีปากพนัง
๖.๓.๒ ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
๓) สาเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
๔) ใบรับรองแพทย์ของผู้เสนอราคา
๖.๓.๓ ซองเงินประกันสัญญา ๒,๐๐๐ บาท โดยโรงเรียนจะคืนกลับให้หากไม่ได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการเปิดซองในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคา
สูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ และข้อ ๖ โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผล
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
๖.๕ การรั บซอง/การมอบซองเสนอราคา/การายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
พิจาณาให้ดาเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
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๗. การทาสัญญา
๗.๑ อายุ สัญญา โรงเรี ยนจะทาสั ญญากับผู้ ไ ด้รับการพิจารณาเป็นผู้ เช่าพื้นที่ ร้านสหการ
จาหน่ายสินค้า มีอายุสัญญา ๑ ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
๗.๒ วันนัดทาสัญญา กาหนดให้ผู้ได้รับพิจารณาเช่าพื้นที่ ร้านสหการจาหน่ายสินค้า มาทา
สั ญ ญาเช่ า ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๖๔ ตั้ ง แต่ เ วลา ๐๙.๐๐ น. ถึ ง ๑๑.๐๐ น. ถ้ า เกิ น
กาหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันสัญญาให้
๗.๓ กาหนดชาระเงินประมูลเช่าพื้นที่ร้านสหการจาหน่ายสินค้า ให้ชาระพร้อมกันคราวเดียว
ในวันลงนามสัญญาวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และครบเต็มจานวนที่ประมูลไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นางจิราพร รัตนกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง
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แบบเสนอราคาประมูลเช่าพื้นที่ร้านสหการจาหน่ายสินค้าโรงเรียนสตรีปากพนัง
ประจาปีการศึกษา 2564
วันที่.........เดือน............................พ.ศ...........
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล................................
อายุ............ปี บ้านเลขที่..................หมู่ที่..........................ตาบล................................................
อาเภอ................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์............................
โทรศัพ ท์บ้ าน............................โทรศัพ ท์ มื อถื อ................................................................
e–mail..............................................................................ปั จ จุ บั น ประกอบอาชี พ
.........................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ประมูลเช่าพื้นที่สหการเพื่อจาหน่ายสินค้าภายในโรงเรียนสตรี
ปากพนัง ดังนี้ ราคาที่เสนอ......................................บาท
ตัวอักษร (............................................................................................................)
ลงชื่อ..................................................ผู้ยื่นประมูล
(...................................................)
วันที่............เดือน...........................พ.ศ................
หมายเหตุ ราคาที่เสนอขั้นต่าไม่น้อยกว่า 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

