
 
 

ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร  
เรื่อง   เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนขามแก่นนคร 

………………………………….. 
โรงเรียนขามแก่นนคร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  มีความประสงค์จะท าการ

ประมูลสหกรณ์ร้านค้า  เพ่ือจัดจ าหน่ายให้กับคณะครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  โดยให้มีสินค้า
บริการ จัดจ าหน่ายในราคาที่เป็นธรรม  มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ
และของโรงเรียน  จึงมีข้อก าหนดการประมูล ดังนี้ 
 1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองประมูล 
         สหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ 
 2. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล 
         2.1  ต้องมีสัญชาติไทย 
         2.2  ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
         2.3  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายสินค้า 
         2.4  ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขาย  และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่า
ประมูลให้กับโรงเรียนตามท่ีก าหนด 
 3.  ชว่งเวลาการขายประจ าวัน 
         3.1  ขายและจ าหน่าย  ให้บริการในวันท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ) 
         3.2  รอบเช้าตั้งแต่เวลา  06.00 – 07.40 น.  และรอบกลางวันตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. 
 4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 
         คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายการที่เสนอยื่นซอง  ซ่ึงจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นล าดับแรก  และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาจากราคาท่ีเสนอเป็นล าดับต่อไป  โดย
คณะกรรมการพิจารณาโดยยึดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ของ
ราชการมาใช้โดยอนุโลม  โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดเป็นส าคัญ  และผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ 
 5. เงื่อนไขและการปฏิบัติ 
          5.1  ก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอราคาประมูล  300,000   บาท/ปี   ท าสัญญาครั้งละ  1  ปี   
          5.2  ประเภทของสินค้าท่ีโรงเรียนอนุญาตให้จ าหน่ายในราคาสวัสดิการโรงเรียนได้ ดังนี้ 
       5.2.1  ประเภทเครื่องดื่ม  ได้แก่  นมทุกชนิด  น้ าผลไม้  โยเกิร์ต  ยกเว้นน้ าอัดลม 
       5.2.2  ประเภทอาหารว่าง  ได้แก่  เบเกอรี่ทุกชนิด  ขนมปังกรอบ แครกเกอร์  ขนมที่มี
ส่วนผสมของผงชูรสอยู่น้อยหรือไม่มีเลย 
       5.2.3  ประเภทเครื่องเขียน  ได้แก่  ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด ยางลบ  สี  น้ ายาลบค าผิด 
พู่กัน เป็นต้น 
       5.2.4  ประเภทเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ได้แก่  สิ่งของเครื่องใช้จ าเป็นในการอุปโภคและ
บริโภคในชีวิตประจ าวัน 
          5.3 ห้ามจ าหน่ายสินค้าอ่ืนใดที่นอกเหนือจากข้อก าหนดในประกาศนี้  หากต้องการด าเนินกิจการอ่ืน
ใด  ต้องได้รับความยินยอมจากทางโรงเรียนก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
         5.4  ราคาสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป 
         5.5  ต้องไม่ท าการอ่ืนใดที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียนขามแก่นนคร 



         5.6  ผู้เช่าจะต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้าตามอัตราของการใช้งานของโรงเรียนขามแก่นนครทุกเดือน 
 6. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/เปิดซองประมูลราคา 
         6.1  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ได้ที่ห้องส านักงาน
ผู้อ านวยการ  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้ตั้งแต่วันที่  22  เมษายน  - 30  เมษายน 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
หรือทางเว็บไซต์ www.kham.ac.th  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.00 น. 
         6.2  ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา  ในวันที่  1  พฤษภาคม 2563  เวลา 10.30 น. พร้อม
ทั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน 
         6.3  ซองเสนอราคาจะต้องจ่าหน้าซอง “เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาสหกรณ์
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนขามแก่นนคร” โดยซองเอกสารประกอบด้วย 
      6.3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
      6.3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
      6.3.3 ส าเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
      6.3.4 ใบเสนอราคาตามแบบของโรงเรียนขามแก่นนคร 
         6.4  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคา  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็น
ผู้ได้รับการพิจารณา  หากขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และ 6  โดยโรงเรียนทรง
ไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
          6.5 การรับซองเสนอราคาและพิจารณาผล  โรงเรียนขามแก่นนครจะด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม 
 7. การท าสัญญา 
        โรงเรียนจะพิจารณาผลและประกาศให้ผู้ชนะการประมูลมาท าสัญญาในวันที่  4 พฤษภาคม 2563 
และผู้ชนะการประมูลจะต้องน าเงินค่าประมูลมาช าระในวันที่ท าสัญญา   
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 
     ลงชื่อ 
                ( นายศุภกิจ  สานุสตัย์ ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบใบเสนอราคาประมูล 
สหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนขามแก่นนคร 

ปีการศึกษา 2563 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา 
 1. ข้าพเจ้า..................................................................................................................... .................................. 
อยู่เลขท่ี.....................ถนน......................................ต าบล/แขวง............... ..................อ าเภอ/เขต................................ 
จังหวัด...........................................เบอร์โทร(มือถือ).........................................................ผู้ ลงนามข้างท้ายนี้ได้
พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน  โดยตลอดและยอมรับ
ข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการ  หรือได้รับการลงโทษเรื่องขายอาหารเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาประมูลสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนขามแก่นนคร  เสนอเป็นเงิน..................... 
...................................................บาท (..................................................................... .........................) (ตัวอักษร)  ซึ่ง
ได้รวมภาษีอากรอ่ืนๆ ไว้ด้วยแล้ว 
 3. ค าเสนอจะยื่นอยู่ เป็นระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองเสนอราคา 
 4. ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มท างานตามสัญญาทันที และจะด าเนินการตามเอกสารเงื่อนไขของประกาศเสนอ
ยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนับถัดจากวันเริ่มท างานตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตามข้อก าหนด
ของโรงเรียน 
 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะท าสัญญาตามเงื่อนไขทุก
ข้อของเอกสารประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน นับถัด
จากถัดวันที่ได้รับแจ้งให้ชนะการเสนอราคา  โดยไม่มีเงื่อนไขอ่ืนใด 
     หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่
โรงเรียนขามแก่นนคร และโรงเรียนขามแก่นนครมีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้เสนอได้ราคาประเภทนั้นๆ 
หรือโรงเรียนขามแก่นนคร อาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้ตามพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า โรงเรียนขามแก่นนครไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคาในครั้งนี้ 
 7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่าโรงเรียนขามแก่นนคร ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน 
 
 เสนอ ณ วันที่................เดือน.................................พ.ศ.......................... 
 
    ลงชื่อ.................................................................. 
            (....................................................................) 
                ผู้เสนอราคา 


