ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณรานคา
.....................................................................................................

ดวยโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ มีความประสงคจะทําการ
ประมูลสหกรณรานคา เพื่อจัดจําหนายสินคาและเครื่องดื่มในราคาที่เปนธรรม มีคณ
ุ ภาพดี ไดมาตรฐาน สะอาด
ถู กหลัก อนามั ยและมี ป ระโยชน ตอ ผูบ ริโ ภค ใหกั บ นั กเรี ยนและข าราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ และเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑของทาง
ราชการและของโรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กําหนดใหยื่นซองประมูล
สหกรณรานคา
2. คุณสมบัติของผูขอยื่นซองประมูล
2.1 ตองไมเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ และคูสมรสของบุคคลดังกลาว
2.2 ตองมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
2.3 ตองไมเปนโรคติดตอที่รายแรง เรื้อรัง
2.4 ตองยื่นซองประมูลรานคาดวยตนเอง หรือมอบอํานาจ
2.5 ตองไมเคยถูกลงโทษจากหนวยงานตางๆ ในเรื่องการดําเนินงานสหกรณรานคาหรือรานคา
สวัสดิการ
2.6 ตองเปนผูมีความพรอมในการประกอบการขายอันไดแก มีวัสดุอุปกรณที่จําเปน มีบุคลากร
ที่จะดําเนินงานพรอม และมีความพรอมในเรื่องการจายเงินคาประมูลใหกับโรงเรียนตามกําหนด
2.7 ตองไมเปนผูถูกระบุชื่อในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ
2.8 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูประมูลรายอื่น
3. ชวงเวลาการขายประจําวัน
3.1 จําหนายสินคาและ บริการในวันเปดทําการปกติทุกวัน (ยกเวนวันหยุดตางๆ)
3.2 เวลาที่เปดจําหนายสินคาและบริการ
-เชา ตั้งแตเวลา 06.00 น. -07.30 น.
-กลางวัน ตั้งแตเวลา 11.00 น. -12.40 น.
-เวลาบาย ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป
โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์กําหนดเวลาขายเปนอยางอื่นไดตามความเหมาะสม หากรานคาตองการ
จําหนายสินคานอกเวลาหรือในวันอื่นๆ ตองขออนุญาตโรงเรียนกอนทุกครั้ง
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณา
คุณสมบัติเปนลําดับแรกและถาผานคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเปนลําดับตอไป โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใชโดยอนุโลม คือจะพิจารณาการใหราคาสูงสุดเปนสําคัญ

-2โดยใหยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูล ถือเปนที่สุด ผูเสนอราคาจะเรียกรองหรือ
ฟองรองใด ๆ มิไดทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขและขอปฏิบตั ิ
5.1 กําหนดราคาขั้นต่ําในการเสนอราคาประมูล 600,000 บาท ตอป โดยเสนอราคารวม 3
ป ซึ่งโรงเรียนจะทําสัญญาใหผูเสนอราคาที่ชนะการประมูลเขาดําเนินการเปนระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่ 1
พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564
5.2 สินคาที่นํามาจําหนายตองมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัยและมีประโยชน
ตอผูบริโภค ราคาไมแพงกวาทองตลาด โดยการติดปายแสดงราคาใหชัดเจน และไมกอใหเกิดมลภาวะภายใน
โรงเรียน
5.3 เครื่องดื่มที่นํามาจํา หนา ยตอ งมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัยและมี
ประโยชนตอผูบริโภค ราคาไมแพงกวาทองตลาด โดยการติดปายแสดงราคาใหชัดเจน และไมกอใหเกิดมลภาวะ
ภายในโรงเรียน
5.4 ผูประกอบการตองสนับสนุนเงิน หรือสินคาที่จําหนาย อุดหนุนกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
ตามความเหมาะสม
5.5 สินคาที่หามจําหนาย
5.5.1 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบซอง บุหรี่ สารเสพติด เครื่องดื่มชูกําลัง และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทุกชนิด
5.5.2 โรงเรีย นขอสงวนสิทธิ์ในการจํา หนาย หนังสือแบบเรียน สมุด เครื่องแบบ
นักเรียนทุกประเภท กระเปานักเรียน และชุดพละ
5.5.3 ไมจําหนายสินคาทีซ่ ้ํากับรานจําหนายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียน
5.6 สถานที่จําหนายสินคาและเครื่องดื่มตามที่โรงเรียนกําหนดเทานั้น
5.7 ผูประกอบการจะตองชําระคาไฟฟา คาน้ํา ตามหนวยที่ใชจริงในอัตราที่โรงเรียนกําหนด
5.8 การทําสัญญา ใหผูชนะการประมูลมาทําสัญญากับทางโรงเรียนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
พรอมชําระเงินประมูลของราคารวมที่ประมูลได 3 ป โดยแบงจายเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จายวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ชําระเงินรอยละ 60 ของราคารวม 3 ปทปี่ ระมูลได
งวดที่ 2 จายวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ชําระเงินรอยละ 20 ของราคารวม 3 ปที่ประมูลได
งวดที่ 3 จายวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ชําระเงินรอยละ 20 ของราคารวม 3 ปที่ประมูลได
5.9 ผูประกอบการจะตองรับผิดชอบดูแลสถานที่จําหนายสินคาและเครื่องดื่ม ทั้งภายในและ
ภายนอกใหสะอาดเรียบรอย หากเกิดความเสียหายจะตองรับผิดชอบ ปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม
5.10 ผูประกอบการจะตองจัดหาภาชนะและที่ทิ้งขยะใหเพียงพอ ดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณทีข่ ายใหสะอาดอยูเสมอ และคัดแยกขยะลงในถังคัดแยกตามที่โรงเรียนจัดไว
5.11 โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบการไดทุกเมื่อ และ
ผูประกอบการตองใหความรวมมือและยินยอมใหคณะกรรมการของโรงเรียนเขาตรวจสอบลักษณะและราคา
สินคาที่วางจําหนาย หากพบวาไมเปนไปตามระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑ โรงเรียนมีสิทธิเพิกถอนสัญญาได โดย
ผูประกอบการไมสามารถโตแยง เรียกรอง หรือฟองรองโรงเรียนไมไดทั้งสิ้น
5.12 ผูประกอบการและบริวารจะเขาพักอาศัยคางแรมในรานคาสหกรณไมได
5.13 ผูประกอบการจะตอ งดูแลและรับผิดชอบทรัพยสินของตนเอง หากมีการสูญ หายหรื อ
เสียหายโรงเรียนไมรับผิดชอบไมวากรณีใดทั้งสิ้น

-36. การรับแบบฟอรม / การยื่นซอง / การเปดซองประมูลราคา
6.1 ขอรับแบบฟอรมการประมูลราคาไดที่โ รงเรียนรัตนโกสินทรส มโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูป ถัมภ ที่หองกลุมบริหารทั่วไป ตั้งแต วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2561
เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวัน เวลาราชการ
6.2 ยื่น ซองประมูล ในวัน ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. - 10.00 น. และเปดซอง
ประมูลราคา ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.01 น. พรอมทั้งประกาศรายชื่อผูไดรับการพิจารณาใหเสร็จสิ้น
ในวันเดียวกัน
6.3 ซองประมูลราคา ผูยื่นซองประมูลราคาตองยื่นเปน 2 ซอง พรอมจาหนาซองเรียนประธาน
คณะกรรมการเปดซองประมูล โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ดังนี้
6.3.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเปนตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน
(ใชแบบเสนอราคาของโรงเรียน)
6.3.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเสนอราคา
-สําเนาทะเบียนบานของผูเสนอราคา
-สําเนาทะเบียนการคา (ถามี)
6.4 คณะกรรมการพิจ ารณาเปดซองประมูล ราคาจะพิจ ารณาผูเสนอราคารวมสูงสุด 3 ป
เปนผูชนะการประมูล แตขอสงวนสิทธิที่จะไมประกาศผูเสนอราคาสูงสุดเปนผูไดรับการพิจารณา หากเปนผูขาด
คุณสมบัติตาม ขอ 2 และไมป ฏิบัติตามรายละเอียด ในขอ 5 และ 6 โดยโรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิ์ใหถือผลการ
พิ จารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สุดซึ่ง ผูเสนอราคาทุกรายจะตอ งยอมรับและไมสามารถเรีย กรอ งหรือ
ฟองรองตอโรงเรียนได
6.5 การรับ ซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิ จ ารณาพรอ มการประกาศผูไ ดรั บ
พิจารณาให ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
7. การทําสัญญา
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผูประกอบการ มีอายุสัญญา 3 ป
7.2 วัน ทําสั ญญา กํ า หนดใหผูไ ดรับ การประมูลมาทํา สั ญ ญา ในวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2561
ตั้งแตเวลา 09.00 น. -10.00 น. พรอมชําระเงินประมูล งวดที่ 1 รอยละ 60 ของราคารวม 3 ปที่ประมูลได
ณ หองกลุมบริหารงบประมาณ ถาเกินกําหนดดังกลาวถือวาไมประสงคจะทําสัญ ญา โรงเรียนจะเรียกผูไดใน
ลําดับถัดไปมาทําสัญญาตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

วาที่รอยตรี
(พิษณุพล แตงออน)
ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ

