ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจาหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
.............................................................
ด้วยโรงพัฒนานิคม มีความประสงค์จะทําการประมูลร้านค้าเพิ่มเติม เพื่อจัดจําหน่ายอาหารให้กับคณะ
ครู บุคลากรครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม ซึ่งมีคณะครุและบุคลากร จํานวน ๙๐ คนและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ ๑,๕๐๐ คน โดยให้มีอาหารบริการ จัดจําหน่ายในราคาที่เป็นธรรมมี
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้
๑. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นซองประมูล
๑.๑ อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว

จํานวน ๑ ร้าน

๒. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล
๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย
๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
๒.๓ ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง
๒.๔ ต้อ งไม่ เ คยถูก ลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรในเรื่องการ
จําหน่ายอาหาร
๒.๕ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นมี
บุคลากรที่จะดําเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกําหนด
๓. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
ขายและจําหน่าย บริการในวันเปิดทําการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)
- เช้า
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.
- กลางวัน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่น
ซองโดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นลําดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลําดับต่อไปโดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือ จะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นสําคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นที่สุด

๕.๑ กําหนดราคาขั้นต่ําในการเสนอราคาประมูล
เนื่องจากมีการประมูลร้านค้าครั้งที่ ๑ ได้เสนอราคามากสุดอยู่ที่ ๓๐,๐๐๐
โรงเรียนจึงกําหนอราคาประมูลขั้นต่ํา ๓๐,๐๐๐ บาท
๕.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องมาทําสัญญากับโรงเรียนตามวัน เวลาที่กําหนดและต้อง
มีผู้ค้ําประกันเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น
๕.๓ การวางเงินประมูลให้แบ่งจ่ายได้ ๒ งวด ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๕.๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเริ่มดําเนินการจําหน่ายอาหาร ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๙
๕.๕ ห้ามมิให้ผู้อื่นเข้าเช่าช่วงดําเนินกิจการตลอดอายุแห่งสัญญา
๕.๖ ผู้จําหน่ายต้องทําการขายอาหารทุกวันทําการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่วงหน้า ๒ วัน หากไม่ มี ก ารแจ้ง ให้ท ราบจะต้องเสียค่าปรับ ครั้ง ละ ๕๐๐ บาท และถ้าหยุดขายบ่อยๆ
โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมทั้งถูกตัดสิทธิ์การยื่น
ประมูลในปีต่อไป
๕.๗ ผู้จําหน่ายต้องชําระไฟฟ้าและน้ําประปาตามอัตราที่โรงเรียนกําหนด
๕.๘ กําหนดราคาขายการจําหน่ายอาหารจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป และ
เป็นไปตามราคาที่โรงเรียนกําหนด ดังนี้
- ข้าราดแกง
ปกติ ๒๐ บาท พิเศษ ๒๕ บาท
- อาหารจานเดียวประเภทข้าว ปกติ ๒๐ บาท พิเศษ ๒๕ บาท
- ก๋วยเตี๋ยว
ปกติ ๒๐ บาท พิเศษ ๒๕ บาท
- อาหารตามสั่ง
ปกติ ๒๐/๒๕ บาท พิเศษ ๒๕/๓๐ บาท
- ผลไม้ ขนมหวาน
ปกติ ๑๐ บาท
- ไอศกรีม
ปกติ ๕ บาท พิเศษ ๑๐ บาท
- อาหารทอด ปิ้ง ย่าง
ปกติ ๕ บาท พิเศษ ๑๐ บาท
- ขนมโตเกียว
ปกติ ๕ บาท พิเศษ ๑๐ บาท
- เครป
ปกติ ๑๐ บาท พิเศษ ๑๕ บาท
๖. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง/ การเปิดซองประมูลราคา
๖.๑ ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนพัฒนานิคม
(ห้องธุรการฯ อาคาร ๓) ได้ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๖.๒ เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ภัทรธรรมคุณ อาคาร ๓
๖.๓ ผู้ยื่นซองประมู ลราคาต้องยื่นเสนอราคา โดยใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน
พร้อมทั้งเอกสารประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา

- ใบรับรองแพทย์
๖.๔ การรับรอง/ การมอบซองเสนอราคา / การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้
ได้รับพิจารณาให้ ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
๗. การทําสัญญา
๗.๑ อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ ละ
ประเภทซึ่งมีอายุสัญญา ๑ ปี (๒ ภาคเรียน)
๗.๒ นัดทํ าสัญญา กํ าหนดให้ผู้ได้รับ การพิจ ารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทํ า
สัญญา ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ถ้าเกินกําหนดดังกล่าวถือว่าไม่
ประสงค์จําทําสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลําดับต่อไปมาทําสัญญา) พร้อมเอกสารต่อไปนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้คําประกัน
- สําเนาทะเบียนบ้านของผู้คําประกัน
- ใบรับรองแพทย์
๗.๓ กําหนดชําระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ดังนี้
ชํา ระเงิ นประมู ล งวดแรกในวั นที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
งวดที่ ๒ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(นายปราโมทย์ เจริญสลุง)
ผู้อํานวยการโรงเรียนพัฒนานิคม

