
 

 

 
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ประจ าปี 2561 

 
 ด๎วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีความประสงค์เปิดประมูลผู๎ประกอบการร๎านค๎าสวัสดิการโรงเรียนทีป
ราษฎร์พิทยา ประจ าปี 2561 เพื่อจ าหนํายสินค๎าให๎กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งผู๎ประมูลต๎องมี
คุณสมบัติดังตํอไปนี้ 

1. มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด และบรรลุนิติภาวะแล๎ว 
2. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์ หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย 
3. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกับผู๎เสนอราคารายอ่ืนที่เข๎าเสนอราคาแกํโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
4. ไมํเป็นผู๎ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ และได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว 
5. ไมํเป็นบุคลากรในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
6. ผู๎ประมูล หรือตัวแทนนิติบุคคล ต๎องเป็นผู๎ที่มีสภาพรํางกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไมํเป็นโรคติดตํอ  

หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
 
 ส าหรับการด าเนินการประมูลได๎ก าหนดขั้นตอนด าเนินการดังตํอไปนี้ 

1. ยื่นเอกสารประกอบการประมูล (แบบ 1 และแบบ 2) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 – 5 เมษายน  
2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กลุํมบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 

2. เปิดซองการประมูลในวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสวาสดิ์เรืองจันทร์ 
3. ประกาศผลการประมูลในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์โรงเรียนทีป 

ราษฎร์พิทยา (www.tpp.ac.th) 
4. จัดท าสัญญาในวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสวาสดิ์เรืองจันทร์ 

ผู๎สนใจที่จะเข๎ารับการประมูลต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูล ผู๎ประกอบการร๎านค๎า
สวัสดิการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจ าปี 2561 รายละเอียดตามแนบท๎ายประกาศนี้ โดยให๎ติดตํอขอดู
รายละเอียดและขอรับเอกสารได๎ท่ีกลุํมบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โทรศัพท์ 
077 – 425053 ในเวลาราชการ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 
(นายประยงค์  อินนุพัฒน์) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 
 
 
 
  

http://www.tpp.ac.th/


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนทีปราษฎร์ 
ประจ าปี 2561 

แนบท๎ายประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การประมูลผู๎ประกอบการร๎านค๎าสวัสดิการ 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ประจ าปี 2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 
--------------------------------------------------------------- 

 ด๎วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีความประสงค์จะประมูลผู๎ประกอบการร๎านค๎าสวัสดิการโรงเรียน และ
เพ่ือให๎การด าเนินการประมูลร๎านค๎าสวัสดิการของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจ าปี 2561 เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย จึงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังตํอไปนี้ 
 

1. หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล 
1.1 แบบฟอร์มการประมูลระบุรายละเอียดตามที่โรงเรียนก าหนด (แบบ 1 และ แบบ 2)   

 จ านวน 2 ฉบับ 
1.2  ส าเนาบัตรประชาชนผู๎ยืน่ประมูล   จ านวน 1 ฉบับ 
1.3  ส าเนาทะเบียนบ๎านผู๎ยื่นประมูล   จ านวน 1 ฉบับ 
1.4  ใบรับรองแพทย์     จ านวน 1 ฉบับ 
1.5  กรณีเป็นนิติบุคคลต๎องมีหลักฐาน ดังนี้ 
  - ส าเนาหนังสือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จ านวน 1 ฉบับ 
  - กรณีผู๎จัดการนิติบุคคลไมํได๎ยื่นประมูลด๎วยตนเอง ต๎องมีหนังสือมอบอ านาจให๎เป็น
ตัวแทนนิติบุคคลในการยื่นประมูล    จ านวน 1 ฉบับ 
  - หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
ในวันท าสัญญาผู๎ที่ได๎รับการประมูลต๎องน าเอกสารฉบับตัวจริงมาแสดงตํอโรงเรียนด๎วย 
 

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้า 
2.1  สินค๎าที่อนุญาตให๎จ าหนําย ได๎แกํ 
   2.1.1  เครื่องเขียน และอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด 
   2.1.2  อุปกรณ์กีฬา 
   2.1.3  ขนมประเภทเบเกอรี่หรือขนมท่ีมีประโยชน์ตํอสุขภาพ เครื่องดื่มประเภทนม  
                 เครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม๎ 
   2.1.4  แสตมป์ ซองจดหมาย กระดาษเขียนจดหมาย กระดาษรายงาน ปกรายงาน 

  2.1.5 โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในสินค๎าทีม่ีสัญลักษณ์โรงเรียน (ตราโลโก๎โรงเรียน) เชํน ชดุ
พละ กระเป๋านักเรียน สมุด โดยให๎ร๎านค๎าสวัสดิการที่ได๎รับการประมูลเป็นผู๎จ าหนํายให๎กับ
ทางโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะแบํงก าไรตามเงื่อนไขท่ีโรงเรียนก าหนดเองในสัญญา 

       2.2  สินค๎าที่ห๎ามจ าหนําย ได๎แกํ 
    2.2.1  สารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มชูก าลังและของมึนเมาทุกชนิด 
    2.2.2  สินค๎าท่ีเกี่ยวข๎องกับการพนัน หรือมีของแถมเป็นอุปกรณ์ในการเลํนการพนัน 
    2.2.3  สินค๎าประเภทเสริมความงาม เชํน เจลใสํผม ลิปสติก ที่ปัดแก๎มและสินค๎าท่ี 
                                ตอ๎งห๎ามตามระเบียบโรงเรียน 



    2.2.4  สินค๎าท่ีมีผู๎ประกอบการฯ รายอื่นสงวนสิทธิ์การจ าหนํายไว๎แล๎ว 
    2.2.5  น้ าอัดลมทุกชนิด 
    2.2.6  อาหารประเภทบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป และกาแฟส าเร็จรูป หมากฝรั่ง ท๏อฟฟ่ีทุกชนิด   
      และขนมกรุบกรอบตําง ๆ หรืออาหารที่คณะกรรมการโภชนาการและสวัสดิการพิจารณาแล๎วไมํเหมาะสม  
   2.2.7  อาหารคาวทุกชนิด อาหารประเภทปิ้ง  ยําง อาหารทอดทุกชนิดและผลไม๎ดอง    
หรือ แชํอิ่ม 

  2.2.8 โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ ในการจ าหนํายน้ าดื่ม 
  2.2.9 ให๎จ าหนํายสินค๎าในเวลาที่โรงเรียนก าหนดดังนี้ 
 06.00 - 15.30 น. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน น้ าดื่ม 
 06.00 - 07.45 น. ขนม นม  
 11.00 - 13.00 น. ขนม นม ไอศกรีม  
 14.00 – 15.30 น. น้ าหวาน ขนม   

        2.3  สินค๎าทุกชนิดต๎องติดป้ายแสดงราคา และราคาสินค๎าทุกชนิดต๎องไมํสูงกวําราคาท๎องตลาด 
       2.4  ห๎ามจ าหนํายสินค๎าประเภทอาหารและเครื่องดื่มให๎แกํนักเรียนตั้งแตํเวลา 07.30 – 
09.00 น. 
 
 3.  เงื่อนไขในการด าเนินการ 
       3.1  ก าหนดราคาข้ันต่ าในการเสนอราคาประมูล 243,000 บาท/ปี ผู๎ที่ได๎รับการประมูลต๎อง
น าเงินสดมามอบให๎กับโรงเรียนในวันที่ท าสัญญาตามจ านวนเงินที่ประมูลได๎ การท าสัญญาจึงจะสมบูรณ์ และ
ในวันที่ก าหนดท าสัญญาหากผู๎ได๎รับการประมูลไมํมาท าสัญญาตามเวลาที่โรงเรียนก าหนดแล๎ว ถือวําสละสิทธิ์ 
โดยโรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะเรียกผู๎ได๎รับการประมูลรายอ่ืนตามล าดับที่ประมูลได๎ตํอไป 
       3.2  ผู๎ประกอบการจะต๎องปรับปรุง ตกแตํง ร๎านค๎าสวัสดิการโรงเรียนให๎สวยงาม ดูแล
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของโรงเรียน เชํน ร๎านค๎าสวัสดิการ และอุปกรณ์ไฟฟ้าให๎อยูํในสภาพใช๎งานได๎ดีตลอดเวลา 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ผู๎ประกอบการร๎านค๎าสวัสดิการโรงเรียนเป็นผู๎จัดหามาเอง เมื่อหมดสัญญาให๎รื้อถอนกลับได๎ 
       3.3  จํายเงินคํากระแสไฟฟ้าและคําน้ าประปาตามท่ีใช๎จริง โดยแยกมิเตอร์ 
       3.4  ผู๎ประกอบการต๎องช าระเงินคําประกันความเสียหาย จ านวน 5 เปอร์เซ็นต์ของราคาท่ี
ประมูลได ๎ในวันท าสัญญา หากเกิดความเสียหายกับโรงเรียน จะไมํคืนเงินประกัน และในกรณีความเสียหายที่
เกิดข้ึนเกินวงเงินประกัน ผู๎ประกอบการต๎องชดใช๎คําเสียหายเพิ่มเติม หากไมํชดใช๎โรงเรียนสามารถฟ้องร๎อง
คําเสียหายจากผู๎ประกอบการได๎ตามกฎหมาย 
       3.5  ผู๎ประกอบการต๎องรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ เช็ดถูท าความสะอาดทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ตลอดจนบริเวณอาคารโดยรอบให๎เรียบร๎อย พร๎อมทั้งให๎มีภาชนะในการคัดแยกขยะ หากเกิด
ความเสียหายจะต๎องชดใช๎ หรือปรับปรุงซํอมแซมให๎อยูํในสภาพเดิม 
       3.6  โรงเรียนจะท าสัญญาให๎ผู๎ประกอบการเข๎าด าเนินการได๎ตั้งแตํวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล๎วจึงเปิดการประมูลใหมํ 
       3.7  ผู๎จ าหนํายสินค๎าในรา๎นค๎าสวัสดิการต๎องแตํงกายสุภาพเรียบร๎อย ไมํสูบบุหรี่ ไมํดื่มของมึน
เมา ไมํติดยาเสพติด ไมํเป็นโรคติดตํอร๎ายแรง ต๎องตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง โดยมีใบรับรองแพทย์ด๎วย และ
ต๎องมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร๎อย 



       3.8  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการด าเนินงานของผู๎ประกอบการได๎ทุกเม่ือและ
ผู๎ประกอบการต๎องให๎ความรํวมมือ และยินยอมให๎คณะกรรมการบริหารร๎านค๎าสวัสดิการโรงเรียนเข๎า
ตรวจสอบลักษณะและราคาของสินค๎าที่วางจ าหนําย หากพบวําไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามท่ี
โรงเรียนก าหนด โรงเรียนมีสิทธิ์เลิกสัญญาได๎ โดยผู๎ประกอบการไมํสามารถโต๎แย๎งหรือเรียกร๎องใด ๆ จาก
โรงเรียนทั้งสิ้น และให๎ผู๎เสนอราคาได๎ในล าดับถัดไปเข๎าท าสัญญาด าเนินการแทน 
 
 4.  การพิจารณาผลการประมูลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
   โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาขอสงวนสิทธิ์ในผลการพิจารณา โดยผู๎เข๎าประมูลจะน าไปเป็นเหตุ
ฟ้องร๎องหรืออุทธรณ์ใด ๆ ไมํได๎ทั้งสิ้น และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการถือเป็นสิทธิ์ของโรงเรียนที่
พึงกระท าได๎ 
 

5.  ระยะเวลาของการประกอบการ 
ผู๎ประกอบการสามรถด าเนินการตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม  

2562   
    


