
                       

 
 

  
 
  
 

 ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  
                  เร่ือง          เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหาร ภายในโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

  
   

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขท่ี 260  ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา  มีความประสงค์จะท าการประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหาร    เพ่ือจัดจ าหน่ายและบริการให้กับคณะครู  
บุคลากรและนักเรียน  ซ่ึงมีนักเรียน 4,800  คน  ครู 190  คน พนักงานบุคลากร  จ านวน 150  คน   โดยให้มีสินค้าบริการ                         
จดัจ าหน่ายและบริการจา้งเหมาในราคาท่ีเป็นธรรม  มีความสะดวก  ถูกสุขลกัษณะ และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทาง
ราชการและของโรงเรียน ดงัน้ี 

1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยืน่ซองประมูล 
 

ท่ี รายการ จ านวนเงินประมูล หมายเหตุ 
1 -ขา้วราดแกงทุกชนิด คือ ขา้วสวย  ราดกบัขา้วชนิดต่าง ๆ 

ยกเวน้อาหารสุก ๆ ดิบ 
-อาหารจานเดียว เช่น  ข้าวมันไก่  ข้าวไก่ทอด  ข้าวหมู
กรอบ  ขา้วหมแูดง ขา้วขาหม ู
-ขนมจีน  ขา้วเหนียว สม้ต า  ไก่ยา่ง  หมทูอด 
   

60,000 เสียค่ากระแสไฟฟ้าเอง 

    
2. คุณสมบัตขิองผู้ขอยืน่ซองประมูล 

2.1 ตอ้งมีสญัชาติไทย 
2.2 ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง  
2.3 ตอ้งยื่นซองประมลูร้านคา้สวสัดิการดว้ยตนเอง 
2.4 ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกตักเตือนหรือฝ่าฝืนข้อตกลงของสถานศึกษาหรือถูกปฏิเสธการจ้างหรือ             

ถกูเลิกจา้งจากโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาและสถานศึกษาอ่ืน 
2.5 ไม่เคยท าผิดระเบียบท่ีทางราชการก าหนด 
2.6 ไม่เป็นบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
2.7 ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการดว้ยตนเองและมีประสบการณ์ในการประกอบการคา้ 
2.8 ยินดีและปฏิบติัตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบของโรงเรียนทุกประการ 

ทั้งน้ี  โดยมติท่ีประชุมของคณะกรรมการพจิารณาตรวจสอบคุณสมบัตถืิอเป็นท่ียติุ 



                       

 
2.9 เวลาท่ีอนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ 

ช่วงท่ี  1  ตั้งแต่เวลา 06.00 – 07.45  น. 
ช่วงท่ี  2  ตั้งแต่เวลา 12.00 – 12.50  น. 
 ช่วงท่ี  3  ตั้งแต่เวลา 15.30 น.  เป็นตน้ไป 

3. สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้คือบริเวณภายในอาคารท่ีก าหนดใหเ้ท่านั้น โดยไม่อนุญาตใหน้ า 
สินคา้ออกมาจ าหน่ายนอกพ้ืนท่ี  .  
  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมามีจดัอาหารกลางวนั อาหารวา่ง ประเภทผลไม ้ใหแ้ก่นกัเรียนทุกวนั                 
พร้อมทั้งยงัมีร้านสหกรณ์โรงเรียน,  ร้านอนุบาลเบเกอร่ี,   ร้านเครฟ โตเกียว ไข่นกกระทา, ร้านลกูช้ินน่ึง-ทอด ไสก้รอก                 
เฟรนฟรายด,์  ร้านน ้าด่ืม-ผลไม,้ร้านไอศกรีม,ร้านก๋วยเต๋ียว 

4. สินค้าที่อนุญาตให้จ าหน่าย ตามรายการที่ประมูลเท่าน้ัน 
5.   การรับแบบฟอร์ม/ยื่นซอง/การเปิดซองประมลูราคา 

5.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมลูราคาขายสินคา้ไดท่ี้โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  
(หอ้งธุรการโรงเรียน ) ไดต้ั้งแต่วนัท่ี   4 มถุินายน  2561     ถงึ    15 มถุินายน  2561      เวลา 09.00-15.30   น.  
เวน้วนัหยดุราชการ 

5.2  ยื่นซองประมลูพิจารณาคุณสมบติัและยื่นซองประมลูเสนอราคา ในวนัท่ี   18  มถุินายน  2561    
เวลา   09.00-12.00   น.   ณ ห้องธุรการ  เวลา  น.  เปิดซองเสนอราคาในวนัที่   18  มถุินายน  2561   เวลา 13.00  น. เป็นต้น 
ซองประมลูราคา ผูย้ื่นซองประมลูราคาตอ้งยื่นซองพร้อมกบัจ่าหนา้ซอง 
                                    เรียน  ประธานกรรมการเปิดซองประมูลราคาจ าหน่ายสินค้า  ดงันี ้

1. ซองเสนอราคา  ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตวัเลขและตวัอกัษรตรงกนัชดัเจน 
(ใชแ้บบเสนอราคาของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเท่านั้น) 

2.  ซองเอกสารประกอบ  ภายในบรรจุดงัน้ี 
-ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
-ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สนอราคา 
-ส าเนาทะเบียนการคา้ของผูเ้สนอราคา (ถา้มี) 

                                      6.  การพิจาณาผลการเสนอราคา 
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซอง  

โดยจะพิจารณาคุณสมบติัเป็นล าดบัแรกและถา้ผา่นคุณสมบติัจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นล าดบัต่อไป โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาการใหร้าคาสูงสุดเป็นส าคญั หากมีการเสนอราคาสูงสุดเท่ากนัหลายราย โรงเรียนจะเรียกใหผู้เ้สนอราคาดงักล่าว
มาเสนอราคาใหม่โดยจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอในคร้ังแรก  และการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมลู
ถือเป็นท่ีสุด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิไดท้ั้งส้ิน 
     8.การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณาพร้อมการประกาศผูไ้ดรั้บการพิจารณาให้
ด าเนินการตามระเบียบพสัดุของทางราชการโดยอนุโลม 
 
 
 



                       

9. การท าสญัญา 
    9.1อายสุญัญา โรงเรียนจะท าสญัญากบัผูไ้ดรั้บการประมลูใหเ้ป็นผูข้ายสินคา้  

ซ่ึงมีอายขุองสญัญาถึงวนัท่ี  31    มีนาคม  2562  
9.2  การนดัท าสญัญา ก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บการพิจารณามาท าสญัญา ในวนัที่  20    มถุินายน  2561   

ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-12.00 น. (ถา้เกินก าหนดดงักล่าวถือว่าไม่ประสงคจ์ะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผูไ้ดใ้นล าดบัต่อไปมา
ท าสญัญาหรือตามการพิจารณาของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 

9.3   ก าหนดช าระเงินประมลู  จ านวน 1 งวด    ในวนัท่ีท าสญัญา 
9.4   หลกัประกนัสญัญาร้อยละ 5  ของเงินท าสญัญา 
9.5   หลกัประกนัสญัญาโรงเรียนจะคืนใหเ้ม่ือครบอายขุองสญัญา 

10.  ขอ้ก าหนดในการผิดสญัญา   การไม่ปฏิบติัตามสญัญาขอ้ตกลงของทางโรงเรียนอนุบาล 
นครราชสีมา   คร้ังท่ี  1   โรงเรียนจะแจ้งเตือนด้วยวาจา  ค ร้ังท่ี  2  โรงเรียนจะแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร                                 
คร้ังท่ี 3  โรงเรียนจะเพิกถอนสัญญา  หากท าผิดในขอ้สาระท่ีส าคญัของสัญญาผูป้ระกอบการยินยอมให้ริบเงินประกนั
สัญญาทั้งหมด   ส าหรับในส่วนเงินประมูลโรงเรียนจะคืนให้ผูป้ระกอบการดงัน้ี (ผิดสัญญาภายใน 6 เดือนคืนเงิน 30 %            
ผิดสญัญาเกิน  6   เดือนข้ึนไปไม่คืนเงินประมลู)   โดยผูป้ระกอบการไม่สามารถเรียกร้องใด  ๆ  จากทางโรงเรียนทั้งส้ิน  
 

              ประกาศ ณ วนัท่ี     28     เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2561 
 

 
 
            (ลงช่ือ) 

              (นายปฏิพทัธ์  ทองเทียนวิเศษ) 
                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
                   แบบใบเสนอราคาประมูล 



                       

ร้านค้าจ าหน่ายอาหารโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา   ปีการศึกษา  2561   
 

เรียน  ประธานกรรมการเปิดซองเสนอราคา 
 1.ขา้พเจา้..................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี...................................ต าบล/แขวง.............................................................อ  าเภอ/เขต............................................... 
จงัหวดั..................................................................โทร (มือถือ) ............................................................................................... 
ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ไดพิ้จารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลร้านคา้สวสัดิการโรงเรียนโดยตลอด และ
ยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขนั้นแลว้รวมทั้งรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนด  
และไม่เป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการ  หรือไดรั้บการลงโทษเร่ืองขายอาหารเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่อยา่งใด 
 2.ขา้พเจา้ขอเสนอราคาประมลูร้านคา้จ าหน่ายอาหาร  รายการท่ี................... โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
               เสนอเป็นเงิน..............................................................บาท 
          (..................................................................................................................................................................) (ตวัอกัษร) 
ซ่ึงไดร้วมภาษีอากรอ่ืน ๆ ไวด้ว้ยแลว้ 
 3. ค าเสนอจะยืนอยูเ่ป็นระยะเวลา  60  วนั นบัแต่วนัเปิดซองเสนอราคา 

4. ขา้พเจา้รับรองท่ีจะเร่ิมท างานตามสัญญาทนัที และจะด าเนินการตามเอกสารเง่ือนไขของประกาศเสนอยื่นซอง
ประมลูร้านคา้สวสัดิการของโรงเรียนนบัถดัจากวนัท่ีเร่ิมท างานตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด ตามขอ้ก าหนด 
ของโรงเรียน 

5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหช้นะการเสนอราคา ขา้พเจา้รับรองท่ีจะท าสญัญาตามเง่ือนไข 
ทุกข้อของเอกสารประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  เร่ือง  การประมูล ร้านค้าสวสัดิการของโรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา  นบัจากถดัวนัท่ีไดรั้บแจง้ใหช้นะการเสนอราคา โดยไม่มีเง่ือนไขอ่ืนใด 
 หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามท่ีระบุไว ้ขา้งตน้น้ี  ขา้พเจา้ยินดีชดใชค่้าเสียหายใด ๆ ท่ีอาจมี แก่โรงเรียน
อนุบาลนครราชสีมา  และโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา มีสิทธ์ิจะใหผู้เ้สนอราคารายอ่ืนเป็นผูเ้สนอราคาประเภทนั้น หรือ
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาอาจเรียกเสนอราคาใหม่กไ็ดต้ามการพิจารณาของผูบ้ริหาสถานศึกษาต่อไป 

6. ขา้พเจา้ยอมรับว่าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ไม่มีความผกูพนัท่ีจะรับค าเสนอน้ีหรือใบเสนอราคาใด ๆ ใน
คร้ังน้ี รวมทั้งไม่ตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดข้ึนในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 

7. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีไดย้ื่นพร้อมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแลว้ และ
เขา้ใจดีวา่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

8. ใบเสนอราคาน้ีไดย้ื่นเสนอโดยบริสุทธ์ิยติุธรรม  และปราศจากกลฉอ้ฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วน บริษทัใด ๆ ท่ีไดย้ื่นเสนอราคาในคราวเดียวกนั 

 
       เสนอ   วนัท่ี           ........................................................................ 
 

 (ลงช่ือ) 
(............................................................................) 

ผูเ้สนอราคา 
 



                       

 
 
 
 

 
 
                  
 
 
 
                                                               


