เรื่อง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสี มา
เสนอยื่นซองประมูลร้ านค้ าจาหน่ ายอาหาร ภายในโรงเรียนอนุบาลนครราชสี มา

โรงเรี ยนอนุ บาลนครราชสี มา ตั้งอยู่เลขที่ 260 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมื องนครราชสี มา
จังหวัด นครราชสี มา มี ความประสงค์จะทาการประมูลร้ านค้าจาหน่ ายอาหาร เพื่ อจัดจาหน่ ายและบริ การให้กับคณะครู
บุ คลากรและนักเรี ยน ซึ่ งมี นั กเรี ยน 4,800 คน ครู 190 คน พนักงานบุ คลากร จ านวน 150 คน โดยให้ มี สิ นค้าบริ การ
จัดจาหน่ ายและบริ การจ้างเหมาในราคาที่ เป็ นธรรม มีความสะดวก ถูกสุ ขลักษณะ และเป็ นไปตามระเบี ยบกฎเกณฑ์ของทาง
ราชการและของโรงเรี ยน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กาหนดให้ ยนื่ ซองประมูล
ที่
1

รายการ
-ข้าวราดแกงทุกชนิ ด คือ ข้าวสวย ราดกับข้าวชนิ ดต่าง ๆ
ยกเว้นอาหารสุ ก ๆ ดิบ
-อาหารจานเดี ย ว เช่ น ข้าวมัน ไก่ ข้าวไก่ ท อด ข้าวหมู
กรอบ ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู
-ขนมจีน ข้าวเหนียว ส้มตา ไก่ยา่ ง หมูทอด

จานวนเงินประมูล
60,000

หมายเหตุ
เสี ยค่ากระแสไฟฟ้ าเอง

2. คุณสมบัตขิ องผู้ขอยืน่ ซองประมูล
2.1 ต้องมีสญ
ั ชาติไทย
2.2 ต้องไม่เป็ นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการด้วยตนเอง
2.4 ไม่ เป็ นผูท้ ี่ เคยถู ก ตัก เตื อ นหรื อ ฝ่ าฝื นข้อ ตกลงของสถานศึ ก ษาหรื อ ถู ก ปฏิ เสธการจ้า งหรื อ
ถูกเลิกจ้างจากโรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มาและสถานศึกษาอื่น
2.5 ไม่เคยทาผิดระเบียบที่ทางราชการกาหนด
2.6 ไม่เป็ นบุคลากรในโรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มา
2.7 ต้องเป็ นผูป้ ระกอบการด้วยตนเองและมีประสบการณ์ในการประกอบการค้า
2.8 ยินดีและปฏิบตั ิตามคาแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบของโรงเรี ยนทุกประการ
ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัตถิ ือเป็ นที่ยตุ ิ

2.9 เวลาที่อนุญาตให้จาหน่ายสิ นค้า
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา
06.00 – 07.45 น.
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา
12.00 – 12.50 น.
ช่วงที่ 3 ตั้งแต่เวลา
15.30 น. เป็ นต้นไป
3. สถานที่จาหน่ายสิ นค้าคือบริ เวณภายในอาคารที่กาหนดให้เท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้นา
สิ นค้าออกมาจาหน่ายนอกพื้นที่ .
โรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มามีจดั อาหารกลางวัน อาหารว่าง ประเภทผลไม้ ให้แก่นกั เรี ยนทุกวัน
พร้อมทั้งยังมีร้านสหกรณ์โรงเรี ยน, ร้านอนุบาลเบเกอรี่ , ร้านเครฟ โตเกียว ไข่นกกระทา, ร้านลูกชิ้นนึ่ ง-ทอด ไส้กรอก
เฟรนฟรายด์, ร้านน้ าดื่ม-ผลไม้,ร้านไอศกรี ม,ร้านก๋ วยเตี๋ยว
4. สิ นค้ าที่อนุญาตให้ จาหน่ าย ตามรายการที่ประมูลเท่ านั้น
5. การรับแบบฟอร์ม/ยื่นซอง/การเปิ ดซองประมูลราคา
5.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายสิ นค้าได้ที่โรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มา
(ห้องธุรการโรงเรี ยน ) ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ
5.2 ยื่นซองประมูลพิจารณาคุณสมบัติและยื่นซองประมูลเสนอราคา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้ องธุรการ เวลา น. เปิ ดซองเสนอราคาในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็ นต้ น
ซองประมูลราคา ผูย้ ื่นซองประมูลราคาต้องยื่นซองพร้อมกับจ่าหน้าซอง
เรียน ประธานกรรมการเปิ ดซองประมูลราคาจาหน่ ายสิ นค้ า ดังนี้
1. ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็ นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน
(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มาเท่านั้น)
2. ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดงั นี้
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
-สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ สนอราคา
-สาเนาทะเบียนการค้าของผูเ้ สนอราคา (ถ้ามี)
6. การพิจาณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิ ดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง
โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็ นลาดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็ นลาดับต่อไป โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาการให้ราคาสูงสุ ดเป็ นสาคัญ หากมีการเสนอราคาสูงสุ ดเท่ากันหลายราย โรงเรี ยนจะเรี ยกให้ผเู ้ สนอราคาดังกล่าว
มาเสนอราคาใหม่โดยจะต้องไม่ต่ากว่าราคาที่เสนอในครั้งแรก และการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิ ดซองประมูล
ถือเป็ นที่สุด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องหรื อฟ้ องร้องใด ๆ มิได้ท้ งั สิ้ น
8.การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณาพร้อมการประกาศผูไ้ ด้รับการพิจารณาให้
ดาเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม

9. การทาสัญญา
9.1อายุสญ
ั ญา โรงเรี ยนจะทาสัญญากับผูไ้ ด้รับการประมูลให้เป็ นผูข้ ายสิ นค้า
ซึ่ งมีอายุของสัญญาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
9.2 การนัดทาสัญญา กาหนดให้ผไู ้ ด้รับการพิจารณามาทาสัญญา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-12.00 น. (ถ้าเกินกาหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทาสัญญา โรงเรี ยนจะเรี ยกผูไ้ ด้ในลาดับต่อไปมา
ทาสัญญาหรื อตามการพิจารณาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นกรณี พิเศษต่อไป)
9.3 กาหนดชาระเงินประมูล จานวน 1 งวด ในวันที่ทาสัญญา
9.4 หลักประกันสัญญาร้อยละ 5 ของเงินทาสัญญา
9.5 หลักประกันสัญญาโรงเรี ยนจะคืนให้เมื่อครบอายุของสัญญา
10. ข้อกาหนดในการผิดสัญญา การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อตกลงของทางโรงเรี ยนอนุบาล
นครราชสี มา ครั้ งที่ 1 โรงเรี ยนจะแจ้ง เตื อ นด้ ว ยวาจา ครั้ งที่ 2 โรงเรี ยนจะแจ้ง เตื อ นเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
ครั้ งที่ 3 โรงเรี ยนจะเพิ กถอนสัญญา หากทาผิดในข้อสาระที่ ส าคัญของสัญญาผูป้ ระกอบการยินยอมให้ริบเงิ นประกัน
สัญญาทั้งหมด สาหรับในส่ วนเงิ นประมูลโรงเรี ยนจะคื นให้ผูป้ ระกอบการดังนี้ (ผิดสัญญาภายใน 6 เดื อนคื นเงิ น 30 %
ผิดสัญญาเกิน 6 เดือนขึ้นไปไม่คืนเงินประมูล) โดยผูป้ ระกอบการไม่สามารถเรี ยกร้องใด ๆ จากทางโรงเรี ยนทั้งสิ้ น
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

(ลงชื่อ)
(นายปฏิพทั ธ์ ทองเทียนวิเศษ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มา

แบบใบเสนอราคาประมูล

ร้ านค้ าจาหน่ ายอาหารโรงเรียนอนุบาลนครราชสี มา ปี การศึกษา 2561
เรี ยน ประธานกรรมการเปิ ดซองเสนอราคา
1.ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่...................................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต...............................................
จังหวัด..................................................................โทร (มือถือ) ...............................................................................................
ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิ การโรงเรี ยนโดยตลอด และ
ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด
และไม่เป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ หรื อได้รับการลงโทษเรื่ องขายอาหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่อย่างใด
2.ข้าพเจ้าขอเสนอราคาประมูลร้านค้าจาหน่ายอาหาร รายการที่................... โรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มา
เสนอเป็ นเงิน..............................................................บาท
(..................................................................................................................................................................) (ตัวอักษร)
ซึ่ งได้รวมภาษีอากรอื่น ๆ ไว้ดว้ ยแล้ว
3. คาเสนอจะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา 60 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองเสนอราคา
4. ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่ มทางานตามสัญญาทันที และจะดาเนิ นการตามเอกสารเงื่อนไขของประกาศเสนอยื่นซอง
ประมูลร้านค้าสวัสดิการของโรงเรี ยนนับถัดจากวันที่เริ่ มทางานตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด ตามข้อกาหนด
ของโรงเรี ยน
5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะทาสัญญาตามเงื่อนไข
ทุ ก ข้อ ของเอกสารประกาศโรงเรี ย นอนุ บ าลนครราชสี ม า เรื่ อ ง การประมู ล ร้ า นค้าสวัส ดิ ก ารของโรงเรี ย นอนุ บ าล
นครราชสี มา นับจากถัดวันที่ได้รับแจ้งให้ชนะการเสนอราคา โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใด
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสี ยหายใด ๆ ที่อาจมี แก่โรงเรี ยน
อนุบาลนครราชสี มา และโรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มา มีสิทธิ์ จะให้ผเู ้ สนอราคารายอื่นเป็ นผูเ้ สนอราคาประเภทนั้น หรื อ
โรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มาอาจเรี ยกเสนอราคาใหม่กไ็ ด้ตามการพิจารณาของผูบ้ ริ หาสถานศึกษาต่อไป
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงเรี ยนอนุ บาลนครราชสี มา ไม่มีความผูกพันที่ จะรับคาเสนอนี้ หรื อใบเสนอราคาใด ๆ ใน
ครั้งนี้ รวมทั้งไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าเสนอราคา
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และ
เข้าใจดีวา่ โรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มา ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรื อตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริ สุทธิ์ ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรื อการสมรู ้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั ใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอ วันที่

........................................................................
(ลงชื่อ)
(............................................................................)
ผูเ้ สนอราคา

