
แบบใบเสนอประมูลร้านจ าหน่ายอาหาร 
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) 

 
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหาร  

ข้าพเจ้า..................................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี......................ถนน..................................ต าบล..............................อ าเภอ.......................................... 
จังหวัด..........................................................................โทร....................................................................................  
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณา เงื่อนไขการประมูลร้านจ าหน่ายอาหารโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)โดย
ตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  

1. ข้าพเจ้าขอเสนอท่ีจะเป็นผู้จ าหน่ายอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)ตามข้อก าหนดเงื่อนไข
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  

2. ข้าพเจ้าขอเสนอเงินผลประโยชน์ขั้นต้นเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประมูลได้                       
เป็นจ านวน............................................ บาท (...................................................................................................)  

3. ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะน าเงินมาจ่าย ตามข้อ 2 มามอบให้กับโรงเรียนในวันท่ีโรงเรียนก าหนดให้
นับต้ังแต่วันท่ี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประมูลได้ หากพ้นก าหนดข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนคัดเลือกผู้
เหมาะสมรายอื่นๆ  

4. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อก าหนดและรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 
ว่าด้วยเรื่อง การจ าหน่ายสินค้าโรงเรียน พ.ศ.2561 ทุกประการ 
  

เสนอ ณ วันท่ี …………………………………..…………… 2561 
 
 

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

  



ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) 
เร่ือง เสนอยืน่ซองประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) 

----------------------------------------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) มีความประสงค์จะท าการประมูลร้านค้า เพื่อจัดจ าหน่ายอาหาร

ในโรงอาหารให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) โดยให้มีอาหารบริการ จัด
จ าหน่ายและบริการจ้างเหมาในราคาท่ีเป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้  
1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองประมูล  

1.1 ร้านอาหาร จ านวน 1 ร้าน  
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล  

2.1 ต้องมีสัญชาติไทย  
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าให้ขอ

ใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูล)  
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง  
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร  
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก ่มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นมีบุคลากรท่ีจะ

ด าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด  
3. ช่วงเวลาการขายประจ าวัน  

- ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
- ให้จ าหน่ายเป็นเวลา ดังนี ้ 
- ต้ังแต่เวลา เช้า 06.00 – 07.50 น. - กลางวัน 12.00 – 13.00 น.  
- เย็น 15.30 ถึง โรงเรียนเลิก  

4. การพิจารณาผลการเสนอราคา  
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซองโดยจะพิจารณา

คุณสมบัติเป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็น ล าดับต่อไป โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม  คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็น
ส าคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นท่ีสุด  ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน  
5. เง่ือนไขและข้อปฏบิัติ  

5.1 ก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอราคาประมูล ราคา 10,000 บาทต่อป ี 
5.2 ผู้จ าหน่ายจะไม่จ าหน่ายอาหารท่ีทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้น ามาโรงเรียน  หรือ

รับประทาน ได้แก่ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม ขนมอมหรือลูกอม หมากฝรั่ง น้ าอัดลมทุกชนิด เครื่องด่ืมชู
ก าลัง เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม ขนมถุงท่ีมีส่วนผสมของผงชูรส หรือเครื่องด่ืม หรือขนมอื่น ๆ ท่ีไม่เป็น
ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป  

5.3 ผู้จ าหน่ายต้องท าการขายอาหารทุกวันท าการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง ล่วงหน้า 2 วัน 
และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร  
สถานศึกษาพร้อมท้ังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป  

5.4 ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  



5.5 การท าสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลมาท าสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันท่ีโรงเรียนก าหนด
พร้อมวางเงินประมูล ค่าประกันของเสียหาย  

5.6 ท าสัญญาครั้งละ 1 ปี โดยช าระ 1 ครั้ง  
5.7 ราคาการจ าหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดท่ัวไป  

6. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง/ การเปิดซองประมูลราคา 
6.1 ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองการประมูลราคาขายอาหารได้ท่ีโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)ได้

ต้ังแต่ บัดนี้ถึงวันท่ี  11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.  
6.2 เปิดซองประมูลราคาในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 น. พร้อมท้ังประกาศรายช่ือผู้

ได้รับการพิจารณาให้เสร็จส้ินในวันเดียวกัน  
6.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง  

เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ดังนี ้ 
1) ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน ชัดเจน (ใช้แบบเสนอ

ราคาของโรงเรียน)  
2. ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา  
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา  
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  

6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ท่ีจะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้
ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด  ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้อง
ยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  

6.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้ 
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม  
7. การท าสัญญา  

7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมีอายุ
สัญญา 1 ปี    (2 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561)  

7.2 นัดท าสัญญา ก าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาท าสัญญา ในวันที่  14  
พฤษภาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา 
โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ต่อไป)  

7.3 ก าหนดช าระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ช าระเงินประมูลในวันท่ีท าสัญญา  
 
    ประกาศ ณ วันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ. 2561  
 

 
(นายนิรุทธ์  เฟ้นด้ี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) 


