
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง 
เรื่อง การประมูลราคาเช่าพื้นที่จ้าหน่ายน้้าดื่มน้้าตักในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนัง  

ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
****************** 

          ด้วยโรงเรียนสตรีปากพนัง  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ท าการเปิด
ประมูลราคาเช่าพ้ืนที่จ าหน่ายน้ าดื่มน้ าตักในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนัง ให้กับนักเรียน คณะครู
และบุคลากรของโรงเรียนสตรีปากพนัง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  จ านวน ๑ ร้านค้า ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

๑. ประเภทรายการที่ก้าหนดให้ยื่นซองประมูล 
การเช่าพ้ืนที่จ าหน่ายน้ าดื่มน้ าตักในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนัง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๒. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล 
๒.๑  ต้องมีสัญชาติไทย 
๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง  โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ 
๒.๓ ต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
๒.๔ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการจ าหน่ายสินค้า 
๒.๕ ต้องมีความพร้อมในการประกอบการขาย และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูล  

ให้กับโรงเรียนตามก าหนด 
 

๓. ช่วงเวลาการจ้าหน่ายสินค้าประจ้าวัน 
โรงเรียนอนุญาตให้จ าหน่ายได้ทุกวัน ยกเว้นวันราชการเวลา ๐๗.๔๕  – ๐๘.๓๐ น.   
 

๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
คณะกรรมการจะพิจารณาเปิดซองเสนอราคาของผู้เสนอทุกรายที่เสนอยื่นซอง โดยพิจารณา

คุณสมบัติเป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติ  จะพิจารณาราคาที่เสนอเป็นล าดับต่อไป  คณะกรรมการจะ
พิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม  คือพิจารณาการให้ราคาสูงสุด เป็นส าคัญ  
โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องใดๆมิได้ทั้งสิ้น 

 
๕. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ     

๕.๑  ก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอราคาประมูล  ๑๘๐,๐๐๐. บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
 
 



๕.๒ สิ่งที่โรงเรียนอนุญาตให้จ าหน่าย ได้แก่  
- น้ าดื่มที่ผ่านการตรวจขององค์การอาหารและยา (มีเครื่องหมาย อย.) ขนาดบรรจุไม่น้อย

กว่า ๖๐๐ ซี.ซี.บรรจุในขวดพลาสติกใส แช่เย็น  ราคาขวดละไม่เกิน  ๕  บาท  
- น้ าผลไม้ น้ าปั่น เครื่องดื่มท าจากน้ าหวานปรุงแต่งสี รสชาติ ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ  

บรรจุในภาชนะแก้วพลาสติกขนาด ๑๐ ออนซ์ (OZ)  จ าหน่ายราคาแก้วละ  ๕  บาท  
๕.๓  ห้ามจ าหน่ายน้ าอัดลม เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดทุกชนิด 
๕.๔  ผู้จ าหน่ายต้องท าการจ าหน่ายทุกวันท าการของโรงเรียน  ถ้าจะไม่มาจ าหน่ายวันใด ต้อง

แจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน  ถ้าหยุดบ่อยครั้งและได้รับการตักเตือน ๓ ครั้ง โรงเรียน
สามารถยกเลิกสัญญาการเช่าพื้นที่จ าหน่ายน้ าดื่มน้ าตักได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา      

๕.๕  ผู้จ าหน่ายต้องไม่ท าการขัดต่อระเบียบและข้อปฏิบัติการเช่า พ้ืนที่จ าหน่ายน้ าดื่มน้ าตักที่
โรงเรียนสตรีปากพนังได้ก าหนดไว้       

๕.๖  การท าสัญญานั้นให้ผู้รับการประมูลได้ มาท าสัญญากับโรงเรียนในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕
มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น  ถึง  ๑๑.๐๐ น  พร้อมกับวางเงินที่ประมูลได้เต็มจ านวน       

๕.๗  หากผู้ที่ประมูลได ้ไมม่าท าสัญญาการเช่าพื้นทีจ่ าหน่ายน้ าดื่มน้ าตักตามวันเวลาที่ก าหนดถือ
ว่าสละสิทธิ์ทางโรงเรียนสตรีปากพนังจะไม่คืนเงินประกันสัญญาให้ 

 
๖. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคา 

๖.๑  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาเช่าพ้ืนที่ร้านน้ าดื่มน้ าตักในวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
– ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔   ณ ห้องบริหารงบประมาณ  โรงเรียนสตรีปากพนัง ในวันและเวลาราชการ 

๖.๒  ยื่นซอง / เปิดซองประมูลราคา ในวันพุธที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๔ ภายในเวลา  
๑๐.๐๐น  เปิดซองในเวลา ๑๐.๓๐ น. พร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 

๖.๓  ซองประมูลราคา  ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น ๓  ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง  เรียน
ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาเช่าพ้ืนที่ร้านน้ าดื่มน้ าตัก ดังนี้     

๖.๓.๑  ซองเสนอราคา  ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน
ชัดเจน  โดยใช้แบบเสนอราคาประมูลเช่าพ้ืนที่จ าหน่ายน้ าดื่มน้ าตักในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนัง 

๖.๓.๒  ซองเอกสารประกอบ  ภายในบรรจุดังนี้  
๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา  
๒) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา  
๓) ส าเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)  
๔) ใบรับรองแพทย์ของผู้เสนอราคา 

๖.๓.๓  ซองเงินประกันสัญญา  ๒,๐๐๐  บาท โดยโรงเรียนจะคืนกลับให้หากไม่ได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการเปิดซองในวันพุธ ที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๖.๔  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคา
สูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา  หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ และข้อ ๖ โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผล



การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้                            

๖.๕  การรับซอง / การมอบซองเสนอราคา / การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม               

 
๗.  การท้าสัญญา                           

๗.๑  อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้เช่าพ้ืนที่จ าหน่ายน้ าดื่ม
น้ าตักในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนัง มีอายุสัญญา ๑ ปีการศึกษา นับตั้งแต่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
๒๕๖๔ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕                           

๗.๒  วันนัดท าสัญญา  ก าหนดให้ผู้ได้รับพิจารณาให้เช่าพื้นที่จ าหน่ายน้ าดื่มน้ าตักในโรงอาหาร
ของโรงเรียนสตรีปากพนังมาท้าสัญญาเช่าในวันพฤหัสบดีที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้ งแต่ เวลา 0๙.๐๐ น.                            
ถึง ๑๑.๐๐ น. ถ้าเกินก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับถัดไปมา
ท าสัญญา หรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงิน
ประกันสัญญาให ้

๗.๓ ก าหนดช าระเงินประมูลเช่าพ้ืนที่ร้านน้ าดื่มตักในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนัง              
ให้ช าระพร้อมกันคราวเดียวในวันลงนามสัญญา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และครบเต็มจ านวน             
ที่ประมูลไว้  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

( นางจิราพร  รัตนกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบเสนอราคาประมูลเช่าพื้นที่จ้าหน่ายน้้าดื่มน้้าตักในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนัง 
ประจ้าปีการศึกษา  256๔ 

    
วันท่ี.........เดือน............................พ.ศ........... 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล................................
อายุ...............ปี  บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี....................ต าบล...................... .........................
อ าเภอ................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................... ........
โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มือถือ.................................................                     e–
mail..............................................................................  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ประมูลเช่าพื้นท่ีร้านน้ าดื่มน้ าตักในโรงอาหารของโรงเรียนสตรี
ปากพนัง ดังนี้ 

ราคาท่ีเสนอ......................................บาท  
ตัวอักษร (.................................................................................................................) 
 
 

      ลงชื่อ..................................................ผู้ยื่นประมูล 
              (...................................................) 
      วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ................ 
 
หมายเหตุ ราคาท่ีเสนอขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 


