
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง 
เร่ือง การประมูลราคาเช่าพืน้ทีจ่ าหน่ายน า้ดื่มน า้ตักในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนัง  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
****************** 

          ดว้ยโรงเรียนสตรีปากพนงั  อ าเภอปากพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช มีความประสงคท์ าการ เปิด

ประมูลราคาเช่าพื้นท่ีจ  าหน่ายน ้ าด่ืมน ้ าตกัในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนงั ให้กบันกัเรียน คณะ

ครูและบุคลากรของโรงเรียนสตรีปากพนัง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน ๑ ร้านค้า ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

๑. ประเภทรายการทีก่ าหนดให้ยืน่ซองประมูล 

การเช่าพื้นท่ีจ  าหน่ายน ้าด่ืมน ้ าตกัในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนงั ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒. คุณสมบัติของผู้ขอยืน่ซองประมูล 

๒.๑  ตอ้งมีสัญชาติไทย 

๒.๒ ตอ้งยืน่ซองประมูลดว้ยตนเองหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจ 

๒.๓ ตอ้งไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองการจ าหน่ายสินคา้ 

๒.๔ ตอ้งมีความพร้อมในการประกอบการขาย และมีความพร้อมในเร่ืองการจ่ายเงินค่าประมูล  

ใหก้บัโรงเรียนตามก าหนด 

๓. ช่วงเวลาการจ าหน่ายสินค้าประจ าวนั 

โรงเรียนอนุญาตให้จ  าหน่ายไดทุ้กวนั  

การพจิารณาผลการเสนอราคา 

คณะกรรมการจะพิจารณาเปิดซองเสนอราคาของผูเ้สนอทุกรายท่ีเสนอยื่นซอง โดยพิจารณา

คุณสมบติัเป็นล าดบัแรกและถา้ผ่านคุณสมบติั จะพิจารณาราคาท่ีเสนอเป็นล าดบัต่อไป  คณะกรรมการจะ

พิจารณาโดยยดึตามระเบียบการพสัดุของราชการมาใชโ้ดยอนุโลม  คือพิจารณาการให้ราคาสูงสุด เป็นส าคญั  

โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นท่ีสุด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง

หรือฟ้องร้องใดๆมิไดท้ั้งส้ิน 

 

 



๔. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ     

๕.๑  ก าหนดราคาขั้นต ่าในการเสนอราคาประมูล  ๑๔๐,๐๐๐. บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถว้น)  

๕.๒ ส่ิงท่ีโรงเรียนอนุญาตใหจ้ าหน่าย ไดแ้ก่  

- น ้าด่ืมท่ีผา่นการตรวจขององคก์ารอาหารและยา (มีเคร่ืองหมาย อย.) ขนาดบรรจุไม่นอ้ย

กวา่ ๖๐๐ ซี.ซี.บรรจุในขวดพลาสติกใส แช่เยน็  ราคาขวดละไม่เกิน  ๕  บาท  

- น ้ าผลไม ้น ้ าป่ัน เคร่ืองด่ืมท าจากน ้ าหวานปรุงแต่งสี รสชาติ ดว้ยวตัถุดิบจากธรรมชาติ  

บรรจุในภาชนะแกว้พลาสติกขนาด ๑๐ ออนซ์ (OZ)  จ  าหน่ายราคาแกว้ละ  ๕  บาท  

๕.๓  หา้มจ าหน่ายน ้าอดัลม เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล ์หรือสารเสพติดทุกชนิด 

๕.๔  ผูจ้  าหน่ายตอ้งท าการจ าหน่ายทุกวนัท าการของโรงเรียน  ถา้จะไม่มาจ าหน่ายวนัใด ตอ้ง

แจง้ให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วนั  ถา้หยุดบ่อยคร้ังและได้รับการตกัเตือน ๓ คร้ัง โรงเรียน

สามารถยกเลิกสัญญาการเช่าพื้นท่ีจ  าหน่ายน ้าด่ืมน ้าตกัไดต้ามเหตุผลการพิจารณาของผูบ้ริหารสถานศึกษา      

๕.๕  ผูจ้  าหน่ายตอ้งไม่ท าการขดัต่อระเบียบและขอ้ปฏิบติัการเช่าพื้นท่ีจ  าหน่ายน ้ าด่ืมน ้ าตกัท่ี

โรงเรียนสตรีปากพนงัไดก้ าหนดไว ้      

๕.๖  การท าสัญญานั้นให้ผูรั้บการประมูลได ้มาท าสัญญากบัโรงเรียนในวนัท่ี ๘  กรกฎาคม  

๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น  ถึง  ๑๑.๐๐ น  พร้อมกบัวางเงินท่ีประมูลไดเ้ตม็จ านวน       

๕.๗  หากผูท่ี้ประมูลได ้ไมม่าท าสัญญาการเช่าพื้นท่ีจ  าหน่ายน ้ าด่ืมน ้ าตกัตามวนัเวลาท่ีก าหนด

ทางโรงเรียนสตรีปากพนงัจะไม่คืนเงินประกนัสัญญาให ้

๖. การรับแบบฟอร์ม / การยืน่ซอง/การเปิดซองประมูลราคา 

๖.๑  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาเช่าพื้นท่ีร้านน ้ าด่ืมน ้ าตกัในวนัท่ี  ๓0 มิถุนายน 

๒๕๖๓ – ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ณ หอ้งบริหารงบประมาณ  โรงเรียนสตรีปากพนงั ในวนัและเวลาราชการ 

๖.๒  ยื่นซอง / เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ ๘ กรกฎาตม  ๒๕๖๓  ภายในเวลา  ๑๐.๐๐น  

เปิดซองในเวลา ๑๐.๓๐ น. พร้อมประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการพิจารณาใหเ้สร็จส้ินในวนัเดียวกนั 

๖.๓  ซองประมูลราคา  ผูย้ื่นซองประมูลราคาตอ้งยื่นเป็น ๓  ซอง พร้อมจ่าหนา้ซอง  เรียน
ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาเช่าพื้นท่ีร้านน ้าด่ืมน ้าตกั ดงัน้ี     

๖.๓.๑  ซองเสนอราคา  ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตวัเลขและตวัอกัษรตรงกนั
ชดัเจน  โดยใชแ้บบเสนอราคาประมูลเช่าพื้นท่ีจ  าหน่ายน ้าด่ืมน ้าตกัในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนงั 

 
 



๖.๓.๒  ซองเอกสารประกอบ  ภายในบรรจุดงัน้ี  
๑) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้สนอราคา  
๒) ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สนอราคา  
๓) ส าเนาทะเบียนการคา้ (ถา้มี)  
๔) ใบรับรองแพทยข์องผูเ้สนอราคา 

๖.๓.๓  ซองเงินประกันสัญญา  ๒,๐๐๐  บาท โดยโรงเรียนจะคืนกลบัให้หากไม่ได้
รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเปิดซองในวนัท่ี ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓                         

๖.๔  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่ประกาศผูเ้สนอ
ราคาสูงเป็นผูไ้ดรั้บการพิจารณา  หากเป็นผูข้าดคุณสมบติัตามขอ้ ๒ และขอ้ ๖ โดยโรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธ์ิ
ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด  ซ่ึงผูเ้สนอราคาทุกรายจะตอ้งยอมรับและไม่สามารถ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได ้                           

๖.๕  การรับซอง / การมอบซองเสนอราคา / การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผูไ้ดรั้บ
พิจารณาใหด้ าเนินการตามระเบียบพสัดุของทางราชการโดยอนุโลม               

๗.  การท าสัญญา                           
๗.๑  อายสุัญญา  โรงเรียนจะท าสัญญากบัผูไ้ดรั้บการพิจารณาเป็นผูเ้ช่าพื้นท่ีจ  าหน่ายน ้ าด่ืม

น ้ าตกัในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนงั มีอายุสัญญา ๑  ปีการศึกษา  นับตั้งแต่ วนัท่ี ๘  กรกฎาคม  
๒๕๖๓  ถึง  ๑0  เมษายน  ๒๕๖๔                           

๗.๒  วนันัดท าสัญญา  ก าหนดให้ผูไ้ด้รับพิจารณาให้เช่าพื้นท่ีจ  าหน่ายน ้ าด่ืมน ้ าตกัใน     
โรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนงั มาท าสัญญาเช่าในวนัพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑0.๓0 น.  
ถึง  ๑๒.๐๐ น. ถา้เกินก าหนดเวลาดงักล่าวถือวา่ไม่ประสงคจ์ะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผูไ้ดใ้นล าดบัถดัไป
มาท าสัญญา  หรือตามการพิจารณาของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป และทางโรงเรียนจะไม่คืน
เงินประกนัสัญญาให ้

๗.๓ ก าหนดช าระเงินประมูลเช่าพื้นท่ีร้านสหการจ าหน่ายสินคา้ ให้ช าระพร้อมกนัคราว
เดียวในวนัลงนามสัญญา วนัพุธท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  และครบเตม็จ านวนท่ีประมูลไว ้  

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๓0  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

( นางจิราพร  รัตนกุล) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีปากพนงั 

 



 

 

 

 

แบบเสนอราคาประมูลเช่าพืน้ทีจ่ าหน่ายน า้ดื่มน า้ตักในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปากพนัง 
ประจ าปีการศึกษา  2563 

    
วนัท่ี.........เดือน............................พ.ศ........... 

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล................................
อาย.ุ..............ปี  บา้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี....................ต  าบล...............................................
อ  าเภอ........... .....................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์
............................โทรศพัทบ์า้น............................โทรศพัทมื์อถือ.................................................                     
e–mail..............................................................................  

ขา้พเจา้มีความประสงคป์ระมูลเช่าพื้นท่ีร้านน ้ าด่ืมน ้ าตกัในโรงอาหารของโรงเรียน
สตรีปากพนงั ดงัน้ี 

ราคาท่ีเสนอ......................................บาท  
ตวัอกัษร (.................................................................................................................) 
 
 

      ลงช่ือ..................................................ผูย้ืน่ประมูล 
              (...................................................) 
      วนัท่ี............เดือน...........................พ.ศ................ 
 
หมายเหตุ ราคาท่ีเสนอขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ 140,000.00 บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) 
 


