
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เร่ือง เสนอซองประมูลร้านค้าขายน ้าด่ืม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

............................................................... 

ด้วยโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มีความประสงค์จะประมูลร้านค้าขายน ้าด่ืม เพื่อจัดจ้าหน่ายให้กับ
คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จ้านวน 65 คน และ
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประมาณ 1,100 คน โดยให้มีการจัด
จ้าหน่ายน ้าด่ืมในราคาท่ีเป็นธรรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทาง
ราชการและของโรงเรียนดังนี   

1. ประเภทรายการที่ก้าหนดให้ยื่นซองประมูล  

ร้านค้าขายน ้าด่ืม  

2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล  

2.1 ต้องมีสัญชาติไทย  
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการ

ร้านค้าให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับการประมูลก่อนท่ีจะเปิดภาคเรียนท่ี 1  
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง  
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร  
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็น        

มีบุคลากรท่ีจะด้าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก้าหนด 

  3. ช่วงเวลาการขายประจ้าวัน  

ขายและจ้าหน่าย บริการในวันเปิดท้าการปกติทุกวัน(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดต่างๆ) 

  4. การพิจารณาผลการเสนอราคา  
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซองโดยจะ

พิจารณาคุณสมบัติเป็นล้าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นล้าดับต่อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้
ราคาสูงสุดเป็นส้าคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นท่ีสุด        
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั งสิ น  

5. เง่ือนไขและข้อปฏบิัติ 

  5.1 ก้าหนดราคาขั นต้่าในการเสนอราคาประมูล 180,000 บาท ต่อปี 
 5.2 ผู้จ้าหน่ายจะไม่จ้าหน่ายอาหารท่ีทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้น้ามาโรงเรียน

หรือรับประทาน ได้แก่ น ้าอัดลมทุกชนิด เครื่องด่ืมชูก้าลัง เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม ท่ีไม่เป็นประโยชน์
หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั งๆไป 

5.3 ผู้จ้าหน่ายต้องท้าการขายน ้าด่ืมทุกวันท้าการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 
2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร
สถานศึกษาพร้อมทั งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป  

 



 
 
5.4 ผู้ขายต้องไม่ท้าการขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  
5.5 การท้าสัญญานั นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาท้าสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจาก  

วันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลและค่าบ้ารุง  
5.6 ท้าสัญญาครั งละ 1 ปี  
5.7 ก้าหนดราคาขายการจ้าหน่ายน ้าด่ืมจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดท่ัวไป 

6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา  
6.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประมูลราคาขายน ้าด่ืมได้ท่ี www.btv.ac.th /ยื่นซองประมูลได้

ท่ีป้อมยามโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ได้ตั งแต่วันท่ี 11 – 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.  
6.2 เปิดซองประมูลราคา ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.พร้อมทั งประกาศ

รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ นในวันเดียวกัน  
6.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองเรียน

ประธานคณะกรรมการการเปิดซองประมูลราคาน ้าด่ืม ดังนี   
6.3.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน

ชัดเจน(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)  
6.3.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี   

-ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา  
-ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 

6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง 
เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6.3.2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้อง
ยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  

6.5 การรับซอง / การมอบซองเสนอราคา / การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม  

7. การท้าสัญญา  
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะท้าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายน ้าด่ืมซึ่งมี

อายุสัญญา 1 ปี ( 2 ภาคเรียนปีการศึกษา 2564 )  
7.2 นัดท้าสัญญา ก้าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายน ้าด่ืมมาท้าสัญญา ในวันท่ี 19  

พฤษภาคม 2564  ตั งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ( ถ้าเกินก้าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท้าสัญญา 
โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล้าดับต่อไปมาท้าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 

7.3 ก้าหนดช้าระเงินประมูลร้านค้าขายน ้าด่ืม ดังนี   
ช้าระเงินประมูลในรอบปีการศึกษา จ้านวน 4 งวดๆละเท่ากัน โดยงวดแรก      

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564  งวดท่ี 2 วันท่ี 1 กันยายน 2564 และงวดท่ี 3 วันท่ี 6 มกราคม 2564  
 

ประกาศ ณ วันท่ี  26  เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
  

   ( นายบุญเลิศ  ทองชล )  
     ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

http://www.btv.ac.th/


 
 
 
 
 

แบบฟอร์มยื่นซองประมูลน ้าด่ืม 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

ท่ี.................................................  

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

 

ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกุล) ........................................................................... อยู่บ้านเลขท่ี................................  

หมู่ท่ี................ บ้าน .....................................................ถนน .............................................................................. 

ต้าบล.................................................... อ้าเภอ ............................................. จังหวัด ........................................  

เบอร์โทรศัพท์ ......................................... เลขท่ีประจ้าตัวบัตรประชาชน.............................................................  

ขอยื่นประมูลการเช่าสถานท่ี ขายน ้าด่ืมท่ีโรงอาหาร โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยยินดีเสนอราคาค่าเช่า
สถานท่ีขายน ้าด่ืม ..................................บาท/ปี (................................................................................................)  
 
 
 

ลงช่ือ .......................................................... ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                       (.........................................................) 


