
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
เรื่อง เสนอย่ืนของประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้า จัดจำหน่าย เครื่องดื่มประเภทนมสดและน้ำผลไม้ปั่น อาหารว่าง 

ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ด้วยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  มีความประสงค์
จะทำการประมูลเพื่อให้เช่าพื้นที่ร้านค้าสำหรับจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทนมสดและน้ำผลไม้ปั่น อาหารว่าง
จำนวน 1 ร้าน เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการอาหารให้กับนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือให้มีการจัดจำหน่ายอาหารในราคาท่ีเป็นธรรม มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
และเป็นไปตามระเบียบราชการ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และข้อปฏิบัติในการเสนอยื่นซองประมูลเช่า
พ้ืนที่ ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทนมสดและน้ำผลไม้ปั่น อาหารว่าง ดังนี้ 

1. เงื่อนไขเบื้องต้นในการจัดจำหน่าย เครื่องดื่มประเภทนมสดและน้ำผลไม้ปั่น อาหารว่าง 
ผู้ประสงค์ที่จะจำหน่ายเครื่องดื่มประเกทนมสดและน้ำผลไม้ปั่น โกโก้ อาหารว่าง ของหวาน ขนมปัง

แซนวิช อาหารประเภทนึ่งสุก ห้ามประเภททอด ปิ้ง-ย่าง 
๑. จำหน่ายสัปดาห์ละ ๕ วัน (วันจันทร์-วันศุกร์) เว้นแต่โรงเรียนจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 

๑.๑ จำหน่ายช่วงเช้า    เวลา ๐๖.๓oน. - ๐๗.๔๐ น. 
พัก ๒๐ นาที  เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๐.๒๐ น. 
พักเท่ียง     ม.ต้น เวลา ๑๑.๑๐ น.- ๑๒.๐๐ น.  

                ม.ปลาย  เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. 

หลังเลิกเรียน  เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๑.๒ จำหน่ายโดยนับเงินสด 

2. ผู้จำหน่ายจะต้องรับผิดชอบความสะอาดบริเวณเช่าพื้นที่ร้านค้า 
๓. ผู้จำหน่ายอาหารจะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าตามมาตรวัดของโรงเรียนและใช้น้ำประปาได้

เท่าท่ีจำเป็น 
4. ผู้จำหน่ายอาหารจะต้องแต่งกายมิดชิดรัดกุม ประกอบด้วยผ้ากันเปื้อน ผ้าคลุมผม ทั้งผู้

ประกอบอาหารและผู้ช่วย 
๕. นับตั้งแต่วันที่โรงเรียนประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหรือวันที่โรงเรียนกำหนดในการ

ทำสัญญาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำเงินสดมาชำระให้กับทางโรงเรี ยนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ หากไม่ทำ
สัญญาและชำระเงินในวัน และเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะเรียกผู้จำหน่ายอาหารรายใหม่ ที่เห็นสมควรเข้า
จำหน่ายอาหารแทนทันท ี

๖. สิทธิใด ๆ ตามข้อ ๕ จะขายหรือมอบให้ผู้อ่ืนมิได้  ผู้จำหน่าย ต้องวางเงินประกัน 
สัญญาจำนวน  5,000  บาท 

 



7. กรณีผู้จำหน่ายเครื่องดื่มประเภทนมสดและน้ำผลไม้ปั่น อาหารว่างกระทำผิดในสัญญา 
ที่ทำกับโรงเรียนข้อใดข้อหนึ่งทางโรงเรียนมีจะดำเนินการ ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ตักเตือนด้วยวาจา  ครั้งที่ ๒ ตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่  ๓  หักเงินประกันสัญญา ๓๐๐ บาท หากมีครั้งต่อไปจะยกเลิกสัญญาทันทีและผู้
จำหน่ายอาหารจะนำไปฟ้องร้องคดีใด ๆ มิได้ 

๘. การจ้างผู้ช่วยงานในร้านอาหารต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า
ก่อนเริ่มทำงานพร้อมส่งหลักฐานให้ทางโรงเรียนดังนี้ 

๘.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๒ ใบ 
๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ 
๘.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน ๑ ฉบับ  
๘.๔ ใบรับรองแพทย์/ใบตรวจโรค 

9. โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมีสิทธิขาดในการพิจารณาการประกาศผลการคัดเลือกถือว่ายตุิ
ผู้ใดจะฟ้องร้องใด ๆ มิได้ 

            ๑0. ประกาศฉบับนี้ถือว่าผู้สมัครขอรับการคัดเลือกทราบตามข้อความทั้งหมดและเข้าใจดี
ตลอดแล้วทั้งยินยอมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการจึงได้สมัครใจ  ยื่นใบสมัครขอรับการคัดเลือก การ
จำหน่ายเครื่องดื่มประเภทนมสดและน้ำผลไม้ปั่น อาหารว่าง ในโรงเรียน   

๒. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองเสนอราคา 
๒.๑ ต้องเคยเป็นหรือกำลังเป็นผู้ประกอบอาชีพค้าประกอบอาหารขายหรือบริการโดยตรง 
๒.๒ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทนมสดและน้ำผลไม้ปั่น

อาหารว่างตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
๒.๓ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
๒.๔ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ 
๒.๕ ต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง 
๒.๖ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร

และการให้บริการ 
๒.๗ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการจัดจำหน่าย เครื่องดื่มประเภทนมสดและน้ำผลไม้ปั่น 

อาหารว่าง  โดยมีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายค่าประมูลให้กับ
โรงเรียนตามกำหนด 
๓. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
    คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองเสนอราคาเป็น

อันดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาประมูลที่เสนอมาเป็นลำดับถัดไป โดยให้ยึดผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ 

 
 



๔. ราคากลางการเสนอราคาประมูล (ค่าบำรุงสถานที่) 
  ราคากลางปีการศึกษาละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด 
งวดแรก ๕๐% ในวันทำสัญญา และงวดที่ ๒  ๕๐% ชำระก่อนวันจำหน่ายภาคเรียนที่ ๒ เป็นเวลา ๑ วัน 

๕. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูล 
            ๕.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลเช่าพื้นที่จัดจำหน่าย เครื่องดื่มประเภทนมสดและน้ำผลไม้
ปั่น อาหารว่าง ได้ที่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมวันที่ ๑๒ – ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา 
๑๖.๐0. น. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๘๐๓๒ 
      ๕.๒ ยื่นซองประมูลราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

          ๕.๓ เปิดซองประมูลราคา  ทางคณะกรรมการพิจารณาผลใน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๑๓.๐๐น. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาให้เสร็จสิ้นและประกาศผลในวันเดียวกัน 
           ๕.๔ ทำสัญญาในวันที่ ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  
ซองประมูลราคา กำหนดให้ยื่นแบบ ๒ ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง "เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอ
ราคาร้านขายอาหาร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยแยก  ดังนี้ 

๔.๔.1  ซองที ่ ๑ ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลข และ
ตัวอักษรให้ตรงกัน ชัดเจน  

๕.๔.๒  ซองท่ี ๒ ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้ 
๕.๔.๒.๑  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
๕.๔.๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
๕.๔.๒.๓  รายชื่อบุคลากรที่จะจ้างมาประกอบอาหาร พร้อมแนบรูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 2 รูป รายละเอียดข้อมูล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนา
ทะเบียนบ้านของบุคลากร และใบตรวจสุขภาพที่ยังไม่หมดอายุ (หากผู้เสนอราคาเป็นผู้ดำเนินการเอง ให้
ดำเนินการตามข้อ๕.๔.๒.๓ ด้วย) 

๕.๕ คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง เป็นผู้ได้ 
รับพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ ๑ ๔ และ ๕ และประกาศ 
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจำหน่าย ขาย และให้บริการภายในอาคารโรงอาหารของ
โรงเรียน โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกราย
จะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

๖. การทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาเช่าพื้นที่ 
๖.1  อายุสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญาเช่าพ้ืนที่กับผู้ได้รับการ 

พิจารณาเป็นผู้เช่าพ้ืนที่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทนมสดและน้ำผลไม้ปั่น อาหารว่าง แต่ละประเภทตามข้อ 
๑ ซึ่งมีอายุสัญญา ๑ ปี ( ๒ ภาคเรียน ในปีการศึกษา  ๒๕๖๕) โดยให้ทำการจำหน่าย ขาย หรือให้บริการ 



ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒5๖๕ จนกระทั่งถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  หรือตามเวลาที่โรงเรยีน
เปิดเรียน  

6.๒ การทำสัญญาเช่าพื ้นที ่ กำหนดให้ผู ้ได้รับการพิจารณาเป็นผู ้เช่าพื ้นที่ จัดจำหน่าย 
เครื่องดื่มประเภทนมสดและน้ำผลไม้ปั่น อาหารว่างมาทำสัญญาภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. หากเกินกำหนดวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะทำสัญญา โดย
โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ได้รับพิจารณาในลำดับถัดไป มาทำสัญญา หรือตามการพิจารณาของผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นกรณีพิเศษต่อไป 
  ๖.๓ กำหนดนัดชำระเงินประมูลร้านค้าเต็มจำนวนในวันทำสัญญา หากผู้ได้รับการพิจารณา
ไม่ได้นำเงินมาชำระเต็มจำนวนในวันทำสัญญา จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะทำสัญญา 
       

         

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 

       

 
 (นางธิดา  เสมอใจ) 

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

 

 
 

 
 


