
 
 

 
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

เรื่อง เสนอย่ืนซองประมูลเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
------------------------------------------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ มีความประสงค์จะทำการประมูลเช่าพื ้นที ่เพื ่อจำหน่าย
เครื่องดื่มให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โดยให้มีเครื่องดื่มบริการจัด
จำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการ
และของโรงเรียน โดยวิธีประมูลมีกำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ดังต่อไปนี้  

 

 1. รายการที่กำหนดให้ยื่นซองประมูล 
  พ้ืนที่สำหรับจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม จำนวน 2 แห่ง ตามที่โรงเรียนกำหนดให้ 
 

 2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนซองประมูล 
 2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 

  2.2 ผู้ประกอบการค้า และผู้ช่วยบริการ  
   -  ผู้ประกอบการค้าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  
   -  ผู้ช่วยบริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ 
  2.3  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐมา
ประกอบเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นซองประมูล  
  2.๔ ต้องยื่นซองประมูลเช่าพ้ืนที่เพ่ือจำหน่ายเครื่องดื่ม ด้วยตนเอง 
  2.๕ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการจำหน่าย
อาหารหรือเครื่องดื่ม 
  2.๖ ต้องเป็นผู ้ม ีความพร้อมในการประกอบการ อันได้แก่ มีว ัสดุอุปกรณ์ที ่จำเป็น                   
มีบุคลากรที่จะดำเนินงานที่เพียงพอ และมีความพร้อมในเรื่องการชำระเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามวัน
และเวลาที่กำหนด 
 

 3. ช่วงเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มประจำวัน 
  3.1 อนุญาตให้จำหน่ายในวันทำการปกติ และวันที่โรงเรียนอนุญาตให้จำหน่ายเท่านั้น  
    3.2 ให้จำหน่ายในช่วงเวลา ดังนี้ 06.00 – 07.30 น. และ เวลา 08.40 – 16.30 น.  
 

 4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
  4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กำหนด  
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ 
แก้ไข เปลี ่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื ่อผู ้เสนอราคากำกับไว้ทุกแห่ง ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน  
จะถือตัวอักษรเป็นสำคัญ การเสนอราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงราคาเดียวเท่านั้น 



  4.2 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง 
โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรก และถ้าคุณสมบัติผ่านจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลำดับถัดไป                 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผู้ที ่เสนอให้ราคาสูงสุดเป็นสำคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น  
 5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
  5.1 กำหนดราคาข้ันต่ำในการเสนอราคาประมูล ดังนี้ 

พ้ืนที่สำหรับจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม จำนวน 2 แห่ง ต้องไม่ต่ำกว่า ๒๔๐,000 บาทต่อปี 
  ๕.๒ สามารถจำหน่ายขนม ของว่าง สำหรับรับประทานควบคู่กับเครื่องดื่มได้ โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการงานโภชนาการก่อนทุกครั้ง 
  ๕.๓ การจำหน่ายน้ำดื่ม (น้ำเปล่าบรรจุขวด ขนาด 600 มิลลิลิตร) ให้จัดจำหน่ายน้ำดื่มที่
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเป็นผู้ผลิตหรือที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อนุญาตให้จัดจำหน่ายได ้
  5.4 ผู้ได้รับการประมูลต้องมาทำสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด
พร้อมชำระเงินประมูลค่าเช่า และชำระค่าประกันของเสียหาย จำนวน 2๐,000 บาท หากมูลค่าความเสียหาย
เกินจำนวนเงินค่าประกัน ให้ผู้เช่าชดใช้ตามจริง 

 5.5 สัญญามีระยะเวลา ๓ ปี ชำระเป็นรายปี แต่ละงวดให้ชำระตามมูลค่าที่ได้ประมูลไว้ 
- ปีที่ ๑ ชำระในวันทำสัญญา (วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) 
- ปีที่ ๒ ชำระในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
- ปีที่ ๓ ชำระในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ 

 5.6 ราคาการจำหน่ายเครื่องดื่มและขนม ของว่างจะตอ้งเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด 
 5.7 ผู ้เช่าต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื ่องใช้ ภาชนะเพื ่อการบริโภคมาเอง โดยผู ้เช่าต้อง

รับผิดชอบดูแล ทำความสะอาดอุปกรณ์ดังกล่าวเอง และดูแลความสะอาดภายในพ้ืนที่เช่าและบริเวณโดยรอบ 
 5.8 ผู้เช่าต้องชำระค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้

ประโยชน์ของพ้ืนที่เช่านี้ ซึ่งเรียกเก็บจากหน่วยงานของราชการ ดังนี้  
- ค่ากระแสไฟฟ้าตามท่ีใช้จริง หน่วยละ 5 บาท ชำระก่อนวันที่ ๕ ของเดือน 
- ค่าน้ำประปา 1,๐00 บาท/ปี (ชำระพร้อมค่าเช่าในแต่ละงวด)              

  5.9 สิทธิที่จะจำหน่ายเครื่องดื่มที่ผู้ให้เช่าอนุญาตให้ผู้เช่านั้น ให้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า
เท่านั้น จะยกให้หรือโอนหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดแม้แต่ทายาทของผู้เช่า เข้าครอบครอง โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้ให้เช่ามิได้ 

      

 6. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง/ การเปิดซองประมูลราคา 
  6.1 ผู ้ท ี ่ประสงค์จะเข้าร ่วมประมูลราคา การเช่าพื ้นที ่จำหน่าย เครื ่องดื ่มโรงเร ียน 
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประมูล ขอรับแบบฟอร์มและ
ยื่นซองการประมูลราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม ได้ที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (ห้องสำนักงานธุรการ 
อาคาร 1 ชั้น 1) ได้ตั้งแต่วันที่ 2๘ มีนาคม พ.ศ. 2566  - 5 เมษายน พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 - 15.30 น.  
  6.2 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองประมูลแล้วจะไม่รับซองหรือเอกสารเพิ่มเติมอีกโดย
เด็ดขาด 



  6.3 ผู้เข้ายื่นซองประมูลเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม 1 รายมีสิทธิ์ยื่นซองประมูลเช่า
พ้ืนที่เพ่ือจำหน่ายเครื่องดื่มได้ไม่เกิน 1 ซอง 
  6.4 เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566  เวลา 09 00.  น. ณ ห้องประชุม
ทักษิณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พร้อมทั้งประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 

 6.5 ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเอกสาร ดังนี้  
   6.5.1 ใบเสนอราคา กรอกข้อความเป็นตัวเลขและตัวอักษร (ใช้แบบเสนอราคาของ
โรงเรียน) พร้อมจ่าหน้าซอง เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลเช่าพื ้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ และปิดผนึกพร้อมลงลายมือชื่อกำกับให้เรียบร้อย 

  6.5.2 เอกสารประกอบ มีดังนี้  
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
 - ใบตรวจสุขภาพประจำปีออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ 
 - สำเนาใบผ่านงานด้านอาหาร เครื่องดื่ม/โภชนาการ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา 
      ถูกต้อง 
 - สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ด้านสุขาภิบาลอาหาร (ถ้ามี) พร้อมรับรอง

สำเนาถูกต้อง 
 - สำเนาเกียรติบัตรรางวัลต่าง ๆ ด้านเครื่องดื่ม (ถ้าม)ี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 6.6  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคามีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรอืไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  6.7 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง เป็น 
ผู ้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู ้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดตามข้อ 5 และ  
ข้อ 6 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สุด  ซึ่งผู้เสนอราคาทุกราย
จะต้องยอมรับและจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อคณะกรรมการพิจารณาหรือโรงเรียนมิได้ 
  6.8 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
พิจารณา ให้ดำเนินการตามประกาศของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ   

 

7. การทำสัญญาและหลักประกันสัญญา 
  7.1 อายุของสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ เช่าพื้นที่จำหน่าย
เครื่องดื่ม ซึ่งมีอายุสัญญา ๓ ปี (๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) โดยชำระเป็นวงเงิน
ตามที่ประมูลได้ต่อปี และเมื่อครบกำหนดสัญญาโรงเรียนจะพิจารณาการเปิดประมูลเช่าพื้นที่ใหม่ตามความ
เหมาะสม 
  7.2 ผู้ได้รับการพิจารณาจะต้องมาทำสัญญาเช่าตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาที ่ประมูลได้ให้กับโรงเร ียน  
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ในวันทำสัญญา (๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) 



  7.3 การนัดทำสัญญา กำหนดให้ผู ้ได้รับการพิจารณามาทำสัญญา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. หากเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา 
โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับถัดไปมาทำสัญญาแทน  
 

 8. การชำระค่าเช่า  
  กำหนดชำระเงินประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม ปีที่ 1 ชำระเงินประมูลในวันที่ทำสญัญา 
(3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เท่านั้น) ปีถัดไปให้ชำระตามวันและเวลาที่โรงเรียน
กำหนดตามข้อ 5.5 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 
  

  

       
 

                                                              (นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ   
  



แบบใบเสนอ ประมูลเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

 
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลเช่าพ้ืนที่เพ่ือจำหน่ายเครื่องดื่ม 

ข้าพเจ้า.....................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี................................................. 
ถนน.....................................หมู ่ท ี ่ .. ...... ..ตำบล ............................................อำเภอ........................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์................................โทร..................................................... 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาเงื ่อนไขในการประมูลเช่าพื ้นที ่เพื ่อจำหน่ายเครื ่องดื ่ม ภายในโรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ และยอมรับระเบียบตลอดจนเงื่อนไขท่ีโรงเรียนกำหนดไว้แล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า 
  ข้อ 1  ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดื่ม ในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ                     
ตามเงื่อนไขและระเบียบที่โรงเรียนกำหนด  
  ข้อ 2  ข้าพเจ้าขอเสนอราคาประมูลเช่าพ้ืนที่เพ่ือจำหน่ายเครื่องดื่ม 
                                       

จำนวนเงินที่ยื่นประมูล ....................................... บาท (.....................................................................................) 
 

  ข้อ 3  ข้าพเจ้าตกลงที่จะชำระเงิน ตามข้อ 2 ให้กับโรงเรียนตามวันและเวลาที่โรงเรียน
กำหนดให้ หากพ้นกำหนดข้าพเจ้ายินยอมที่จะสละสิทธิ์และให้โรงเรียนพิจารณาผู้ที่เสนอราคาในลำดับถัดไป
ขึ้นมาแทน 
  ข้อ 4  ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนดและยอมรับว่าจะปฏิบัติตามบันทึกแนบท้ายสัญญาเช่า 
ระเบียบของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ว่าด้วยเรื ่อง ระเบียบปฏิบัติของผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ทุกประการ 

 ข้อ 5 เอกสารประกอบ ภายในบรรจุ ดังนี้  
   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
   ใบตรวจสุขภาพประจำปีออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ 
   สำเนาใบผ่านงานด้านอาหาร เครื่องดื่ม/โภชนาการ (ถ้าม)ี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
   สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ด้านสุขาภิบาลอาหาร (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา
      ถูกต้อง 
    สำเนาเกียรติบัตรรางวัลต่าง ๆ ด้านเครื่องดื่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 
 

 เสนอ ณ วันที่……………..เดือน....................................... พ.ศ. ................................... 
 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอราคา 
          (...........................................................)

ใบเสนอราคา เลขท่ี ........ 



ประเภทและการกำหนดราคาเครื่องดื่มที่จำหน่ายในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ   
 

ประเภทน้ำดื่ม (น้ำเปล่า) บรรจุขวด  ขนาด 600 มิลลิลิตร    ราคา  7 บาท 
ประเภทน้ำแข็งเปล่า บรรจุแก้ว          ขนาด 1๔ ออนซ์    ราคา  2 บาท 
ประเภทน้ำแข็งเปล่า บรรจุแก้ว          ขนาด 22 ออนซ์    ราคา  3 บาท 
ประเภทน้ำหวาน บรรจุแก้ว          ขนาด 1๔ ออนซ์    ราคา  10 บาท 
ประเภทน้ำหวาน บรรจุแก้ว          ขนาด 22 ออนซ์    ราคา  15 บาท 
Topping     เช่น ไข่มุก บุก เจลลี่ ฯลฯ  รายการละ 5 บาท 
เครื่องดื่มประเภทอ่ืน ๆ ให้นำเสนอและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการงานโภชนาการในการกำหนด
ราคา ทั้งนี้จะต้องควบคุมรายการเครื่องดื่มบางประเภทที่ไม่อนุญาตให้จำหน่ายกับนักเรียน เช่น กาแฟ 
 


