
 

ประกาศโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 
เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลราคาร้านค้าน ้าดื่ม-น ้าปั่นผลไม้สดในโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา  

ประจ้าปีการศึกษา 2562 
……………………………………… 

  ด้วยโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความประสงค์
จะท าการเสนอยื่นซองประมูลราคาร้านค้าน้ าดื่ม -น้ าปั่นผลไม้ในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562   
เพ่ือจัดจ าหน่ายให้บริการกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร 
จ านวน 34 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 485 คน โดยจัดจ าหน่ายและบริการในราคาที่เป็นธรรม 
มีความสะอาดถกูสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 

 
  1.  ประเภทรายการที่ก้าหนดให้ย่ืนซองประมูลราคา 
        ประเภท น้ าหวานปั่น/น้ าปั่นผลไมส้ด 
    

  2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคาขายน ้าปั่นผลไม้ 
    2.1 ต้องเคยเป็นผู้ประกอบอาชีพหรือมีประสบการณ์ ด้านน้ าหวานปั่น/น้ าปั่นผลไม้สด 
   2.2 ต้องมีสัญชาติไทย 
   2.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงโดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบหลังประมูล  (ใน
วันท าสัญญา) 
   2.4 ต้องยื่นซองประมูลราคาด้วยตนเอง 
   2.5 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขาย
น้ าหวานปั่น/น้ าปั่นผลไม้สด  
   2.6 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขาย อันได้แก่  มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
และมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะด าเนินงานพร้อม และมีความ  พร้อมในการจ่ายเงิน 
ในราคาที่เสนอยื่นซองประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด  
 

  3.  ช่วงเวลาการขายประจ้าวัน 
           ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุด 

ต่างๆ)  ตั้งแต่เวลา    07.00  น. – 16.30  น. ณ สถานที่ที่โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาก าหนดให้ขาย (โรงเรียนได้
จัดท าร้านขายพร้อมที่นั่ง ให้ฟรี) 



  4.  การพิจารณาผลการเสนอยื่นซองประมูลราคา 
   คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอยื่นซองประมูลราคาจะพิจารณาราคา 
ของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นล้าดับแรก  และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคา 
ที่เสนอมาเป็นล าดับต่อไป โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการบริหารพัสดุ ของราชการมาใช้
โดยอนุโลม คือ จะพิจารณาการให้ ราคาสูงสุดเป็นส้าคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมกาพิจารณา
เปิดซองเสนอยื่นซองประมูลราคาถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอยื่นซองประมูลราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้
ทั้งสิ้น โดยราคาเสนอยื่นซองประมูลราคาเริ่มต้นที ่ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
   5.1  ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ด าเนินการและต้อง 
ท าความสะอาดสถานที่ , ภาชนะมีความสะอาดถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามก าหนดของโรงเรียน 

5.2 วัสดุที่ใช้จ าหน่ายบริการต้องมีความสด,สะอาดมีประโยชน์ถูกหลักอนามัย 
ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย ต้องมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.3 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณท่ีร้านค้าตนเองตลอดเวลาท าการ 
5.4 ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการร่างกายสะอาดผมและเล็บมือ

เล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนที่ขายน้ าดื่ม-น้ าปั่นผลไม้สดในโรงเรียน 
5.5 ผู้ขายต้องท าการขายทุกวันท าการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า  

2 วัน และถ้าหยุดขายตั้งแต่ 3 ครั้งข้ึนไป โดยไม่แจ้งโรงเรียนให้ทราบล่วงหน้า โรงเรียนสามารถบอกยกเลิก
สัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นเสนอยื่นซองประมูล
ราคาในปีต่อไป 

5.6 ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
  5.7 การท าสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการเสนอยื่นซองประมูลราคาได้มาท าสัญญากับ

โรงเรียนภายในวันถัดไปจากวันพิจารณาเปิดซองเสนอยื่นซองประมูลราคาพร้อมวางเงินประกันการท าสัญญา
จ านวน 10% ของจ านวนเงินเสนอยื่นซองประมูลราคาทั้งสิ้นของแต่ละรายทีเ่สนอยื่นซองประมูลราคาได ้

  5.8 เงินประกันสัญญาตามข้อ 5.7 นี้เป็นหลักประกันให้ผู้ท าสัญญาต้องมาด าเนินการ
ตามท่ีได้รับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันสัญญาซ่ึงทาง
ร้านจะเรียกร้องใดๆต่อโรงเรียนไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง 

  5.9 ผู้ขายต้องจ าหน่ายน้ าดื่มถ่อนคู่ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา รายได้ทั้งหมดจากการ
จ าหน่ายน้ าดื่มถ่อนคู่เป็นของ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา โดยโรงเรียนจะด าเนินการจัดหาสถานที่ขาย พร้อมตู้เย็นให้
และรับผิดชอบค่าไฟฟ้าให้ทั้งหมดที่ใช้จากการขายน้ าหวานปั่น/น้ าปั่นผลไม้สด (การขายน้ าดื่มถ่อนคู่เป็นหน้าที่
เสริมพิเศษที่ผู้ประมูลขายน้ าปั่น/น้ าปั่นผลไม้สด ต้องให้บริการแก่โรงเรียนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น) 

5.10 ก าหนดราคาขายน้ าดื่ม-น้ าปั่นผลไม้สด ดังนี้ 
               น้ าหวานปั่น/น้ าผลไม้สดปั่น ได้แก่ น้ าหวานปั่นใส่วัสดุอาหารเพ่ิมสีสันรสชาติ 

ตามนิยมที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย/น้ าผลไม้สดตามฤดูกาลปั่น  



      ราคา  - น้ าหวานปั่น/น้ าผลไม้สดปั่น  ขนาด 16 ออนซ์ ขึ้นไป ไม่เกินแก้วละ 10 บาท 
  - น้ าหวานปั่น/น้ าผลไม้สดปั่น  ขนาด 20 ออนซ์ ขึ้นไป ไม่เกินแก้วละ 15 บาท 

หมายเหตุ    ราคาจะยืนอยู่จนกว่าจะมีการพิจารณาให้ปรับปรุงจากผู้บริหารและครูโภชนาการโรงเรียน 
 

   6.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองเสนอราคา 
            6.1 ขอรับแบบฟอร์มการเสนอยื่นซองประมูลราคาได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 
ได้ตั้งแต ่วันที ่1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  ถึง วันที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. – 16.00  น.  
           6.2 ยื่นซองเสนอราคา  ในวันที ่14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
ณ ห้องธุรการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 
           6.3  การเปิดซองยื่นเสนอราคา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00  น. 
พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 
          6.4  ซองเสนอราคา   ผู้ยื่นซองเสนอราคาต้องยื่นเป็น  2  ซอง  พร้อมจ่าหน้าซอง   
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอยื่นซองประมูลราคาโรงเรียนนาถ่อนพัฒนาดังนี้ 
                  6.4.1  ซองเสนอเสนอราคา   ภายในบรรจใุบเสนอยื่นซองประมูลราคาเป็นตัวเลข
และตัวอักษรตรงกันชัดเจน ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ยึดตัวหนังสือเป็นหลัก  (ใช้แบบเสนอยื่นซอง
ประมูลราคาของโรงเรียน) 

    6.4.2   ซองเอกสารประกอบ   ภายในบรรจุดังนี้ 
             - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอยื่นซองประมูลราคา 
             - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอยื่นซองประมูลราคา 
              - รายชื่อบุคลากรที่จะจ้างมาประกอบน้ าดื่ม-น้ าปั่นผลไม้สดพร้อมใส่ข้อมูลที่
อยู่ด้วยคณะกรรมการ 
              - ใบรับรองประสบการณ์ในการขาย(ถ้ามี) 
             - อ่ืน ๆ      

6.5 พิจารณาเปิดซองเสนอยื่นซองประมูลราคาราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอ
ยื่นซองประมูลราคาสูงที่สุด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตาม
รายละเอียดในข้อ 5 และ 6   โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้
เสนอยื่นซองประมูลราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไมส่ามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

6.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอยื่นซองประมูลราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการ
ประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้   ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
 7.  การท้าสัญญา 
      7.1  อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายซ่ึงมีอายุ    
                           สัญญา 1 ปี ( 2 ภาคเรียนปีการศึกษา 2562 ) โดยให้ท าการขายน้ าดื่ม-น้ าปั่นผลไม้สด  
ตั้งแต ่วันที่  16 พฤษภาคม 2562  ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 



      7.2  นัดท าสัญญา ก าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายน้ าดื่ม-น้ าปั่นผลไม้สดมาท าสัญญา   
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  ตั งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท า
สัญญาโรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น  กรณี
พิเศษต่อไป) 
      7.3  ก าหนดช าระเงินเสนอยื่นซองประมูลราคา ดังนี้ 
             งวดที่ 1  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  วันท าสัญญา เป็นค่าประกันสัญญาจ านวน 10 % 
ของจ านวนเงินที่เสนอยื่นซองประมูลราคาและได้รับพิจารณาให้ได้ตามเสนอทั้งหมด และช าระเงินครึ่งหนึ่ง  
ของเงินทีเ่สนอยื่นซองประมูลราคา              
             งวดที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ช าระอีกครึ่งหนึ่งของเงินที่เสนอยื่นซองประมูล
ราคาที ่ค้างอยู่ให้ครบจ านวนที่เสนอยื่นซองประมูลราคาไว้  
    
  ประกาศ   ณ   วันที่  1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
                        ว่าที่ร้อยตร ี

     (  สุมิตร แวงโสธรณ์  ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบประกาศโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
น ้าหวานปั่น/น ้าผลไม้สดปั่น 
 1. น้ าผลไม้สดปั่น ต้องท ามาจากผลไม้สด เช่น มะพร้าว มะนาว ส้ม ฝรั่ง  แอปเปิ้ ล  
สับปะรด ลิ้นจี่ ข้าวโพด  แตงไทย   แตงโม  แคนตาลูป  กล้วยหอม  ล าไย องุ่น  ฯลฯ หรือผลไม้
ตามฤดูกาล 
 2. น้ าหวานปั่นประเภทโหลแก้ว เช่นนมเย็น ชาเย็น โกโก้ แห้ว เงาะ ชาเขียว แคนลา
ลูป ฯลฯ 
 3. คุณภาพของน้ าผลไม้ปั่นไม่ต่ ากว่า 30% หรือ 1 : 3 
 4. ความหวานต้องเป็นความหวานจากน้ าตาลธรรมชาติ 
 5. ห้ามให้สารปรุงแต่งรสเปรี้ยวที่นอกเหนือจากธรรมชาติ 
 6. การใช้สีปรุงแต่ง อนุญาตให้ใช่สีธรรมชาติหรือสีผสมอาหารที่มีคุณภาพ และ อย. 
รับรองมาตรฐานเท่านั้น 
 7. กรรมวิธีการผลิตต้องค านึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และถูกหลักสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 8.ภาชนะท่ีใช้ในการผลิต หรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อจัดจ าหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย และ
ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 9. น้ าหวานปั่น/น้ าผลไม้สดปั่น เพ่ือจ าหน่าย ต้องบรรจุอยู่ในแก้วพลาสติกใสที่
แข็งแรงเหมาะสมในแต่ละครั้ง สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ม.อ.ก 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


