
 

 

ประกาศโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 

ประจำปีการศึกษา 2566 
......................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม มีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 
2566 (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 256๗) เพ่ือจำหน่ายให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยจำหน่ายในราคาที่โรงเรียนกำหนด เป็นธรรม อาหารมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ตาม
หลักโภชนาการ และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ ดังนี้ 

1. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นซองประมูล 
 

กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูลปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 
ที ่ ประเภทร้านที่จำหน่ายอาหาร จำนวนร้าน ราคาประมูลเร่ิมต้น (บาท)/ภาคเรียน 
1 ร้านข้าวราดแกง 2 ร้าน 1๒,000.00 บาท 
2 ร้านก๋วยเตี๋ยว 2 ร้าน 1๒,000.00 บาท 
3 ร้านน้ำหวานและอาหารว่าง 1 ร้าน ๒๐,000.00 บาท 
4 ร้านขนมและเครื่องดื่ม 1 ร้าน ๒๐,000.00 บาท 
5 ร้านเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน 1 ร้าน 1๔,000.00 บาท 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเสนอประมูลได้ที่โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมหรือดาวน์โหลดเอกสาร 
ใบเสนอราคา หน้าเว็บไซต์ www.maejadee.ac.th  ตั้งแตว่ันที่ 7-1๗ มีนาคม พ.ศ. 25๖๖ เบอร์ติดต่อ 053-
789302 หรือ 084-3780636 ในเวลาราชการ (08.30 น. – 1๖.00น.) 

 
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล 

2.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล 
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยมีใบรับรองแพทย์ มาประกอบ 
2.3 ต้องไม่เคยผิดสัญญาหรือถูกลงโทษจากหน่วยงานภาครัฐ 
2.4 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการจำหน่ายอาหาร ได้แก่ มีบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ในการจำหน่าย

อาหาร 
2.5 ต้องมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูล ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำให้กับโรงเรียนตามกำหนด 

 



2.6 หลักฐานการสมัครให้ผู้ประสงค์ยื่นความจำนงจำหน่ายอาหารและสินค้าในโรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานดังต่อไปนี้ 
- สำเนาบัตรประชาชน 
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
- สำเนาใบผ่านงานด้านอาหาร/ โภชนาการ (ถ้ามี) 
- สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร (ถ้ามี) 
- ใบตรวจโรค (ตรวจโรคปอด ไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ โรคผิวหนัง  ที่เป็นอันตรายต่อการ

จำหน่ายอาหาร) ซึ่งได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน
เท่านั้น 

3. ช่วงเวลาการจำหน่ายอาหาร 
จำหน่ายในวันเปิดทำการปกติของโรงเรียน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ) 
3.1 ร้านจำหน่ายข้าวราดแกง/ ร้านก๋วยเตี๋ยว 
- ภาคเช้า  ทุกระดับชั้น เวลา 06.00 – 07.50 น. 
- ภาคกลางวัน  ทุกระดับชั้น เวลา 12.00 – 13.00 น. 

3.2 ร้านน้ำหวานและอาหารว่าง / ร้านขนมและเครื่องดื่ม 

- ภาคเช้า  ทุกระดับชั้น เวลา 06.00 – 07.50 น. 
- พัก 10 นาที  ทุกระดับชั้น เวลา 10.10 – 10.20 น. 
- ภาคกลางวัน  ทุกระดับชั้น เวลา 12.00 – 16.30 น. 

3.3 ร้านเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน 

- ภาคเช้า  ทุกระดับชั้น เวลา 06.00 – 12.00 น. 
- ภาคกลางวัน  ทุกระดับชั้น เวลา 12.01 – 16.30 น. 

หมายเหตุ ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 

คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายการที่เสนอยื่นซองโดยจะ 

พิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที ่เสนอมาเป็นลำดับต่อไปโดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุด
เป็นสำคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอจะเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ 
 
 
 
 



5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
5.1 ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร 

- ร้านข้าวราดแกงอาหารที่ขายได้ คือ  ข้าวสวยและกับข้าวต่างๆ ยกเว้นอาหารสุกๆดิบๆ  
    จำหน่าย ราคา จานละ 25-30 บาท 

- ร้านก๋วยเตี๋ยว อาหารที่ขายได ้คือ อาหารประเภทเส้นทุกชนิด จำหน่าย ราคา ชามละ 25-30 บาท 
- ร้านน้ำหวานและอาหารว่าง อาหารที่ขายได้ คือ น้ำหวานใส่น้ำแข็ง น้ำปั่น ผลไม้  
  ของทอด ขนมไทย  ขนมหวานใส่น้ำแข็ง ฯลฯ จำหน่าย ราคา 5-20 บาท 
- ร้านขนมและเครื่องดื่ม อาหารที่ขายได้ คือ ขนมเบอเกอรี่ นม ไอศกรีม น้ำดื่ม ผลไม้แปรรูป   
  เช่น มันทอด กล้วยฉาบ ในราคาที่เหมาะสม 
- ร้านเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน สินค้าท่ีจำหน่ายได้  คือ เครื่องเขียนและอุปกรณ์          
   การเรียนทุกชนิด ในราคาที่เหมาะสม 

5.2 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้พร้อม ต้องทำความ 
สะอาดล้างพ้ืนที่ขายอาหารและประกอบอาหาร ภาชนะมีความสะอาด ถูกหลักโภชนาการตามมาตรฐานสาธารณสุข 

5.3 อาหารที่จำหน่ายต้องมีความสดใหม่  สะอาด ถูกสุขลักษณะเป็นประโยชน์ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็น
อันตรายหรือเป็นพิษต่อร่างกาย ต้องได้รับการปรุงสุก 

5.4 ผู้จำหน่ายต้องแต่งกายถูกต้องตามหลักผู้ประกอบการทางโภชนาการ สวมเสื้อผ้าสะอาด        
สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิดและเล็บมือ เล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนในโรงเรียน 

5.5 ผู้จำหน่ายต้องจำหน่ายอาหารทุกวันที่โรงเรียนเปิดทำการปกติ ถ้าไม่มาจำหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้า  
2 วันและถ้าหยุดขายรวมกันเกิน 7 วันทำการ ต่อ 1 รอบสัญญา โรงเรียนจะยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

5.6 ผู้จำหน่ายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียนและระเบียบกฎหมายของทางราชการ 
5.7 ห้ามผู้ประกอบการร้านค้า นำภาชนะใส่อาหารประเภทถุงพลาสติก จานโฟม กล่องโฟม หรือวัสดุ 

ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาใส่อาหารโดยเด็ดขาด ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืน ต้องหยุดขาย 1 
สัปดาห์ และปรับ 1,000 บาทต่อครั้ง 

5.8  ผู้ประกอบการร้านค้าทุกราย จะต้องมีใบอนุญาตเพ่ือจำหน่ายอาหาร โดยสามารถติดต่อขอ 
ใบอนุญาตจำหน่ายอาหารได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ถ้ามี) 

5.9  ในการทำสัญญาให้ผู้รับการประมูลมาทำสัญญากับโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียนกำหนด
พร้อมกับชำระเงินค่าประมูลในครั้งเดียวตามราคาที่ประมูลได้ต่อภาคเรียน 

5.10  ในการทำสัญญานี้เป็นการทำสัญญาต่อปีการศึกษา 256๖ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน โดย
จำหน่ายอาหาร ได้ตั้งแต่ วันที่ 1๕ พฤษภาคม 256๖ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 256๗  

5.11  ผู้จำหน่ายต้องชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์ ราคาค่าน้ำหน่วยละ 25 บาท               
ราคาค่าไฟฟ้าหน่วยละ ๗ บาท โดยชำระทุกสิ้นเดือน ไม่เกินวันที่  5 ของเดือนถัดไป 

5.12   ผู้มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารในโรงเรียนแต่ละร้านต้อง เตรียมภาชนะรองรับจาน ชาม ถ้วย  
ช้อน ส้อม และต้องทำความสะอาดภาชนะ ท้ังจาน ชาม ถ้วย ช้อน ส้อม ที่นำมาใช้ด้วยตนเอง 

5.13  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารในโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ 
ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนเงื่อนไขทางโรงเรียนมีสิทธิเลิกสัญญาทันที         
และผู้จำหน่ายอาหารจะนำไปฟ้องร้องคดีใดๆ มิได้ 



5.14   ผู้มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารในโรงเรียนจะต้องดูแลทำความสะอาดบริเวณพ้ืนที่เช่าของ 
ตนเอง (พ้ืนที่ภายในและร้านค้าพ้ืนที่หลังร้านค้าตามที่กำหนด) 

5.15  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมจะดำเนินการทำความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลางบริเวณ                   
โรงอาหาร ยกเว้นพื้นที่เช่าร้านของผู้มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารในโรงเรียน 

5.16  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จะดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการ 
เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายอันเกิดจากผู้มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
ทำให้เกิดความเสียหายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม 

5.17  โรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดเรื่องการแต่งกายตามระเบียบประกาศของผู้จำหน่ายอาหารใน 
โรงเรียน 

5.18  การกำหนดราคาอาหารเป็นไปตามระเบียบประกาศของผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน 
5.19  นับตั้งแต่การทำสัญญาผู้มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารในโรงอาหารจะต้องชำระเงินสดให้กับ 

ทางโรงเรียนตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันไว้ หากไม่ทำตามสัญญาและชำระเงินในวันเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะเรียก
ผู้จำหน่ายอาหารใหม่ที่เห็นสมควรเข้าจำหน่ายอาหารแทนทันที 

5.20  การเสนอราคา ผู้ประกอบการ 1 ร้านค้า ต่อ 1 อาหาร/สินค้าเท่านั้น 
5.21  ผู้มีสิทธิ์เข้ามาประกอบการร้านค้าในโรงเรียน ต้องทำสัญญากับโรงเรียนตามระยะเวลา 

ที่กำหนดโดยจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์และจะต้องชำระรายการ ดังต่อไปนี้  
  5.21.1 ค่าประกันของเสียหาย 1,000  บาท 
  5.21.2 ค่าจ้างทำความสะอาดโรงอาหาร รายปี 1,000  บาท 
  5.21.3 การกำหนดราคาขาย จำหน่าย บริการ ให้เป็นไปตามท่ีโรงเรียนกำหนดไว้แนบท้าย
สัญญา 
  5.22 ยินยอมตรวจ ATK ทุกครั้งที่โรงเรียนกำหนด ทั้งคู่สัญญาและผู้ช่วยผู้ประกอบการทุกคนในร้าน 
  5.23 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคทั่วไปและโรคระบาดอย่างเคร่งครัด 
  5.24 สิทธิ์ใดๆ ที่ผู้มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารในโรงเรียนจะขายหรือมอบให้ผู้อื่นมิได้ ต้องเป็นผู้ประกอบการ
เพียงเจ้าเดียว 
  5.25 ในการเสนอราคาประมูล ราคาท่ีเสนอ ต้องสอดคล้องกับราคาอาหารที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1 เพ่ือใช้
ในการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 
6. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง/ การเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร 
 6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าจำหน่าย ที่งานธุรการ ห้องธุรการ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
ตั้งแต่วันที่ ๗-1๗ มีนาคม 256๖ (ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.) หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์
โรงเรียน 
 6.2 ยื่นซองประมูลราคาบุคคลหนึ่งสามารถยื่นซองประมูลอาการได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น โดยสามารถยื่น
ซองในวันที่ 2๘ มีนาคม 256๖ เวลา 08.30 – 1๒.00 น. ที่งานโรงอาหาร ห้องธุรการ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 6.3 เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 2๘ มีนาคม  256๖  เวลา 1๔.00 น. ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 6.4 ประกาศผลการประมูลในวันที่ ๒๙ มีนาคม 256๖ ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม และทางเว็บไซต์ 
www.maejadee.ac.th 

http://www.maejadee.ac.th/


 6.5  ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็นซองเดียว โดยจ่าหน้าซอง  ดังนี้ 
“ เอกสารเสนอราคาประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร โรงเรยีนแม่เจดีย์วิทยาคม ปีการศึกษา 256๖”  โดยใน
ซองประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 
  6.5.1 แบบใบเสนอราคาประมูล ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน
ชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ (ใช้แบบใบเสนอราคาของโรงเรียน) 
  6.5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสาร  
จำนวน  1 ฉบับ 
  6.5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา  พร้อมพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสาร 
จำนวน 1 ฉบับ 
 6.๖ การยื่นซองประมูลราคาต้องกรอกเอกสารใบเสนอราคาประมูลให้ครบถ้วนและแนบเอกสารให้ครบ 
หากผู้ยื่นประมูลกรอกเอกสารไม่ครบ จะถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนจะยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
เป็นที่สิ้นสุด 
 6.๗ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับ
การพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ 5 และ 6  โดยโรงเรียนทรง
ไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่
สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
 6.๘ การรับซอง การมอบซองเสนอราคา การรายงานผลการพิจารณา พร้อมประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
  

7.การทำสัญญา 
 7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จำหน่ายอาหาร อายุสัญญา 1 ปีการศึกษา 
ทั้งนี้ปีการศึกษา 256๖ ให้จำหน่ายอาหารได้ตั้งแต่วันที่ 1๕ พฤษภาคม 256๖  ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๗  
 7.2 กำหนดสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จำหน่ายอาหาร มาทำสัญญาปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 
๑  ในวันที่ 1๐ พฤษภาคม 256๖ เวลา 13.00 น.  ที่งานโรงอาหาร ห้องธุรการ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 7.3 กำหนดชำระเงิน ค่าประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารให้นำเงินมาชำระ ณ วันที่ทำสัญญา ในวันที่ 1๐ 
พฤษภาคม 256๖ เวลา 13.00 น.   
  

ประกาศฉบับนี้ถือว่าผู้สมัครขอรับการคัดเลือกทราบตามข้อความทั้งหมดและเข้าใจดีตลอดแล้ว ทั้ง
ยินยอมให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการ จึงได้สมัครใจยื่นใบสมัครขอเสนอราคาประมูลการจำหน่ายอาหาร
ในโรงเรียนม่เจดีย์วิทยาคม 
 

   ประกาศ  ณ   วันที่   ๑   เดอืนมีนาคม   พ.ศ. 256๖  

 

            (นายสัญญา   ทะกัน) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 



แบบใบเสนอราคาประมูล 
ร้านค้าและร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 

ปีการศึกษา 256๖ 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา 
 

1. ข้าพเจ้า.......................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............ถนน................... 
ตำบล/ แขวง.......................................... อำเภอ/ เขต.........................................จังหวัด........................................... 
โทร................................................  

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียน 
โดยตลอดและข้อกำหนดและเงือ่นไขนั้นแล้วรวมทั้งหมดรับรองว่า ข้าพเจ้าเปน็ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่กำหนดและไม่เป็น
ผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือได้รับผลการลงโทษเรื่องขายอาหารเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด 
 2. ข้าพเจ้าเสนอราคา ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
     ประเภท  (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน  เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ) 
      ร้านข้าวราดแกง                                 ร้านขนมและเครื่องดื่ม 
      ร้านก๋วยเตี๋ยว                                    ร้านเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน 
      ร้านน้ำหวานและอาหารว่าง 

เสนอเป็นเงินจำนวน...........................................บาท (............................................................ ....................) 
ซึ่งได้รวมภาษีอากรอ่ืนๆ ไว้ด้วยแล้ว 
  3. ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะดำเนินการตามเอกสารของเงื่อนไข
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารของโรงเรียนนับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
ตามข้อกำหนดของโรงเรียน 
  4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำสัญญาตาม
เงื่อนไขทุกข้อของเอกสารประกาศโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เรื่องการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารของโรงเรียน
แม่เจดีย์วิทยาคม นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้ชนะการเสนอราคา โดยไม่มีเงื่อนไขอย่างอ่ืนใด 
  5.ข้าพเจ้ายอมรับว่า โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการยื่นซอง
ประมูลราคาร้านค้าอาหารในครั้งนี้ 
  6.ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดและเข้าใจดีว่าโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
  7. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิด
กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 
    เสนอ ณ วันที่ ......................เดือน................................พ.ศ..........................  
 
       ลงชื่อ................................................... 
          (.........................................................) 
              ผู้เสนอราคา 
หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลให้ประทับตรากิจการด้วย 


