
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ที่ 1/2565 

เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2565 

.............................................................. 
 ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
1.1  กรณีเป็นนิติบุคคล ให้มีหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือจดทะเบียนการค้า 
1.2 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมัสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่เป็นคนวิกลจริต 
หรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

2. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

3. ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
4. ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ 
5. ต้องไม่เป็นบุคลากรในโรงเรียนนวินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
6. ผู้ประมูลหรือตัวแทนนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ 
7. ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น มีบุคลากรที่

ดำเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด 
สำหรับการดำเนินการประมูลได้กำหนดขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ และยื่นเอกสารการประมูลตั้งแต่
วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. (ไม่
เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานกลุ่มการบริหารงบประมาณและแผนงาน อาคาร 1 กรณี
วันหยุดราชการเฉพาะการขอรับเอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขฯ ณ ห้อง
ประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าลิฟต์อาคาร 2 

2. กำหนดเปิดซองการประมูลในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
3. ประกาศผลการประมูลในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 ทางเว็บไซต์โรงเรียนนวมินทรา    

ชินูทิศ หอวัง นนทบุรี www.hwn.ac.th 
4. กำหนดระยะสัญญา ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2567  เป็น

ระยะเวลา 2 ปี  

http://www.hwn.ac.th/


ผู้สนใจที่จะเข้ารับการประมูลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูล ผู้ประกอบการร้านค้า
สวัสดิการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ติดต่อขอดู
รายละเอียดและขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงานกลุ่มการบริหารงบประมาณและแผนงาน อาคาร 1 โรงเรียนนวมิน- 
ทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในวันเวลาราชการ  
 

ประกาศ ณ วันที่  4  เมษายน พ.ศ.2565 
 

 

 

 

(นายรังสิมันต์  ยาละ) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลผู้ประกอบการ 

ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 
................................................................. 

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน โดยผู้ประสงค์จะยื่นซองประมูลจะต้องจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม มี
คุณภาพตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน และเพื่อให้การ
ดำเนินการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นซองประมูล 
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี 

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
2.1 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

2.1.1 กรณีเป็นนิติบุคคล ให้มีหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือจดทะเบียนการค้า 
2.1.2 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมัสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่เป็นคนวิกลจริต 

หรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.2 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาแก่โรงเรียนนวมิน 

ทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
2.3 ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ 
2.5 ต้องไม่เป็นบุคลากรในโรงเรียนนวินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
2.6 ผู้ประมูลหรือตัวแทนนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ 
2.7 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น มีบุคลากรที่

ดำเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด 
3. ช่วงเวลาดำเนินการจำหน่ายสินค้า 

3.1 จำหน่ายสินค้าในวันเปิดทำการปกติทุกวัน 
 - เช้า จำหน่ายไม่เกินเวลา 07.40 น. 
 - พักรับประทานอาหาร จำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.45 น. – 13.15 น. 
 - เวลาบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.05 น. – 18.00 น. 
 - ยกเว้นประเภทน้ำดื่ม สามารถขายได้ตลอดทั้งวัน 
3.2 จำหน่ายสินค้าในวันหยุดหรือปิดภาคเรียน เวลา 06.00 น. – 18.00 น. 



 
4. หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 

4.1 ผู้ประกอบการต้องจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานถูกหลักอนามัย มีประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค ราคาไม่แพงกว่าท้องตลาด โดยการติดป้ายแสดงราคา และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
ภายในโรงเรียน 

4.2 ผู้ประกอบการต้องแจ้งรายการรายละเอียดของสินค้า ราคาสินค้าที่นำมาจำหน่ายในร้านค้า
สวัสดิการให้กับคณะกรรมการทราบทุกรายการ 

4.3 การเพ่ิมรายการสินค้าจากจำนวนรายการที่แจ้ง ผู้ประกอบการต้องบันทึกขออนุญาตและให้
โรงเรียนพิจารณาอนุญาตก่อนนำมาจำหน่ายผ่านคณะกรรมการฯ 

4.4 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการจัดทำและจำหน่ายสินค้าที่โรงเรียนจัดทำและจำหน่ายสินค้าที่
โรงเรียน ได้แก่ โบว์ผูกผม ถุงเท้า หนังสือ สมุด ชุดพละ กระเป๋าเป้ และผิลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่
ทางโรงเรียนดำเนินการจัดทำและจำหน่ายในวสันมอบตัวนักเรียน 

4.5 สินค้าท่ีห้ามจำหน่าย ได้แก่ 
4.5.1 สารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด  
4.5.2 สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการพนันหรือมีของแถมเป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนัน 
4.5.3 สินค้าประเภทเสริมความงาม เช่น เจลใส่ผม ลิปสติก ที่ปัดแก้ม และสินค้า

ต้องห้ามตามระเบียบโรงเรียน 
4.5.4 สินค้าหรือบริการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเห็นว่าไม่

สมควรจำหน่ายในสถานศึกษาหรือขัดต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.5.5 สินค้าท่ีมีผู้ประกอบการฯ รายอื่นสงวนสิทธิ์การจำหน่ายไว้แล้ว 
4.5.6 น้ำผลไม้ปั่น น้ำหวาน (น้ำชงโหล) และน้ำอัดลมทุกชนิด 
4.5.7 กาแฟสำเร็จรูป หมากฝรั่ง อาหารทุกชนิด อาหารประเภทปิ้ง-ย่าง-ทอดทุกชนิด 

4.6 สินค้าทุกชนิดต้องติดป้ายแสดงราคา และราคาสินค้าทุกชนิดต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาด 
4.7 ผู้จำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มของ

มึนเมา ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง โดยมี
ใบรับรองแพทย์แสดง และต้องมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 

4.8 ผู้ประกอบการต้องชำระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาตามมิเตอร์ที่ใช้จริง 
4.9 ผู ้ประกอบการต้องรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ เช็ดถูทำความสะอาดทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร ตลอดจนบริเวณอาคารโดยรอบให้เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายจะต้อง
ชดใช้หรือปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 

4.10 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อ และ
ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือและยินยอมให้คณะกรรมการบริหารร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียนเข้าตรวจสอบลักษณะและราคาของสินค้าที่วางจำหน่าย หากพบว่าไม่เป้นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนมีสิทธิ์เลิกสัญญาได้โดยผู้ประกอบการ
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ไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ จากโรงเรียนทั้งสิ้น และให้ผู้เสนอราคาได้ในลำดับถัดไป
เข้าทำสัญญาดำเนินการแทน 

4.11 ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนและพนักงานร้านค้า จะเข้าพักอาศัยค้างแรมใน
ร้านค้าสวัสดิการไม่ได้ 

4.12 ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนจะต้องดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเอง
และพนักงานร้านค้าทุกคน หากมีการสูญหายหรือเสียหายโรงเรียนไม่รับผิดชอบไม่ส่ากรณี
ใดทั้งสิ้น 

4.13 ผู้ประกอบการต้องจำหน่ายสินค้าทุกวันทำการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถ
ยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียน พร้อมทั้งถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในครั้งต่อไป 

4.14 ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน
ตามแบบแปลนที่โรงเรียนกำหนดในการก่อสร้าง มูลค่า 600,000 บาท (หกแสนบาท
ถ้วน) ในวันทำสัญญา 

5. ระยะเวลาของการประกอบการ 
โรงเรียนจะทำสัญญาให้ผู้ประกอบการเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึง 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567  เป็นระยะเวลา 2 ปี  
6. การพิจารณาผลการประมูลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา โดยผู้เข้าประมูลจะนำไป
เป็นเหตุฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการถือเป็นสิทธิ์
ของโรงเรียนที่พึงกระทำได้ 
7. หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล 

7.1 แบบใบเสนอราคาประมูล   จำนวน 1 ฉบับ 
7.2 รายการสินค้าพร้อมราคาที่จำหน่าย  จำนวน 1 ฉบับ 
7.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นประมูล จำนวน 1 ฉบับ 
7.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นประมูล  จำนวน 1 ฉบับ 
7.5 ใบรับรองแพทย์    จำนวน 1 ฉบับ 
7.6 กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหลักฐานดังนี้ 
 - สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล  
 - หนังสือมอบอำนาจ    
 - หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ  

- ในวันทำสัญญาผู้ที่ได้รับการประมูลต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อโรงเรียน 
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8. การทำสัญญา 
8.1 กำหนดทำสัญญา 
      ให้ผู้ได้รับการพิจารณามาทำสัญญาวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 
15.30 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับ
ต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการกรณีพิเศษต่อไป) 
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แบบใบเสนอราคาประมูล 
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

 
เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ 
 

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................... อายุ............. ........ปี 
บัตรประชาชนเลขท่ี...........................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ .................. หมู่ที่............... 
ซอย........................................................ถนน.....................................................ตำบล...... .........................................
อำเภอ............................................................จังหวัด..................................................... .รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์..........................................................มือถือ....... ........................................................ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี ได้
พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โดยตลอด และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือได้รับการลงโทษเรื่องร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน เป็นลายลักษณ์
อักษรแต่อย่างใด 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนวมินทราชินูทิส หอวัง นนทบุรี ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการที่โรงเรียนกำหนด 

3. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  
 เสนอราคาเป็นเงิน ...............................................บาท (................................................ ................) 

ซึ่งได้รวมภาษีอากรอ่ืน ๆ ไว้ด้วยแล้ว 
4. ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 4.1 ......................................................................................................................... ....................... 
 4.2 ................................................................................................................................................  
 4.3 ......................................................................................................................... ....................... 
 4.4 ......................................................................................................................... ....................... 
 4.5 ................................................................................... .............................................................  
5. ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะดำเนินการตามเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นับถัดจากวันเริ่มทำงานตาม
สัญญาอย่างเคร่งครัด ตามข้อกำหนดของโรงเรียน 

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
6.1 ทำสัญญาตามเอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลผู้ประกอบการทุก

ข้อของเอกสารประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ชนะการเสนอราคา โดยไม่มีเงื่อนไขอ่ืนใด 

 6.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ให้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี 
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 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมี
แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีมีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคา
อื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ราคาประเภทนั้น ๆ หรือร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาจจะ
เรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป 

7. ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบ
เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เสนอราคาในครั้งนี้ 

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นซองเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน 

 
เสนอราคา ณ วันที่ .......................เดือน.................................................พ.ศ................. ...................... 
 
 
    
 
    ลงชื่อ......................................................................  
          (.....................................................................)  
                      ผู้เสนอราคา 
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แบบเสนอรายการสินค้าอุปโภค - บริโภค การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 

 
ชื่อผู้ประกอบการ ............................................................................................ 

 
ที ่ ประเภท/รายการสินค้า ราคา/หน่วย หมายเหตุ 
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