
๑ 
 

 
ใบสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนผดุงนารี 

จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
.......................................................... 

 

๑. ชื่อ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว)            
บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี .................................................ออกให้  ณ จังหวัด......................... ..................... 
หมดอายุวันที่....................หมายเลขประจำตัวประชาชน (๑๓ หลัก)       

๒. เกิดวันที่...........เดือน.........................................พ.ศ. ..................อายุ.............ป.ี..........เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร
วันสุดท้าย) สัญชาติ.......................เชื้อชาติ.........................นบัถือศาสนา  ภูมิลำเนา    
สถานภาพ       ชื่อคูส่มรส        

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้าน   เลขที ่   หมู่ที ่    ถนน   ตำบล     
อำเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์   

๔. เคยทำธุรกิจประกอบอาหารมาแล้ว   ปี ปัจจุบันจำหน่ายอาหารประเภท                
สถานที ่             

๕. บุคคลที่สามารถรับรองหรือค้ำประกันข้าพเจ้าได้ ชื่อ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว)      
บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่ ....................    ตรอก/ซอย.............................ถนน................. ....................... .
ตำบล/แขวง .................................. อำเภอ.....................................    จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์..........................................  

๖.  ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว  มาพร้อมใบสมัคร  รวม ..........................ฉบับ  คือ 
 รูปถ่าย ๑ X ๑.๕ นิว้ 

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง  (ยังไม่หมดอายุ) 
  สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง   

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองหรือค้ำประกัน  (ยังไม่หมดอายุ) 
  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองหรือค้ำประกัน   

    ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ 
 เอกสารอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  ให้ระบุ.............................................................................................................. ... 
 
 

 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิว้ x ๑.๕ นิว้ 

เลขที่ 



๒ 
 

๗. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะจำหน่ายอาหารในโรงเรียนผดุงนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คือ (ให้ทำ √ ลงในช่อง 
 เพียงช่องเดียวเท่านั้น) 

๗.๑. ประเภทข้าวแกง 
๗.๒. ประเภทอาหารจานเดียว 
๗.๓. ประเภทอาหารลักษณะเป็น

เส้น 
๗.๔. ไอศกรีม 
  - ประเภทไอศกรีมแท่ง 

- ประเภทไอศกรีมตัก 
๗.๕. ประเภทผลไม้สด 
๗.๖. ประเภทขนมหวาน  

  - น้ำ น้ำแข็งใส 
  - ขนมหวาน ขนมไทย 

๗.๗.  ประเภทลูกช้ิน/ไส้กรอก 
๗.๘. ประเภทข้าวเหนียวหมูปิ้ง 
๗.๙. ประเภทขนมรังผึ้ง,โตเกียว  

ขนมจีบ ซาลาเปา 
๗.๑๐. ประเภทของว่าง (ไก่ทอด 

,ไก่ป๊อบ หรือชนิดอื่น ๆ) 
๗.๑๑. ประเภทซูชิ ทาโกยากิ 
๗.๑๒. บาร์บีคิว 

 
๗.๑๓. เ

 ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้  เป็นความจริง  ถูกต้องทุกประการ  หากข้อความดังกล่าว
ไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง
ทั้งสิ้น 
 

ลงชื่อ...................................................ผูส้มัคร 
                     (...................................................) 

ยื่นใบสมัครวันที่.............เดือน...เมษายน..พ.ศ....๒๕๖๔ 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รบัสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ฉบับจริง พร้อมฉบบัถ่ายสำเนาแล้ว ปรากฏว่า 
 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน   ไม่ถูกต้อง 
เนื่องจาก............................................................................. 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ........................................................... 
    (.....................................................) 

      ตำแหน่ง........................................................... 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ............ 

 

ได้ตรวจคุณสมบัตทิั่วไป และคณุสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
ปรากฏว่า 

  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ 
  ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจาก................................... 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ...................................................... 
        (......................................................) 

    ตำแหน่ง................................................................. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ........... 

 
  



๓ 
 

 

                                                      ใบเสนอราคา 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาประมูลขายอาหารในโรงเรียนผดุงนารี 
  ๑.  ข้าพเจ้า...........................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี............ .......  

ถนน..........................................ตำบล / แขวง ...........................................อำเภอ / เขต ........................................... 

จังหวัด..............................................โทรศัพท์................................โดย............................. ........................................... 
เป็นผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่า 
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

 
           ๒.  ข้าพเจ้าขอเสนอรายการขายอาหารในโรงเรียนผดุงนารี  รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ใน 

เอกสารเสนอราคาตามราคาและกำหนดเวลาในการขาย คือ   

รายการ จำนวน ราคาที่เสนอ 

ประเภท..................................................... ................................. ๑ ร้าน  

 
(.....................................................................................................)  ซึ่งเป็นราคาที่ไมร่วมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง    

    

              ๓. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว  
และเข้าใจดีว่าโรงเรียนไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

๔. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉล  หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน 

๕.ข้าพเจ้าได้ปิดผนึกซอง ด้วยกระดาษเทปกาว (ด้วยตนเอง) พร้อมลายเซ็นต์กำกับบริเวณที่เห็นว่า
สามารถเปิด หรือแก้ไขได้ เพียงคนเดียวโดยไม่มีใครล่วงรู้ราคาที่ข้าพเจ้าได้เสนอราคาไปนี้ 

  ๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำสัญญาตาม
แบบสัญญาเสนอราคากับโรงเรียนในวันที ่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั ้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.หากเกิน
กำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะทำสัญญากับโรงเรียน ทางโรงเรียนมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็น
ผู้เสนอราคาได้  หรือโรงเรียนอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้ หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกและเปิด
ซองราคา 

 
                         เสนอมา  ณ  วันที่..................เดือน..เมษายน...พ.ศ.....๒๕๖๔..... 

      

 
                                                     ลงชื่อ.................................................................... 

                                                         (........................................................................)  

                                              ตำแหน่ง....................................................................... ........... 

  ประทับตรา (ถ้ามี)  



๔ 
 

เอกสารภายในซองประกอบด้วย 
๑. ประกาศโรงเรียนผดุงนารี เรื่อง  การเสนอราคาขายอาหารในโรงเรียนผดุงนารี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๒. ระเบียบโรงเรียนผดุงนารี ว่าด้วย การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ๒๕๖๓ 
๓. ใบสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔. ใบเสนอราคา 

 


