
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
เร่ือง  เสนอยืน่ซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

ประจำปีการศึกษา 2564 
……………………………………...............................… 

 

ด้วยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้า เพื่อจัดจำหน่ายอาหารใน
โรงอาหาร ให้บริการแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ซึ่งมีนักเรียนระดับปฐมวัย
จำนวน 175 คน ระดับประถมศึกษาจำนวน 570 คน ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 839 คน คณะครู  
แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร จ ำน ว น  100 ค น  รวมประมาณ 1,684 คน  (ข ้ อม ู ล  18 กรกฎาคม 2563)  
โดยให้มีอาหารบริการจัดจำหน่ายและบริการในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไป
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 
1.  ประเภทรายการที่กำหนดให้ ยื่นซองเสนอราคา 

(1) ประเภทน้ำหวาน/น้ำผลไม้(ธรรมดา/ปั่น)/น้ำเปล่า (ไม่อนุญาตน้ำอัดลม) จำนวน 1 ร้าน 
(2) ประเภทของหวาน/ขนมไทย/ผลไม้/น้ำแข็งใส (ไม่อนุญาตขนมขบเค้ียว) จำนวน 2 ร้าน 
(3) ประเภทของทอด/ปิ้ง/ย่าง/ลูกช้ิน/เนื้อ/หม/ูไก่/ไส้กรอก/ข้าวเหนียว จำนวน 2 ร้าน 
(4) ประเภทข้าวราดแกง จำนวน 2 ร้าน 

- ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว 1 อย่าง ราคาไม่เกิน 20 บาท/จาน 
- ราดกับข้าวมากกว่า 2 อย่างให้เพิ่มราคา อย่างละ 5 บาท 

(5) ประเภทอาหารจานเดียว (ประเภทอาหารต้องไม่ซำ้กัน) จำนวน 2 ร้าน 
(6) ก๋วยเต๋ียว/อาหารเส้น/ราดหน้า/ผัดซีอิ๊ว/ผัดไท/สุกี้ยากี้/ขนมจีน/สเต๊ก (ไม่อนุญาตบะหมี่กึ่ง

สำเร็จรูป) จำนวน 2 ร้าน 
*หมายเหตุ ประเภทร้านค้า (๑) (4) จำนวน 2 ล็อคต่อ 1 ร้านค้า 

2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคาขายอาหาร 

(1) ต้องเคยเป็นหรือกำลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/บริการโดยตรง  
(2) ต้องมีสัญชาติไทย 
(3) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อทีร้ายแรงโดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/แม่ครัว/

คนงานประกอบในร้านให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนด้วยหลังจากได้รับประมูล) 
(4) ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง 
(5) ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
(6) ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการการขายอันได้แก่มีวั สดุอุปกรณ์ท่ี

จำเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรท่ีจะดำเนินงานพร้อมและมีความพร้อม
ในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด  
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3.  ช่วงเวลาการขายประจำวัน 
 ขายและจำหน่ายบริการในวันเปิดทาการปกติทุกวัน(ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)  
  - ช่วงเช้า    ต้ังแต่เวลา 06.00 – 07.40 น. 
  - ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน ต้ังแต่เวลา 11.15 – 13.40 น. 
  - ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน   ต้ังแต่เวลา 15.10 – 17.00 น. 
  (เฉพาะประเภทร้านค้าตามข้อ 1 (1) (2) (3)) 

- ช่วงเวลานอกเหนือจากนี้ห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาด  
4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา  จะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื ่นซองโดยจะ
พิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลำดับต่อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลมคือจะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นสำคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นท่ีสุดผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 
5.  เง่ือนไขและข้อปฏิบัติ  

(1) ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ ในการขาย, อุปกรณ์ ประกอบอาหารและต้องทำความสะอาด
สถานท่ี, ภาชนะมี ความสะอาดถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกำหนดของโรงเรียน โดยห้ามใช้
ถุงพลาสติกและไม้แหลมประกอบการบริโภคของนักเรียน 

(2) อาหารท่ีจำหน่ายบริการต้องมีความสด, สะอาดมีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเป้ือนสารท่ีเป็นพิษ
ต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุกโดยปกติ ควรให้มีความร้อนในขณะขายบริการและต้องมี
ภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่นละอองตามท่ีโรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด 

อาหารที่ห้ามจำหน่าย : อาหารและของกินเล่นที่โน้มน้าวใจให้ เกิดการพนัน ปลอมปนหรือมีลักษณะ
เป็นยาเสพติดมึนเมาให้ โทษต่อร่างกายน้ำอัดลมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแอลกอฮอล์  เครื่องดื่มประเภท
คาเฟอีน 

(3) ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณร้านค้าของตนเองตลอดเวลาทำการ 

(4) ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการร่างกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาดพูดจา
สุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นท่ีขายอาหารในโรงเรียน 

(5) ผู้ขายต้องทำการขายอาหารทุกวันทำการของโรงเรียนถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน และถ้า
หยุดขายบอ่ยครั้งโรงเรียนสามารถบอกยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร
ของโรงเรียนพร้อมท้ังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 

(6) ผู้ขายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 

(7) การทำสัญญานั้นให้ผู ้ได้รับการประมูลได้มาทำสัญญากับโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียนกำหนด
หลังจากวันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกันการทำสัญญาจำนวน 20 % ของ
จำนวนเงินประมูลท้ังส้ินของแต่ละรายท่ีประมูลได้ 

(8) เงินประกันสัญญาตามข้อ 5 (7) นี้เป็นหลักประกันให้ผู้ทำสัญญาต้องมาดำเนินการตามที่ได้รับและ
ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันสัญญาซึ่งทางร้าน
จะเรียกร้องใด ๆ ต่อโรงเรียนไม่ได้ด้วยประการท้ังปวง 

(9) การรับเงินประกันสัญญาคืนตามข้อ 5 (7) สามารถรับเงินประกันสัญญาคืนได้เมื่อสิ้นสุดสัญญา/ปี
การศึกษาท่ีทำสัญญา 

(10) กำหนดราคาขายอาหารโดยจะต้องมีปริมาณตามท้องตลาดในท้องถิ่นที่ขายในปัจจุบัน 
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6.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร 

(1) ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ท่ี โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ (สำนักอำนวยการ) 
ได้ต้ังแต่ วันที่ 19 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  

(2) ยื่นซองประมูลราคา ในวันท่ี 29 เมษายน 2564 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. – 11.30 น. (ห้องงบประมาณ) 
(2.1) ราคาเริ่มต้นร้านตามข้อ 1 (1) ไม่ต่ำกว่า 135,000 บาท  
(2.2) ราคาเริ่มต้นร้านตามข้อ 1 (2) ไม่ต่ำกว่า 7,500 บาท  
(2.3) ราคาเริ่มต้นร้านตามข้อ 1 (3)(5)(6) ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท  
(2.4) ราคาเริ่มต้นร้านตามข้อ 1 (4) ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท  

*หมายเหตุ (2 ภาคเรียน/1 ปีการศึกษา/200 วัน) 
(2.5) ผู้ยื่น 1 ราย ยื่นได้เพียง 1 ร้านเท่านั้น ในกรณีที่ทราบภายหลังว่ามีเจตนาจงใจฝ่าฝืนสิทธิผู้

ประมูลรายอื่น ทางโรงเรียนจะขอยกเลิกสัญญาทันทีโดยผู้ประมูลจะต้องยอมรับและไม่สามารถ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  

(3) เปิดซองประมูลราคา ในวันท่ี 29 เมษายน 2564 ต้ังแต่เวลา 12.00 น.พร้อมท้ังประกาศรายช่ือผู้
ได้รับการพิจารณาให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 

(4) ซองประมูลราคาผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง และปิดผนึก 
“เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหารโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์”  
ดังนี้  
(4.1) ซองเสนอราคาภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลข และตัวอักษรตรงกันชัดเจน  

(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
(4.2) ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุ ดังนี ้

  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
              - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
               - รายช่ือบุคลากรท่ีจะจ้างมาประกอบอาหารพร้อมใส่ข้อมูลท่ีอยู่ด้วย 
               - เอกสารท่ีแสดงการรับรองผลการตรวจร่างกาย 

(5) คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ท่ีจะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็น ผู้ได้รับ
การพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดในข้อ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ ่งผู้ เสนอราคาทุกราย
จะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  

(6) การรับซอง / การมอบซองเสนอราคา / การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 

7.  การทำสัญญา 
(1) อายุสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้

เช่าพื้นท่ีขายอาหารแต่ละประเภทตามข้อ 1 ซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี (2 ภาคเรียนในปีการศึกษา 2564) 
โดยให้ทำการจำหน่าย ขาย หรือให้บริการ ต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนกระท่ังถึง วันท่ี 
31 มีนาคม พ.ศ. 2565 หรือตามเวลาที่โรงเรียนเปิดเรียน โดยผู้เช่าพื้นที่จะต้องดำเนินการชำระค่า
เช่าพื้นที่รายวัน ๆละ 120 บาท สำหรับประเภทร้านค้าตามข้อ 1 (2) / 150 บาท สำหรับประเภท
ร้านค้าตามข้อ 1 (3)(5)(6) / 180 บาท สำหรับประเภทร้านค้าตามข้อ 1 (1)(4) และชำระค่า
สาธารณูปโภค อันได้แก่ค่าไฟฟ้า และค่าประปา เป็นรายเดือนตามมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาท่ีติดต้ังไว้ 

  




