
 
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหลวง 

ที ่1  /2562 
เรื่อง  การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนบ้านคลองหลวง ประจ าปี 2562 

……………………….....................……………… 
   ด้วยโรงเรียนบ้านคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1  มีความประสงค์จะทําการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน  ประจําปี 2562  เพ่ือจัดจําหน่าย
อาหารให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองหลวง  ประมาณ  1,417  คน  โดยให้
มีอาหารบริการจัดจําหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม  มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตาม
ระเบียบตามกฎเกณฑข์องทางราชการและโรงเรียน ดังนี้ 
   1.  ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นประมูล 
กําหนดราคาข้ันต่ําในการเสนอราคาประมูลต่อ  1  ปี ดังนี้ 

ที ่ รายการ จ านวนร้าน ราคาประมูล
เริ่มต้น 

1. ข้าวราดแกงทุกชนิด คือ ข้าวสวย ราดกับข้าวชนิดต่าง ๆ ยกเว้น 
อาหารสุก ๆ ดิบ 

2 55,000 

2. ก๋วยเตี๋ยวน้ําและก๋วยเตี๋ยวแห้ง  เช่น  เย็นตาโฟ  กวยจั๊บ  น้ําตก  น้ําใส 
กระเพราะปลา  ราดหน้า  สุกี้  ผัดไทย  ผัดซีอ๊ิว  สปาเก็ตตี้ 

1 55,000 

3. อาหารจานเดียวเช่น  ข้าวมันไก่  ข้าวไก่ทอด  ข้าวหมูกรอบ   
ข้าวหมูแดง  ข้าวขาหมู 

1 55,000 

4. ขนมใส่ถ้วยล้างและผลไม้สด ของที่ขายได้คือรวมมิตรน้ําแข็งใส  ตะโก้  
ถั่วดํา  วุ้นกะทิ  ลอดช่อง  เป็นต้น  และผลไม้ทุกชนิดยกเว้นอาหาร
หมักดองต่าง ๆ 

1 25,000 

5. ไอศกรีมตักใส่ถ้วย 1 25,000 
6. ร้านผลไม้ต่างๆ  1 25,000 

  
 2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลร้านค้าขายอาหาร 

   2.1  ต้องเคยเป็นหรือกําลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/บริการ 
ดังกล่าวข้างต้น 
  2.2  ต้องมีสัญชาติไทย 
  2.3  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ  
(ส่วนผู้ประกอบอาหาร/แม่ครัว/คนงานประกอบในร้านให้มีใบรับรองแพทย์ทุกคนมาให้โรงเรียนหลังจากได้รับ
ประมูลเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2562) 
  2.4  ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง  และ  1  คน  ยื่นซองได้  1  ร้านเท่านั้น 
  2.5  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
 



  2.6  ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ การขาย                
อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการ  โดยมีบุคลากรที่จะดําเนินงาน               
พร้อมและมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกําหนด   
 

3.  ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
        -  ขายและจําหน่าย บริการในวันเปิดทําการปกติทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน 
                        (ยกเว้นวนัหยุดต่างๆ)   

      เช้า  จําหน่ายไม่เกินเวลา    08.00 น. 
              กลางวัน จําหน่ายตั้งแต่เวลา     10.30 น. – 12.15 น.  
             นอกเหนือจากเวลาข้างต้นห้ามจําหน่าย โดยยึดนาฬิกากลาง 
 
 4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 

คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง 
โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นลําดับแรก  และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นลําดับต่อไป            
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม  คือ  จะพิจารณาการ
ให้ราคาสูงสุดเป็นสําคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของ  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นที่สุด   
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 
 

5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
5.1  ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องทําความ  

สะอาดล้างสถานที่ ทั่วบริเวณโรงอาหาร, ภาชนะมีความสะอาด  ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกําหนดของ
โรงเรียน 

 5.2  อาหารที่จําหน่ายบริการต้องมีความใหม่  สด  สะอาด ถูกสุขลักษณะเป็นประโยชน์ 
ถูกหลักอนามัยไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความร้อน
ในขณะขายและบริการ  ต้องมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่นละอองตามท่ีโรงเรียนกําหนดอย่างเคร่งครัด 

 5.3  ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณท่ีร้านค้าตนเองตลอดเวลาทําการ 
 5.4  ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ  สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิด  

ร่างกายสะอาดผม  เล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนที่ขายอาหาร                  
ในโรงเรียน 
  5.5  ผู้ขายต้องทําการขายอาหารทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 
2 วัน และถ้าหยุดขายเกิน  1  สัปดาห์  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของ
ผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 

5.6  ผู้ขายต้องไม่ทําการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
  5.7  ผู้จําหน่ายอาหารทุกร้านต้องใช้ภาชนะใส่อาหารของโรงเรียนตามที่โรงเรียน กําหนด 

เท่านั้น 
    - ผู้จําหน่ายอาหารต้องรับผิดชอบภาชนะใส่อาหารเอง   ดูแลรักษาภาชนะใส่อาหาร
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน   ผู้จําหน่ายต้องเตรียมภาชนะด้วยตนเอง เก็บรักษาให้เรียบร้อยหาก
เกิดความเสียหายทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบทุกรณี 
 
 
 
 



   5.8  กําหนดราคาขายอาหาร ดังนี้  
                ข้าวราดแกง ต้องมีแกงให้เลือกซ้ือ/บริการไม่น้อยกว่า 4 ชนิดต่อวัน แต่ละร้าน 

ทําป้ายบอกชื่อรายการอาหารไว้ชัดเจน 
   5.8.1 ข้าวพร้อมกับข้าว อาหารจานเดียวและโจ๊ก ข้าวต้ม  ราคา 15 บาท 
   5.8.2 ก๋วยเตี๋ยวทุกประเภท  ราคา 15 บาท  
   5.8.3 ไอครีม   ถ้วยละ   5,10    บาท 
   5.8.4 ขนมหวาน   ถ้วยละ  5,10 บาท 
   5.8.5 ผลไมส้ด   จานละ   5,10 บาท 
   5.8.6 ส้มตํา  จานละ   5,10 บาท 
   5.8.7 ของทอดและของว่าง เริ่มต้น 5,10 บาท 
   5.8.8 ขนมจีน    15 บาท 
   5.8.9 ข้าวเหนียวและไก่ย่าง เริ่มต้น 10,15 บาท 
   5.8.10 ยํา จานละ   10 บาท  
   5.8.11 อ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนกําหนด  

      หมายเหตุ  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาให้อยู่ในการพิจารณาของผู้บริหารและ             
ครูโภชนาการโรงเรียน 

  5.9  การทําสัญญานั้น  ให้ผู้รับการประมูลให้มาทําสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่ 
โรงเรียนกําหนด  พร้อมวางเงินประมูล  ค่าประกันของเสียหายเป็นจํานวนเงิน  2,000 บาท/สัญญา  และ               
จะคืนเงินค่าประกันเมื่อสัญญาสิ้นสุดเท่านั้น หากไม่แจ้งล่วงหน้าก่อน  30 วัน  จะไม่สามารถรับเงินประกัน
สัญญาได้ทุกกรณี 

  5.10  ทําสัญญาครั้งละ  1  ปี  โดยชําระครั้งเดียวในราคาที่ประมูลได้ 
  5.11  ผู้จําหน่ายอาหารต้องชําระเงิน  ค่าดําเนินการจัดการภายในโรงอาหาร               

เป็นค่าสาธารณูปโภคตามความจะเป็นเป็นรายเดือน  
  5.12  ราคาการจําหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไป 

    6.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลร้านค้าขายอาหาร 
   6.1  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าขายอาหารได้ที่โรงเรียนบ้านคลองหลวง  
(ห้องธุรการ)  ได้ตั้งแต่ วันที่  22  เมษายน 2562 ถึงวันที ่ 2  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
เว้นวนัหยุดราชการ 
                  6.2  ยื่นซองประมูลราคา  ในวันที่  3  พฤษภาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 
12.00 น.  ในเวลาราชการ ทีห่้องธุรการ 

      6.3  เปิดซองประมูลราคา  ในวันที่  10  พฤษภาคม 2562  เวลา  10.30 น.  
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองหลวง  พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 
   6.4  ผู้ยื่นซองประมูลราคาสามารถเสนอราคาประมูลได้เพียง 1 ร้าน และจะต้อง             
ใส่ชื่อรายการอาหารตามที่กําหนด  
                  6.5  ซองประมูลราคา   ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น  2  ซอง  พร้อมจ่าหน้า 
ซองเรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหารโรงเรียนบ้านคลองหลวง ดังนี้ 
    6.5.1  ซองเสนอราคา   ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษร 
ตรงกันชัดเจน จํานวน  1  ฉบับ (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
 
 
 
 



 
         6.5.2  ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุดังนี้ 
                     - รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว  จํานวน 2 รูป  
                      - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสนอราคาพร้อมเซ็นรับรอง  
     1  ฉบับ 
                      - สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรอง  1  ฉบับ 

                6.6  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคา  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศ               
ผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา  หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตาม รายละเอียด 
ในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของ คณะกรรมการถือเป็น ที่สุดซึ่งผู้เสนอ
ราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไมส่ามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้          
     6.7  การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อม
ประกาศผู้ได้รบัพิจารณาให้ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
  7.  การท าสัญญา 
             7.1  อายุสัญญา  โรงเรียนจะทําสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหาร 
แต่ละประเภทซ่ึงมี อายุสัญญา  1  ปีการศึกษา 
             7.2 กําหนดทําสัญญา  ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทําสัญญา   
ในวันที่  14  พฤษภาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น.  (ถ้าเกินกําหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์
จะทําสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลําดับต่อไปมา ทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรณีพิเศษต่อไป) 
             7.3  กําหนดชําระเงิน  ประมูลร้านค้าขายอาหาร ให้นําเงินมาชําระในวันที่      
(วันทําสัญญา) 

  

           ประกาศ  ณ  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 

 
                                     (นางสาวณฐมน  บุญมาเลิศ) 

                                     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


