
 
ประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
……………………………………… 

       ด้วยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม มีความประสงค์จะทําการประมูลขายอาหาร เพ่ือจัดจําหน่ายให้กับคณะครู บุคลากร
และนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จํานวน  37 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 
580 คน โดยให้มีอาหารบริการ จัดจําหน่ายและบริการจ้างเหมาในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไป
ตามระเบียบกฎเกณฑข์องทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 

  1.  ประเภทรายการที่ก าหนดให้ย่ืนซองประมูล  
            1. ร้านอาหารตามสั่ง     จํานวน 1 ร้าน 

2. ร้านส้มตํา      จํานวน 1 ร้าน                        
3. ร้านข้าวราดแกง     จํานวน 1 ร้าน 

   4. ร้านก๋วยเตี๋ยว,ก๋วยจั๊บ     จํานวน 1 ร้าน 
    5. ร้านขายของว่าง และผลไม้สด    จํานวน 1 ร้าน 
          2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล 

    1. ต้องมีสัญชาติไทย 
   2. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการร้านค้า ให้ขอ
ใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1) 
   3. ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
   4. ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
   5. ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นมีบุคลากรที่จะ
ดําเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกําหนด  

  3.  ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
        - ขายและจําหน่าย บริการในวันเปิดทําการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)   

       - เริ่มจําหน่ายช่วงเช้า  เวลา    07.00 น. – 08.00 น. 
   - เริ่มจําหน่ายช่วงกลางวัน  เวลา   11.45 น. – 13.00 น. 
  4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 
      คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะดูจากคุณสมบัติเป็น
ลําดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลําดับต่อไป โดยคณะกรรมการจะยึดตามระเบียบโรงเรียนกันทร
ลักษ์วิทยาคมว่าด้วยการจําหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ. 2559 มาใช้ คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสําคัญ โดยให้ยึด
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆมิได้ทั้งสิ้น 
 

5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
    5.1  กําหนดราคาขั้นต่ําในการเสนอราคาประมูล ต่อปี  ดังนี้ 

   5.1.1. ร้านอาหารตามสั่ง     6,000 บาท    
   5.1.2 ร้านข้าวเหนียว ส้มตํา              3,500 บาท 

5.1.3. ร้านข้าวราดแกง     10,000 บาท    
   5.1.4 ร้านก๋วยเตี๋ยว,ก๋วยจั๊บ              5,000 บาท 
   5.1.5 ร้านของว่าง ผลไม้สด     8,000 บาท   



   
     5.2  ผู้จําหน่ายจะไม่จําหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นํามาโรงเรียน หรือ

รับประทาน ได้แก่ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม อ้อยควั่น ขนมอมหรือลูกอม หมากฝรั่ง น้ําอัดลมทุกชนิด เครื่องดื่มชู
กําลัง เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม  ขนมถุงที่มีส่วนผสมของผงชูรส  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดบรรจุกล่อง อาหารสําเร็จรูป 
และอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือขนมอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้
ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป   

     5.3 ผู้จําหน่ายต้องทําการขายอาหารทุกวันทําการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน และถ้า
หยุดขายบ่อยครั้ง  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้ง
จะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 

     5.4 ผู้ขายต้องไม่ทําการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
       5.5 การทําสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทําสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจากวันพิจารณาเปิด
ซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลและค่าบํารุง  
       5.6 ทําสัญญาครั้งละ 1 ปี   
       5.7 กําหนดราคาขายการจําหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป  

   6.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา 
           6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม (ห้องธุรการโรงเรียน
อาคาร 1  ได้ตั้งแต ่วันที ่26 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม  2564 เวลา 08.30 น. – 16.30  น.  
           6.2 ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 3 พฤษภาคม  2564 
เวลา  10.00  น. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 
          6.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง 
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหาร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  ดังนี้ 
  1.  ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 

   (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
           2. ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้ 

             - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
             - สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
  - ใบรับรองแพทย์ 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

   6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง 
เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด  ในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียนทรงไว้
ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
      6.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้ 
ดําเนินการตามระเบียบโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมว่าด้วยการจําหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ. 2559 
 7.  การท าสัญญา 
      7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี 
(2 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ) 
       7.2 นัดทําสัญญา กําหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทําสัญญา  ในวันที่ 4 พฤษภาคม  
2564  เวลา 10.00 น. - 12.00 น. (ถ้าเกินกําหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทําสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลําดับต่อไปมา
ทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 
                 7.3 กําหนดชําระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ชําระเงินประมูลงวดแรกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564   
 



 
 
   ประกาศ  ณ   วันที่  22  เมษายน  พ.ศ.   2564 

      

             
            (นางสาวนิตยาพร  อํานวย) 
    ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ. 2559 

……………………………………………….. 
1. ข้อบังคับทั่วไป  
 1.1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมว่าด้วยการจําหน่ายอาหารในโรงเรียน      
                กันทรลักษ์วิทยาคม  พ.ศ. 2559”  
 1.2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  
 1.3 สถานที่จําหน่ายอาหาร หมายถึง “ โรงอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม”  
 1.4  ผู้ขายอาหารต้องมีสัญชาติไทย และจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการโรงเรียน 
          1.5  การทําสัญญาจะต้องจัดทําสัญญาระหว่างผู้ขายอาหารกับผู้อํานวยการโรงเรียน และผู้ขายอาหารไม่  
                สามารถโอนสิทธิ์การขายให้แก่ผู้อ่ืนด้วยตนเองได้ 
          1.6  ผู้ขายอาหารต้องขายอาหารตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดเท่านั้น 
          1.7  การขายอาหารต้องถูกสุขลักษณะ ผู้ขายอาหารต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย มารยาทดี อาหารที่ขาย   
                ต้องสะอาด รวมทั้งภาชนะปกปิดอาหารเพ่ือป้องกันแมลงวัน และฝุ่นละออง ต้องจัดสถานที่ และน้ํา  
                สะอาดสําหรับชะล้างภาชนะใส่อาหาร และต้องจัดที่ทิ้ง หรือที่เก็บเศษอาหารและเศษขยะอ่ืนๆ ให้  
                มิดชิด 
          1.8  อาหารที่ขายต้องมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและราคาย่อมเยาพอสมควร 
          1.9  อาหารและของกินเล่นที่โน้มน้าวให้เกิดการพนัน ปลอมปน มีลักษณะเป็นยาเสพติดหรือมึนเมาและ 
                ให้โทษต่อร่างกาย ห้ามนํามาขายในโรงเรียน 
          1.10 เมื่อโรงเรียนยกเลิกสัญญาการขาย กรณีผู้ขายที่กระทําผิดระเบียบ โรงเรียนจะต้องจัดให้มีการ 
                 ประมูลสถานที่ขายอาหารใหม่ภายใน 15 วันทําการ 
          1.11  โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารที่นํามาขายประกอบด้วยครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และประเมินผลคุณภาพอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง แล้วนําเสนอผลการประเมินต่อผู้อํานวยการทราบต่อไป 
2. ข้อบังคับว่าด้วยประเภทของอาหาร และราคาอาหารที่จ าหน่าย  
 2.1 ประเภทของอาหารและราคาอาหาร  
  2.1.1 ข้าวราดแกง,ขนมจีนและอาหารจานเดียว จานละ 20 บาท  
  2.1.2 ก๋วยเตี๋ยว ถ้วย ละ 20 บาท   
  2.1.4 ผลไม้สด จานละ 5, 10 บาท  
 2.2 อาหารที่นํามาจําหน่ายในโรงอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี  
               สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสําคัญ  
 2.3 ผักและผลไม้ ต้องล้างให้สะอาดด้วยน้ํายากําจัดสารพิษ  
 2.4 โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ และยาเสพติด ห้ามผู้จําหน่ายอาหารนํามาเป็นธุรกิจในการจัดหา  
                หรือจําหน่าย ซึ่งบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ของมึนเมาท้ังหลาย มาจําหน่ายในโรงเรียน  
 2.5 ห้ามจําหน่ายอาหารที่ใช้ถุงพลาสติก หรือวัสดุอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายถุงพลาสติก นอกจาก  
                ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น ใบตอง กระดาษ เป็นต้น  
 
 



3. ข้อบังคับว่าด้วยสุขภาพอนามัยของผู้จ าหน่ายและความสะอาด  
 3.1 ภาชนะใส่อาหาร ภาชนะใส่เครื่องปรุงอาหาร ห้ามใช้ภาชนะพลาสติกที่สีหลุดลอกได้ เมื่อถูก  
                ความร้อน  
 3.2 จัดให้มีมุ้งครอบอาหารตามแบบที่โรงเรียนกําหนด และให้ใส่ถาดอาหารภายในมุ้งครอบอาหารเท่านั้น  

3.3 ผู้จําหน่ายอาหารทุกคนต้องไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคเรื้อน วัณโรค โรคผิวหนัง หรือโรคติดต่อร้ายแรงและ 
     เป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 

 3.4 ผู้จําหน่ายอาหารทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ  
3.5 ผู้จําหน่ายอาหารทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การจัดบริการอาหาร   
     และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนโดยเคร่งครัด  

 3.6 ผู้จําหน่ายอาหารทุกคนต้องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณ ภายในร้าน หน้าร้าน  
     ภาชนะใส่อาหารและที่ล้างภาชนะ  

 3.7 ภาชนะใส่อาหารทุกชิ้น ต้องล้างให้สะอาด  
  ครั้งที่ 1 น้ําเปล่า  
  ครั้งที่ 2 น้ําผสมน้ํายาล้างจาน  
  ครั้งที่ 3 น้ําเปล่า (1)  
  ครั้งที่ 4 น้ําเปล่า (2)  
  แล้วนําไปคว่ําในที่โล่งหรือผึ่งแดด  
 3.8 ผู้จําหน่ายอาหารต้องรวบรวมขยะใส่ถุงพลาสติก ผูกปากถุง นําไปกําจัดนอกโรงเรียน ทุกวัน  
 3.9 ผู้จําหน่ายอาหารทุกคนต้องแต่งกายให้สะอาด ใส่ชุดเครื่องแบบที่โรงเรียนกําหนด ใส่หมวก  
               คลุมผมสีขาว ผ้ากันเปื้อนสีขาว และไม่ใส่เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น ตลอดเวลาที่จําหน่ายอาหาร  
 3.10 ผู้จําหน่ายอาหารต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ  
4. ข้อบังคับว่าด้วยข้อห้าม  

4.1 ห้ามนําสารหรือวัตถุท่ีเป็นพิษมาประกอบอาหารที่จําหน่าย เช่น สีย้อมผ้า หัวน้ําส้ม สารช่วยอาหารเปื่อย กรอบ     
     หรือสารเสพติดให้โทษ  

 4.2 ให้ใช้เตาแก๊สสําหรับประกอบอาหารได้  
 4.3 ห้ามผู้จําหน่ายอาหารนําพัสดุของโรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ไปใช้ในการจําหน่ายอาหาร  
               นอกจากสิ่งของที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้  
          4.4 ห้ามผู้จําหน่ายอาหารทุกคนสูบบุหรี่ หรือดืม่สุรา เพราะโรงเรียนเป็นเขตปลอดสารเสพติดทุกชนิด  
          4.5 ห้ามจําหน่ายน้ําอัดลมทุกชนิด  
          4.6 ผู้จําหน่ายน้ําผลไม้ให้ใช้ผลไม้ตามฤดูกาล สําหรับทําน้ําผลไม้เท่านั้น ห้ามใช้หัวเชื้อผลไม้ทุกชนิด  
               และห้ามปั่นน้ําผลไม้ขาย ให้ขายได้เฉพาะใส่โหลขายเท่านั้น  
          4.7 ห้ามจําหน่ายอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารหมักดอง ของสุกๆ ดิบๆ  
          4.8 ห้ามจําหน่ายอาหารที่ก่อให้เกิดความสกปรกแก่สถานที่ เช่น เมล็ดแตงโม เมล็ดทานตะวัน  
               ทอฟฟ่ี หมากฝรั่ง ฯลฯ หรืออาหารที่ทางโรงเรียนพิจารณาห้ามจําหน่าย  
5. สิทธิการเข้าจ าหน่ายอาหารและการยกเลิกการจ าหน่ายอาหาร  
        5.1 ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารมีสิทธิจําหน่ายอาหารเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตามประกาศ  
             ของทางโรงเรียน  
        5.2 ผู้จําหน่ายอาหารยินดีจะชําระค่าบริการให้แก่โรงเรียนดังนี้  
             5.2.1 ค่าประกันของเสียหาย ปีละ 1,000 บาท โดยโรงเรียนจะจ่ายคืนให้ครบเต็มจํานวน  
                    หากไม่มีสิ่งของเสียหาย แต่ถ้าสิ่งของทางโรงเรียนเสียหายจะหักเงินประกันตามมูลค่า  
                    ของสิ่งของ โดยโรงเรียนจะตรวจสอบความเสียหายอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
             5.2.2 ค่าบํารุงสถานที่ 1,000 บาท ตามวันเวลาที่โรงเรียนกําหนด  



             5.2.3 เงินผลประโยชน์อยู่ในเงื่อนไขที่โรงเรียนกําหนด  
        5.3 ผู้จําหน่ายอาหารจะต้องนําอาหารมาจําหน่ายทุกวัน ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
            และจะต้องได้รับอนุญาตก่อน หากผู้จําหน่ายอาหารรายใดไม่มาจําหน่ายอาหาร เป็นเวลา 5 วัน  
            ติดต่อกัน หรือ 5 ครั้งในเวลา 1 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ  
            ล่วงหน้า ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการจําหน่ายอาหารในโรงเรียนโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งปรับ             
            วันละ  500  บาท (นบัตั้งแต่วันที่ไม่มาจําหน่ายอาหาร) และไม่คืนเงินประกัน 
         5.4 ผู้จําหน่ายอาหารรายใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจําหน่ายอาหารฉบับนี้ ทางโรงเรียนมี 

   สิทธิ์ให้บุคคลผู้นั้นหยุดจําหน่ายอาหารในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น  
        5.5 ห้ามโอนหรือขายหรือกระทําการอันใดที่เป็นการเปลี่ยนสิทธิการจําหน่ายให้แก่ผู้อื่นมาทําการ  
             จําหน่ายแทนโดยเด็ดขาด  
        5.6 ให้คณะกรรมการโภชนาการโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแลจําหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้  
             โดยเคร่งครัด  
   ประกาศ ณ วันที่ 31  มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
 

    ลงชื่อ                       
( นายเทวิน  ชินบุตร ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทของอาหารที่จัดจ าหน่ายในโรงเรียน 
 

1. ร้านข้าวราดแกงทุกชนิด รบัจํานวน 1 ร้าน เงินผลประโยชน์ไม่ต่ํากว่าร้านละ 10,000 บาท/ปี  
2. ร้านก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ รับจาํนวน 1 ร้าน เงินผลประโยชน์ไม่ต่ํากว่าร้านละ 5,000 บาท/ปี  
3. ร้านอาหารตามสั่ง รับจํานวน 1 ร้าน เงินผลประโยชน์ไม่ต่ํากว่าร้านละ 6,000 บาท/ปี  

อาหารที่จะขายได้คือ  
  - ผัดซีอิ้ว ราดหน้า ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง ข้าวผัด ข้าวผัดกระเพรา (หมู ไก่ ) และอาหารตามสั่งทุกประเภท 
4. รา้นของว่าง และผลไม้สด เงินผลประโยชน์ไม่ต่ํากว่าร้านละ 8,000 บาท/ปี รับจํานวน 1 ร้าน  

อาหารทีจ่ะขายได้คือ  
  - ลูกชิ้นทอด ไส้กรอกทอด ปอเปี๊ยะทอด  
  - ขนมชนิดใส่จาน เช่น ขนมตะโก้ ข้าวเหนียวหน้าต่าง ๆ วุน้กะทิ  
  - ขนมหวานใส่ถ้วย  
  - ผลไม้ทุกชนิด ยกเว้นอาหารหมักดองต่าง ๆ  
  - ขนมขบเคี้ยวต่างๆ (ห้ามแพ็คสําเร็จรูป) 
5.ร้านข้าวเหนียว ส้มตํา รับจํานวน 1 ร้าน เงินผลประโยชน์ไม่ต่ํากว่าร้านละ 3,500 บาท/ปี  

อาหารทีจ่ะขายได้คือ 
  - ข้าวเหนียว ส้มตํา ไก่ย่าง ไก่ทอด ขนมจีน น้ํายา 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 5 ร้าน 
 
 
 



ก าหนดการเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียน 
 กําหนดรับสมัครวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. ให้ผู้ประกอบการลงชื่อสมัคร ที่
ห้องธุรการ อาคาร 1 และเปิดซองพร้อมประกาศผล วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  
 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน  
 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564   
 หมายเหตุ 1. วันยื่นใบสมัคร ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มาให้พร้อม  
   1.1 สําเนาทะเบียนบ้าน  
   1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
   1.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป  
   1.4 สําเนาใบผ่านงานด้านอาหาร/โภชนาการ (ถ้ามี)  
   1.5 สําเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ด้านสุขาภิบาลอาหาร (ถ้ามี)  
   1.4 สําเนาใบผ่านงานด้านอาหาร/โภชนาการ (ถ้ามี)  
   1.5 สําเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ด้านสุขาภิบาลอาหาร (ถ้ามี)  
   1.6 สําเนาเกียรติบัตรรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับด้านอาหาร (ถ้ามี)  
   1.7 ใบตรวจโรค (ตรวจโรคปอด ไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ โรคผิวหนัง ที่เป็น   
                                    อันตรายต่อการจําหน่ายอาหาร) ซึ่งได้รับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐบาล 
                                    เท่านั้น 
  2. ผู้มีสิทธิเข้ามาจําหน่ายอาหารในโรงเรียนต้องทําสัญญากับทางโรงเรียนตามวันเวลาที่กําหนด   
     โดยจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามาจําหน่ายอาหารในโรงเรียนและในวัน       
สัญญาผู้ประกอบการต้องชําระเงินดังนี้  
   2.1 จํานวนที่ได้เสนอราคาไว้ ต้องจ่ายให้ครบตามจํานวนในวันทําสัญญา  
   2.2 ชําระค่าประกันของเสียหาย จํานวน 1,000 บาท  
   2.3 ค่าบํารุงสถานที่ร้านละ 1,000 บาท / 1 ปีการศึกษา  
                               2.4 พร้อมทั้งนําใบตรวจโรค (ตรวจโรคปอด ไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ โรคผิวหนัง ที่เป็น   
                                    อันตรายต่อการจําหน่ายอาหาร) ซึ่งได้รับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐบาล 
                                    เท่านั้นมาส่งในวันทําสัญญาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
เงื่อนไขเบื้องต้นในการจ าหน่ายอาหาร 

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
 1. จําหน่ายสัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์ – วันศุกร์) เว้นแต่โรงเรียนจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน  
  1.1 จําหน่ายอาหารตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. และเวลา 11.45 – 13.00 น.  
  1.2 จําหน่ายขนม – ของว่าง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. และเวลา 11.45 – 13.00 น. 
  1.3 จําหน่ายโดยนับเงินสด  
 2. การทําความสะอาดภายในโรงอาหาร เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี การล้างภาชนะต่าง ๆ บริเวณภายในร้าน  
     หลังร้าน หน้าร้าน ที่ล้างภาชนะ   
 3. โรงเรียนจะเป็นผู้กําหนดเรื่องการแต่งกายของผู้จําหน่ายอาหาร ที่ใช้สวมใส่ขณะจําหน่ายอาหารให้  
    เหมือนกัน  
 4. นับตั้งแต่วันที่โรงเรียนประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หรือวันที่โรงเรียนกําหนดในการทําสัญญา  
    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนําเงินสดมาชําระให้กับทางโรงเรียนตามที่ได้ตกลงไว้ หากไม่ไปทําสัญญา  
    ชําระเงินภายในเวลาที่กําหนด ทางโรงเรียนจะเรียกผู้ที่เห็นสมควรเข้าจําหน่ายทันที  
 5. สิทธิใดๆ ตามข้อ 4 จะขายหรือมอบให้ผู้อื่นมิได้  
 6. กรณีท่ีจัดจําหน่ายอาหาร กระทําผิดในสัญญาที่ทํากับโรงเรียนข้อใดข้อหนึ่ง ทางโรงเรียนมีสิทธิเลิก        
สัญญา ทันที และผู้จําหน่ายจะนําไปฟ้องร้องคดีใด ๆ มิได้  
 7. การจ้างผู้ช่วยงานในร้านอาหาร ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1        
วัน พร้อมส่งหลักฐานให้โรงเรียนดังนี้  
  - รูปถ่าย 2 ใบ  
  - สําเนาทะเบียนบ้าน  
  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
                     - ใบรับรองแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบใบเสนอประมูลร้านจ าหน่ายอาหาร 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

………………………………………………. 
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  
ข้าพเจ้า............................................................อยู่บ้านเลขท่ี...................ถนน..............................  
ตําบล..............................อําเภอ............................จังหวัดศรีสะเกษ .............................โทร........................  
ขอจําหน่ายอาหารประเภท ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณา เงื่อนไขการประมูลร้านจําหน่ายอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม โดยตลอดและ
ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  
1. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้จําหน่ายอาหาร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ตามข้อกําหนดเงื่อนไข ตามท่ีโรงเรียน  
    กําหนด  
2. ข้าพเจ้าขอเสนอเงินผลประโยชน์ขั้นต้นเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประมูลได้เป็นจํานวนเงิน  
............................................ บาท (.................................................................................................................)  
3. ข้าพเจ้าตกลงที่จะนําเงินมาจ่าย ตามข้อ 2 มามอบให้กับโรงเรียนในวันที่โรงเรียนกําหนดให้นับตั้งแต่วันที่  
    ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ประมูลได้ หากพ้นกําหนดข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนคัดเลือกผู้เหมาะสมรายอ่ืนๆ  
4. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อกําหนดและรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ว่าด้วยเรื่อง  
การจําหน่ายสินค้าโรงเรียน พ.ศ.2559 ทุกประการ  
 

 เสนอมา ณ วันที่ ……. เดือน.........................พ.ศ. 2564  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครร้านจ าหน่ายอาหาร 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

…………………………………………………………………… 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................นามสกุล.............................................................  
เกิดวันที่.....................เดือน...............................................พ.ศ.........................................อายุ............................ปี  
เชื้อชาติ.......................สัญชาติ..............................ที่อยู่ปัจจุบัน..........................................หมู่ที่...........................  
ถนน........................ซอย.............................ตําบล.............................................อําเภอ...........................................  
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์...........................................................  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก....................................................................โทรศัพท์...........................................................  
ขอจําหน่ายอาหารประเภท ……………………………………………………………………………………………………………………. 
สุขภาพร่างกาย ( ) แข็งแรง ( ) อ่อนแอ ( ) มีโรคประจําตัว โปรดระบุ.....................................................  
( ) เคยเป็นโรคติดต่อ โปรดระบุ  
ปัจจุบันประกอบอาชีพ.................................................มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน.................................................บาท  
สถานที่ประกอบอาชีพ............................................................................................................................. ...............  
ท่านเคยมีประสบการณ์การทําร้านจําหน่ายอาหารอย่างไร.....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
..................................................................................................................................................................... ........  
ท่านเคยประมูลร้านจําหน่ายอาหารในสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการมาก่อนหรือไม่ ( ) เคย ( ) ไม่เคย  
โปรดระบุ................................................................................................................................................... ............  
 

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

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


