
 
ประกาศโรงเรียนบ้านแซรไปร 

เรื่อง  การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนบ้านแซรไปร ประจ าปี 256๒ 
……………………….....................……………… 

   ด้วยโรงเรียนบ้านแซรไปร มีความประสงค์จะท าการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน  ประจ าปี 
256๒  เพ่ือจัดจ าหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแซรไปร ประมาณ  ๒๖๙  คน  
โดยให้มีอาหารบริการจัดจ าหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม  มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตาม
ระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้ 

1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นประมูล 
 

ที ่ รายการ จ านวนร้าน 
1. ขนม ผลไม้สด ลูกชิ้น ไส้กรอก น้ าหวาน 

 
๑ 

  
  2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลร้านค้าขายอาหาร 

    2.1  ต้องเคยเป็นหรือก าลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/บริการ 
 ดังกล่าวข้างต้น 
   2.2  ต้องมีสัญชาติไทย 
   2.3  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ  
   2.4  ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง  และ  1  คน  ยื่นซองได้  1  ร้านเท่านั้น 
   2.5  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 

  2.6  ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการให้บริการ การขายอัน ได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและมี
วัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะด าเนินงาน และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่า
ประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด   

                   3.  ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
        -  ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน 
                        (ยกเว้นวนัหยุดต่าง ๆ)   

      เช้า  จ าหน่ายไม่เกินเวลา    08.00 น. 
              กลางวัน จ าหน่ายตั้งแต่เวลา     1๒.๐0 น. – 13.00 น.  
             นอกเหนือจากเวลาข้างต้นห้ามจ าหน่าย โดยยึดนาฬิกากลาง 
  4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 

 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ
พิจารณาคุณสมบัติเป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นล าดับต่อไปโดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม  คือจะพิจารณา
การให้ราคาสูงสุดเป็นส าคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของ  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือ
เป็นที่สุด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 
 



5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
 5.1  ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องท าความ 
สะอาดล้างสถานที่ ทั่วบริเวณโรงอาหาร, ภาชนะมีความสะอาด  ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตาม
ก าหนดของโรงเรียน 
  5.2  อาหารที่จ าหน่ายบริการต้องมีความใหม่  สด  สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นประโยชน์              
ถูกหลักอนามัยไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความ
ร้อนในขณะขายบริการและต้องมีภาชนะที่จะปกปิดฝุ่นละอองตามท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด 
  5.3  ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณท่ีร้านค้าตนเองตลอดเวลา 
ท าการ 
  5.4  ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ  สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิด ร่างกาย
สะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนที่ขายอาหารใน
โรงเรียน 
  5.5  ผู้ขายต้องท าการขายอาหารทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า         
2 วัน และถ้าหยุดขายเกิน  1  สัปดาห์  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการ
พิจารณาของผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 

5.6  ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
   5.7  ผู้จ าหน่ายอาหารทุกร้านต้องใช้ภาชนะใส่อาหารของโรงเรียนตามที่โรงเรียน  
 ก าหนดเท่านั้น 
   5.8  ก าหนดราคาขายอาหาร ดังนี้  

   5.8.1 ไก่ทอด ชิ้นละ           ราคา  ๑๐ บาท 
   5.8.2 ลูกชิ้น เริ่มต้นชิ้นละ        ๑ บาท 
   5.8.3 ขนม ห่อละ     ๕   บาท 
   5.8.4 น้ าหวานแก้วละ     ๕ บาท 
   5.8.5 ผลไม้สดถุงละ     ๕ บาท 
   5.8.6 ส้มต าถุงละ      ๕ บาท 
   5.8.7  ขนมจีนถ้วยละ      ๕ บาท 
   5.8.8 ย าถ้วยละ       ๕ บาท 
   5.8.๙ อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนก าหนด  

      หมายเหตุ  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาให้อยู่ในการพิจารณาของผู้บริหารและครูโภชนาการ
โรงเรียน 
  5.9  การท าสัญญานั้นให้ผู้รับการประมูลให้มาท าสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียน
ก าหนดพร้อมวางเงินประมูล   
  5.10  ท าสัญญาครั้งละ  ๑  ปี  โดยช าระครั้งเดียวในราคาที่ประมูลได้ 
  5.1๑  ราคาการจ าหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไป 

    6.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลร้านค้าขายอาหาร 
   6.1  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าขายอาหารได้ที่โรงเรียนบ้านแซรไปร  

  ได้ตั้งแต่ วันที่ ๕ มีนาคม 256๒ ถึงวันที่  2๘  มีนาคม 256๒  เวลา 08.30 น. – 1๕.30 น.       
เว้นวนัหยุดราชการ 

                  6.2 ยื่นซองประมูลราคา  ในวันที่  2๙ มีนาคม 256๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–12.00น.   
      6.3  เปิดซองประมูลราคา  ในวันที่  2๙  มีนาคม 256๒ ตัง้แต่เวลา 13.00 น.  



    พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 
   6.4  ผู้ยื่นซองประมูลราคาสามารถเสนอราคาประมูลได้เพียง 1 ร้าน และจะต้องใส่ 
 ชื่อรายการอาหารตามที่ก าหนด  
                  6.5  ซองประมูลราคา   ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น  2  ซอง  พร้อมจ่าหน้า 
 ซองเรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหารโรงเรียนบ้านแซรไปร ดังนี้ 
    6.5.1  ซองเสนอราคา   ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษร 
 ตรงกันชัดเจน จ านวน  1  ฉบับ (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 

         6.5.2  ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุดังนี้ 
                     - รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว  จ านวน 2 รูป  
                      - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคาพร้อมเซ็นรับรอง  1  ฉบับ 
                       - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรอง  1  ฉบับ 

                6.6  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้ 
 เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา  หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตาม 
 รายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  
 ถือเป็น ที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือ ฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้          
     6.7  การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อม  
 ประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
  7.  การท าสัญญา 
             7.1  อายุสัญญา  โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหาร 
  แต่ละประเภทซึ่งมี อายุสัญญา  ๑  ปีการศึกษา  โดยให้ท าการขายอาหาร  ตั้งแต่วันที่              
                    ๑๖  พฤษภาคม 256๒  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  256๓  
             7.2 ก าหนดท าสัญญา  ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาท าสัญญา   
                    ในวันที่  2๙ มีนาคม  256๒  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 1๕.๐๐ น.   
  (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมา 
 ท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น กรณีพิเศษต่อไป) 
             7.3  ก าหนดช าระเงิน  ประมูลร้านค้าขายอาหาร ให้น าเงินมาช าระในวันที่      
   (วันท าสัญญา)  

           ประกาศ  ณ  วันที่  5  มีนาคม  พ.ศ. 256๒ 
 

 
     (นายประดิษฐ์   พันพิพัฒน์) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 

 
 
 

 
 


