
ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง เสนอย่ืนซองประมูลขายอาหารกลางในโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2560

……………………………………………………….

ดวยโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีความประสงคจะทําการประมูลราคาขายอาหารของรานคาในโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2560
เพ่ือจัดจําหนายใหบริการกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก โดยใหมี
อาหารบริการ จัดจําหนายและบริการในราคาท่ีเปนธรรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเปนไปตามระเบียบ
กฎเกณฑของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้

1.  ประเภทรายการท่ีกําหนดใหย่ืนซองเสนอราคา
1.1  ประเภทขาวราดแกง/ ขาวหมูแดง/ ขาวมันไก/ ขาวหมูกรอบ /ขาวไกทอด
1.2 ประเภทอาหารลักษณะกวยเตี๋ยว/กวยจั๊บ/ราดหนา/สุก้ี
1.3 ประเภทผลไมสด/กลวยฉาบ/มันฉาบ
1.4 ประเภทลูกชิ้นนึ่ง/ปง/ยาง / ไสกรอก/ฮอทดอก
1.5 ประเภทสมตํา/ไกยาง/ไกทอด/ผัดหม่ี/ขนมจีน/ขาวเหนียว/มันทอด/กลวยทอด

2.  คุณสมบัติของผูขอย่ืนซองประมูลราคาขายอาหาร
2.1 ตองมีสัญชาติไทย
2.2 ตองมีอายุ 20 ปบริบูรณข้ึนไป
2.3 ตองไมเปนโรคติดตอท่ีรายแรง โดยมีใบรับรองแพทยมาประกอบ (สวนผูประกอบอาหาร/

แมครัว/คนงานประกอบในรานใหขอใบรับรองแพทยมาใหโรงเรียนดวยหลังจากไดรับประมูล)
2.4 ตองยื่นซองประมูลอาหารดวยตนเอง
2.5 ตองไมเคยถูกลงโทษจากหนวยงานตางๆ เปนลายลักษณอักษรในเรื่องการขายอาหาร
2.6 ตองเปนผูมีความพรอมในการประกอบอาหารและการใหบริการการขาย อันไดแก

มีวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรท่ีจะดําเนินงานพรอมและมีความ
พรอมในเรื่องการจายเงินคาประมูลใหกับโรงเรียนตามกําหนด

2.7 ผูยืนซองประมูลจะสามารถยื่นซองประมูลไดเพียง 1 รานเทานั้น ถาสืบทราบภายหลังจะ
ยกเลิกสัญญาและตัดสิทธิ์การยื่นซองประมูลเปนเวลา 3 ป

3.  ชวงเวลาการขายประจําวัน
3.1 ขายและจําหนาย บริการในวันเปดทําการปกติทุกวัน (ยกเวนวันหยุดตางๆ)
3.2 ชวงเชา ตั้งแตเวลา 07.00 น. – 07.50 น.
3.3 ชวงพักเชา ตั้งแตเวลา 10.10 น. – 10.20 น.
3.4 ชวงพักรับประทานอาหารกลางวัน ตั้งแตเวลา 11.50 น. – 13.00 น.
3.5 ชวงบาย ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
3.6 ชวงเวลานอกเหนือจากนี้หามจําหนายโดยเด็ดขาด



4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปดซองเสนอราคา จะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซอง โดยจะ

พิจารณาคุณสมบัติเปนลําดับแรก และถาผานคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเปนลําดับตอไปโดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใชโดยอนุโลม คือ จะพิจารณาการให
ราคาสูงสุดเปนสําคัญโดยใหยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูลถือเปนท่ีสุด ผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองหรือฟองรองใดๆ มิไดท้ังสิ้น

5.หลักเกณฑเง่ือนไขและระเบียบวาดวยการโภชนาการของทางโรงเรียน
5.1. โรงเรียนอนุญาตใหรานคาใชพ้ืนท่ีโรงอาหารในโรงเรียน เพ่ือจําหนายอาหารและผลไม ให

นักเรียนของโรงเรียน รานคาไมมีสิทธิ์ท่ีจะใชสถานท่ีในกิจกรรมอ่ืนนอกจากท่ีกลาวไวในสัญญานี้ และหาม
รานคายินยอมใหผูอ่ืนใช หรือเชาชวงหรือแบงเชาสถานท่ีดังกลาว ไมวาบางสวนหรือท้ังหมดก็ตาม

5.2.  โรงเรียนยินยอมใหรานคาใชสถานท่ีตามสัญญานี้
ตั้งแตวันสัญญา ถึงวันท่ีสิ้นสุดปการศึกษา 2560 ในระหวางอายุสัญญานี้  ถาโรงเรียนมี

เหตุผลหรือจําเปนท่ีจะบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดก็มีสิทธิกระทําได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือไม
นอยกวา 15 วัน โดยรานคาไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น.

อนึ่ง ถารานคามีเหตุผลหรือความจําเปนท่ีจะบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดก็มีสิทธิกระทํา
ไดโดยบอกลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 45 วัน

5.3 ผูขายตองเตรียมภาชนะอุปกรณในการขาย , อุปกรณประกอบอาหารและตองทําความสะอาด
สถานท่ีภาชนะมีความสะอาดถูกหลักโภชนาการใหพรอมตามกําหนดของโรงเรียน

5.4อาหารท่ีจําหนายบริการตองมีความสด,สะอาดมีประโยชนถูกหลักอนามัย ไมปนเปอน
สารท่ีเปนพิษตอรางกายและตองไดรับการปรุงท่ีสุก โดยปกติควรใหมีความรอนในขณะขายบริการและตองมี
ภาชนะท่ีจะปกปดฝุนละอองตามท่ีโรงเรียนกําหนดอยางเครงครัด

5.5 ผูขายตองรับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณท่ีเก็บของตลอดเวลา ถาบริเวณสถานท่ีสกปรก
หรือทรุดโทรม  รานคาจะตองจัดการทําความสะอาดหรือซอมแซมใหเรียบรอยโดยรานคาเปนผูออกคาใชจายเอง
ท้ังสิน้

5.6 รานคาจะตองท้ิงขยะท่ีเกิดข้ึนในถังขยะตามท่ีโรงเรียนจัดไวให ในการท้ิงขยะของรานคา
จะตองนําขยะใสถุงพลาสติกท่ีไมรั่วมัดปากถุงใหแนนแลวจึงท้ิงลงใน ท่ีท้ิงขยะตามท่ีโรงเรียนจัดไวให

5.7ผูขายตองแตงกายตามหลักผูประกอบโภชนาการ รางกายสะอาดผมและเลบ็มือเล็บเทา
สะอาด พูดจาสุภาพเรียบรอย  ไมทะเลาะวิวาทกับผูอ่ืนท่ีขายอาหารในโรงเรียน

5.8 โรงเรียนมีสิทธิตรวจสอบคุณภาพอาหาร ความสะอาด ความมีระเบียบของสถานท่ี ได
ตลอดเวลา โดยคณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมาย ซึ่งรานคาตองปฏิบัติตามคําแนะนํา และแกไขขอบกพรองท่ี
เกิดข้ึนนั้นตลอดเวลาทําการ

5.9 หากผูขายอาหารมีความประสงคใชกระแสไฟฟาจะตองจายเงินสมทบคากระแสไฟฟาตามท่ีใช
จริง โดยรับผิดชอบในการติดตั้งมิเตอรวัดกระแสไฟฟาเอง และจายเงินคายใชน้ําในอัตราหนวยละ 5 บาท
โดยจายทุกวันทําการวันสุดทายของทุกเดือน

5.10 ผูขายตองทําการขายอาหารทุกวันทําการของโรงเรียน ถาไมมาขายตองแจงลวงหนา 2 วัน
และถาหยุดขายบอยครั้งโรงเรียนสามารถบอกยกเลิกสัญญาการขายไดตามเหตุผลการพิจารณาของผูบริหาร
สถานศึกษาพรอมท้ังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปตอไป

5.11 ผูขายตกลงใหสัญญาจะจําหนายอาหารตามราคาท่ีทางโรงเรียนกําหนด อยางเครงครัด โดย
อาหารจะตองมีคุณภาพท่ีดี



5.12 การบริการ ดานราคา คุณภาพ ผูขายจะตองปฏิบัติตามท่ีไดตกลงกันไวหากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องการบริการ ราคา หรือปริมาณ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหรือโรงเรียนกอน

5.13 ผูขายตองดูแลและรับผิดชอบทรัพยสินของตนเอง หากมีการสูญหายหรือเสียหายโรงเรียน
ไมตองรับผิดชอบไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

5.14 ผูขายจะดัดแปลงแกไขหรือตอเติมสถานท่ีไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากโรงเรียน
หากมีการดัดแปลงตอเติมหรือซอมแซม ไมวากรณีใด ๆ

5.15 ถาโรงเรียนไดรับความเสียหายจากการท่ีรานคาหรือผูขายกระทําข้ึน ทางรานคาหรือผูขาย
ยินยอมใหโรงเรียนหักเงินประกันเปนคาเสียหาย ตามความจริง หลังจากถูกหักเงินคํ้าประกันแลวจะตองนําเงิน
สดมาเพ่ิมเติมใหครบจํานวนภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีรับทราบ

5.16 การทําสัญญานั้นใหผูไดรับการประมูลไดมาทําสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจากวัน
พิจารณาเปดซองเสนอราคาพรอมวางเงินประกันการทําสัญญาจํานวน 20 % ของจํานวนเงินประมูลท้ังสิ้นของ
แตละรายท่ีประมูลได

5.17 เงินประกันสัญญาตามขอ 5.16 นี้เปนหลักประกันใหผูทําสัญญาตองมาดําเนินการตามท่ี
ไดรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไข ถาไมเปนไปตามสัญญาโรงเรียนจะไมคืนเงินประกันสัญญาซึ่งทางรานจะ
เรียกรองใดๆ ตอโรงเรียนไมไดดวยประการท้ังปวง

5.18 คณะกรรมการหรือผูไดรับหมายหมายมีอํานาจใหการตรวจสอบและตักเตือนรานคา ตาม
ขอตกลงในสัญญานี้และรานคายินยอมแกไขใหถูกตอง หากรานคาไมปฏิบัติตาม จะมีการพิจารณาลงตามข้ันตอน
ดังนี้

ครั้งท่ี 1  ตักเตือนดวยวาจา
ครั้งท่ี 2  ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
ครั้งท่ี 3  หักเงินคํ้าประกัน 10%
ครั้งท่ี 4  ยกเลิกสัญญา
เม่ือโรงเรียนไดหักเงินคาประกันแลว ผูขายจะตองนําเงินคาประกันมาวางเพ่ิมตามจํานวนท่ีถูก

หักภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีทราบ
5.19 กําหนดราคาขายอาหาร ดังนี้

5.19.1 ขาวราดแกง ตองมีแกงใหเลือกซื้อ/บริการไมนอยกวา 4 ชนิดตอวัน (ใหประสานกับ
คณะครูโภชนาการเพ่ือทํารายการอาหารในแตละวันไวเพ่ือเขียนปายแจงผูซื้อได อาน เขาใจได )

- ขาวพูนจานราดกับขาว 1 อยาง ใสไข 1 ฟอง  ราคา 20 บาท
- ขาวพูนจาน ราดกับขาว 2 อยาง ราคา 20 บาท
- ขาวพูนจาน ราดกับขาว 3 อยาง ราคา 25 บาท
- ขาวพูนจาน ราดกับขาว 2 อยาง ใสไข 1 ฟอง ราคา 25 บาท

5.19.2  ขาวหมูแดง/ ขาวมันไก/ขาวหมูกรอบ/ ขาวหนาไกทอด
- ข าว พูนจานใส  หมูแดง/ไกทอด/ ไก มัน/หมูกรอบ  ปกติ  ราคา 20 บาท

( ประมาณ 8 ชิ้น)
- ขาวพูนจานใส หมูแดง/ไกทอด/ไกมัน/หมูกรอบ มากพิเศษ ราคา 25 บาท
( ประมาณ 15 ชิ้น)



5.19.3  กวยเตี๋ยว / กวยจั๊บ / ราดหนา / สุก้ี
- กวยเตี๋ยว หมูบด ลูกชิ้น 3 ลูก/ กวยจั๊บ/ราดหนา/สุก้ี ราคาปกติ 20 บาท
- กวยเตี๋ยว หมูบด ลูกชิ้น 5 ลูก/กวยจั๊บ/ราดหนา/สุก้ี ราคาพิเศษ 25 บาท

5.19.4 ลูกชิ้น/ปง /ยาง/นึ่ง/ลูกชิ้น เนื้อ /หมู /ไก /ไสกรอก /ฮอทดอก
- ปกติ ราคาไมละ 5 บาท พิเศษ ราคาไมละ 10 บาท โดยจะตองมีปริมาณตาม

ทองตลาดในทองถ่ินท่ีขายในปจจุบัน
- ลูกชิ้นตองเปนลูกชิ้นหมู เนื้อ ไกแท ไมใชลูกชิ้นแปง

5.19.5 ผลไมสดตามฤดูกาล /กลวยฉาบ/มันฉาบ
- ถุงเล็ก ถุงละ 5 บาท ถุงใหญ ถุงละ 10 บาท โดยจะตองมีปริมาณตามทองตลาด

ในทองถ่ินท่ีขายในปจจุบัน
- กลวยฉาบ/มันฉาบ  ถุงละ 5 บาท

5.19.6 สมตํา//ไกยาง/ไกทอด/ผักหม่ี/ขนมจีน/ขาวเหนียว/มันทอด/กลวยทอด/ขนมหวาน
- สมตํา ครกละ 20 บาท โดยจะตองมีปริมาณตามทองตลาดในทองถ่ินท่ีขายใน

ปจจุบัน
- ตําซั้ว ครกละ 25 บาท โดยจะตองมีปริมาณตามทองตลาดในทองถ่ินท่ีขายใน

ปจจุบัน
- กลวยฉาบ/มันฉาบ  ถุงละ 5 บาท
- ขนมจีน ราคา 20 บาท
- กลวยทอด/มันทอด  ราคา 5-10 บาท
- ไกทอด ราคาไมละ 5 บาท

- แค็บหมู หนังไกทอด ราคาถุง 5 บาท
- ขาวเหนียว ราคาถุงละ 5 บาท

6. การรับแบบฟอรม / การย่ืนซอง / การเปดซองประมูลราคาขายอาหาร
6.1 ขอรับแบบฟอรมการประมูลราคาขายอาหารไดท่ีโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

(หองบริหารท่ัวไป) ไดตั้งแต วันท่ี 8-9 เมษายน 2560 เวลา  09.00 น. – 15.00  น.
6.2  ยื่นซองประมูลราคา ในวันท่ี 8-9 เมษายน 2560 เวลา  09.00 น. – 15.00  น.
6.3 เปดซองประมูลราคา วันท่ี 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00  น. พรอมท้ังประกาศ

รายชื่อผูไดรับการพิจารณาใหเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
6.4 ซองประมูลราคา ผูยื่นซองประมูลราคา ตองยื่นเอกสาร ดังนี้

6.4.1 ใบเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเปนตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน
(ใชแบบเสนอราคาของโรงเรียน)

6.4.2 เอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเสนอราคา
- สําเนาทะเบียนบานของผูเสนอราคา
- รายชื่อบุคลากรท่ีจะจางมาประกอบอาหารพรอมใสขอมูลท่ีอยูดวย

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูลราคาทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมประกาศผูเสนอราคาสูงเปน
ผูไดรับการพิจารณา หากเปนผูขาดคุณสมบัติตาม ขอ 2 และไมปฏิบัติตามรายละเอียดในขอ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิ์ใหถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุดซึ่งผูเสนอราคาทุกราย จะตองยอมรับ
และไมสามารถเรียกรองหรือฟองรองตอโรงเรียนได



6.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพรอมการประกาศผูไดรับพิจารณา
ให ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม

7. การทําสัญญา
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผูไดรับการพิจารณาเปนผูขายอาหารแตละประเภทซึ่งมี

อายุ  สัญญา 1 ป ( 1 ปการศึกษา 2560 ) โดยใหทําการขายอาหาร ตั้งแต วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560
ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561

7.2  นัดทําสัญญา กําหนดใหผูไดรับการพิจารณาขายอาหารแตละประเภทมาทําสัญญา ในวันท่ี
8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. (ถาเกินกําหนดดังกลาวถือวาไมประสงคจะทําสัญญาโรงเรียนจะเรียกผูได
ในลําดับตอไปมาทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผูบริหารสถานศึกษาเปน กรณีพิเศษตอไป)

7.3  กําหนดชําระเงินประมูลรานคาขายอาหาร ดังนี้
งวดท่ี 1 วันทําสัญญา เปนคาประกันสัญญาจํานวน 20 % ของจํานวนเงินประมูลท้ังสิ้น

ของแตละรายประมูลได  ตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีทางโรงเรียนกําหนด
งวดท่ี 2 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ชําระเงินท่ีเหลือหลังจากหักเงิน

ประกันสัญญาแลวของเงินท่ีประมูล ถาไมจายตามกําหนดเวลา โรงเรียนจะยกเลิกสัญญาทันที

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ  วันท่ี 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายลําจวน  ดิษขุนทด)
ผูอํานวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก


