
 
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

เรื่อง  การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปี 2560 
……………………….....................……………… 

   ด้วยโรงเรียน สุโขทัยวิทยา คม มีความประสงค์จะทําการ เปิดประมูล ร้านค้า ขายอาหาร ใน
โรงเรียน   ประจําปี 2560  เพ่ือจัดจําหน่าย อาหารให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม   ประมาณ   3,200  คน  โดยให้มีอาหารบริการ จัดจําหน่าย ได้อย่างมีคุณภาพ ในราคาที่      
เป็นธรรม   มีความสะอาดถู กสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบ ตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและ โรงเรียน 
ดังนี้ 
   1.  ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นประมูล 
กําหนดราคาข้ันต่ําในการเสนอราคาประมูลต่อ  2  ปี ดังนี้ 

ที ่ รายการ จ านวนร้าน ราคาประมูล
เริ่มต้น 

1. ข้าวราดแกงทุกชนิด คือ ข้าวสวย ราดกับข้าวชนิดต่าง ๆ ยกเว้น 
อาหารสุก ๆ ดิบ 

5 20,000 

2. ก๋วยเตี๋ยวน้ําและก๋วยเตี๋ยวแห้ง  เช่น  เย็นตาโฟ  ก๋วยจั๊บ  น้ําตก  น้ําใส 
กระเพาะปลา  ราดหน้า  สุกี้  ผัดไทย  ผัดซีอ๊ิว  สปาเก็ตตี้ 

5 20,000 

3. อาหารจานเดียวเช่น  ข้าวมันไก่  ข้าวไก่ทอด  ข้าวหมูกรอบ   
ข้าวหมูแดง  ข้าวขาหมู 

2 20,000 

4. ข้าวต้ม  โจ๊ก  ต้มเลือดหมู ข้าวผัดประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าวผัดน้ําพริก 
ข้าวผัดอเมริกัน ข้าวผัดไข่ ข้าวคลุกกะปิ  เป็นต้น 

1 20,000 

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

1 15,000 

6. ของว่างของที่ขายได้คือขนมจีบ ซาลาเปาขนมปังหน้าหมู  กุยช่าย  
ขนมปังนึ่ง  ทาโกะยากิและลูกชิ้นนึ่ง  ลวกจิ้มทุกปะเภท 

1 15,000 

7. สารพัดทอด  ของที่ขายได้คือลูกชิ้นไส้กรอก  เกี๊ยว  เห็ด  เต้าหู้   
หอยจ้อ  ปอเปี๊ยะทอด  เต้าหู้และขาหมูทอด 

1 15,000 

8. ร้านยําทุกประเภท   1 15,000 
9. ไอศกรีมตักใส่ถ้วย 1 15,000 

10. ขนมโตเกียว  เครปญี่ปุ่น  ขนมเบื้อง  สาคู  ข้าวเกรียบปากหม้อ  ขนม
ถังแตก  ไข่หงส์  กล้วยแขก  ข้าวเม่า  

1 15,000 

11. ขนมจีน  ข้าวเหนียว  ส้มตํา  ไก่ย่าง  หมูทอด 1 15,000 
  
 
 

/2. คุณสมบัติ... 
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  2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลร้านค้าขายอาหาร 

    2.1  ต้องเคยเป็นหรือกําลังเป็นผู้ประกอบอาชีพ ด้านประก อบอาหารขาย /บริการ
  ดังกล่าวข้างต้น 
   2.2  ต้องมีสัญชาติไทย 
   2.3  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ  
  (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/แม่ครัว/คนงานประกอบในร้านให้มีใบรับรองแพทย์ทุกคนมาให้ 
  โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2/2560) 
   2.4  ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง  และ  1  คน  ยื่นซองได้  1  ร้านเท่านั้น 
   2.5  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขาย
  อาหาร 
   2.6  ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ การขายอัน
  ได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะ 
  ดําเนินงานพร้อมและมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกําหนด
  3.  ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 

        -   ขายและจําหน่าย บริการในวันเปิดทําการปกติทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน 
                        (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)   

      เช้า  จําหน่ายไม่เกินเวลา    08.00 น. 
              กลางวัน จําหน่ายตั้งแต่เวลา     11.20 น. – 13.00 น.  
             นอกเหนือจากเวลาข้างต้นห้ามจําหน่าย โดยยึดนาฬิกากลาง 
  4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 

 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่น
ซองโดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นลําดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมา
เป็นลําดับต่อไปโดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้
โดยอนุโลม  คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสําคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของ  
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นที่สุด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้อง
ใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 
5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
 5.1  ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้อง
ทําความสะอาดล้างสถานที่ทั่วบริเวณโรงอาหาร , ภาชนะมีความสะอาด  ถูกหลักโภชนาการ  
ให้พร้อมตามกําหนดของโรงเรียน 
  5.2  อาหาร ที่จําหน่ายบริการ ต้องมีความใหม่  สด  สะอาด ถูกสุขลักษณะ         
เป็นประโยชน์ ถูกหลักอนามั ยไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่า งกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก 
โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะขาย บริการและต้องมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่นละอองตามท่ี
โรงเรียนกําหนดอย่างเคร่งครัด 
  5.3  ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณท่ีร้านค้าตนเองตลอดเวลา 
ทําการ 
  5.4  ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ   สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิด  
ร่างกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนที่
ขายอาหารในโรงเรียน 
  5.5  ผู้ขายต้องทําการขายอาหารทุกวัน ที่นักเรียนมาโรงเรียน  ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายเกิน  1  สัปดาห์  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ 

/ตามเหตุผล... 
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ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 

5.6  ผู้ขายต้องไม่ทําการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
   5.7  ผู้จําหน่ายอาหารทุกร้านต้องใช้ภาชนะใส่อาหารของโรงเรียนตามที่โรงเรียน 
  กําหนดเท่านั้น 
     - ทุกครั้งที่จําหน่ายอาหารต้องรับบัตรแลกภาชนะกับผู้ซื้ออาหาร  1  ใบต่อการซื้อ
  อาหาร  1  อย่าง ทุกครั้ง 
     - เมื่อจําหน่ายอาหารเสร็จแล้ว  ให้นําบัตรแลกภาชนะท้ังหมดที่ได้รับจากผู้ซื้อ 
  ทั้งหมด  มาแลกภาชนะใส่อาหารคืนกลับไปตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด 
     - ผู้จําหน่ายอาหารต้องรับผิดชอบภาชนะใส่อาหารของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  
  ดูแลรักษาภาชนะใส่อาหารของโรงเรียนมิให้สูญหาย แตกหัก ชํารุด  ถ้าภาชนะของโรงเรียน
  สูญหาย แตกหัก ชํารุด  ผู้จําหน่ายต้องชดใช้เป็นเงินตามราคา  2  เท่าของภาชนะนั้น ๆ 
  ให้กับโรงเรียน 
   5.8  กําหนดราคาขายอาหาร ดังนี้  

                ข้าวราดแกง ต้องมีแกงให้เลือกซื้อ/บริการไม่น้อยกว่า 5 ชนิดต่อวัน แต่ละร้าน
ทําป้ายบอกชื่อรายการอาหารไว้ชัดเจน 

   5.8.1 ข้าวพร้อมกับข้าว อาหารจานเดียวและโจ๊ก ข้าวต้ม  ราคา 20 บาท 
   5.8.2 ก๋วยเตี๋ยวทุกประเภท  ราคา 20 บาท 
   5.8.3 ไอครีมถ้วยละ   10      บาท 
   5.8.4 ขนมหวานถ้วยละ   10 บาท 
   5.8.5 ผลไมส้ดจานละ   10,20 บาท 
   5.8.6 ส้มตําจานละ   20 บาท 
   5.8.7 ของทอดและของว่าง เริ่มต้น 5,10 บาท 
   5.8.8 ขนมจีน    20 บาท 
   5.8.9 ข้าวเหนียวและไก่ย่าง เริ่มต้น 20 บาท 
   5.8.10 ยํา จานละ   20 บาท  
   5.8.11 อ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนกําหนด  

      หมายเหตุ  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาให้อยู่ในการพิจารณาของผู้บริหารและครู
โภชนาการโรงเรียน 
  5.9  การทําสัญญานั้นให้ผู้รับการประมูลให้มาทําสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่
โรงเรียนกําหนดพร้อมวางเงินประมูล  ค่าประกันของเสียหายเป็นจํานวนเงิน  2,000  บาท/
สัญญา  และจะคืนเงินค่าประกันเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 
  5.10  ทําสัญญาครั้งละ  2  ปี  โดยชําระครั้งเดียวในราคาที่ประมูลได้ 
  5.11  ผู้จําหน่ายอาหารต้องชําระเงินให้กับทางโรงเรียนร้อยละ  8  จากยอดขายที่
ขายได้  โดยชําระทุกสิ้นเดือน  (ค่าดําเนินการจัดการภายในโรงอาหาร ร้อยละ 5 และค่าบํารุง
สถานที่ร้อยละ 3)  ยกเว้นร้านที่  5 , 6 , 7 , 9 และ 10 ที่จะต้องจ่ายให้กับทางโรงเรียนเป็น
รายเดือน คิดเป็นเดือนละ  2,500  บาท 
  5.12  ราคาการจําหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไป 
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    6.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลร้านค้าขายอาหาร 

   6.1  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าขายอาหารได้ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา   (ห้องส่งเสริมการศึกษา)   ได้ตั้งแต่ วันที่  15  กันยายน  
  2560 ถึงวันที่  25   กันยายน  2560  เวลา  08.30 น. - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ 
                  6.2  ยื่นซองประมูลราคา  ในวันที่  26  กันยายน  2560  ตั้งแต่เวลา  
  08.30 น. – 12.00 น.  ในเวลาราชการ ทีห่้องพัสดุ  

      6.3  เปิดซองประมูลราคา  ในวันที่  26  กันยายน  2560  เวลา  13.00 น.  
  ณ  ห้องพัสด ุ พร้อมทั้งประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 
   6.4  ผู้ยื่นซองประมูลราคาสามารถเสนอราคาประมูลได้เพียง 1 ร้าน และจะต้องใส่
  ชื่อรายการอาหารตามที่กําหนด  
                  6.5  ซองประมูลราคา   ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น  2  ซอง  พร้อมจ่าหน้า
  ซองเรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหารโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ดังนี้ 
    6.5.1  ซองเสนอราคา   ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษร
  ตรงกันชัดเจน จํานวน  1  ฉบับ (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 

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

                6.6  คณะกรรมการ พิจารณาเปิดซองประมูลราคา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้
  เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา  หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตาม
  รายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของ 
  คณะกรรมการถือเป็น ที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและ ไม่สามารถเรียกร้องหรือ
  ฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้          
     6.7  การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อม 
  ประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
  7.  การท าสัญญา 
             7.1  อายุสัญญา  โรงเรียนจะทําสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหาร 
  แต่ละประเภทซ่ึงมี อายุสัญญา  2  ปี  โดยให้ทําการขายอาหาร  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  
  2560  ถึงวันที่  29  ตุลาคม  2562  
             7.2 กําหนดทําสัญญา  ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทําสัญญา   
                    ในวันที่  27  กันยายน  2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น.   
  (ถ้าเกินกําหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทําสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลําดับต่อไปมา
  ทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น กรณีพิเศษต่อไป) 
             7.3  กําหนดชําระเงิน  ประมูลร้านค้าขายอาหาร ให้นําเงินมาชําระในวันที่      
   (วันทําสัญญา)  

           ประกาศ  ณ  วันที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
                                     (นายธีรศักดิ์  คงเจริญ) 

                                     ผู้อํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


