
                    
                                              ประกาศโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 

เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 
------------------------------------------------------------------------ 

               ด้วยโรงเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารมีความประสงค์จะท าการประมูลร้านค้า เพื่อจัดจ าหน่ายอาหาร
ในโรงอาหารให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จ านวน 20 
คนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 250 คน โดยให้มีอาหารบริการ จัดจ าหน่ายและบริการจ้างเหมาใน 
ราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน 
ดังนี้ 

 
1. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล 

2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าให้ 

ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูล) 
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นมีบุคลากรที่จะ 

ด าเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด 

2. ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
3.1 ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
3.2 ให้จ าหน่ายเป็นเวลา ตั้งแต่เวลา 11.00-13.00 น. 

3. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
              คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณา 
คุณสมบัติเป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็น ล าดับต่อไป โดยคณะกรรมการ 
จะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็น 
ส าคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะ 
เรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 
 
4. เง่ือนไขและข้อปฏิบัติ 

4.1 ก าหนดราคาข้ันต่ าในการเสนอราคาประมูล ราคา 55,000 บาทต่อปี  โดยจ่ายแบ่งเป็น  2 ภาค
เรียน 



4.2 อาหารที่จ าหน่ายบริการต้องมีความสะอาด สด ใหม่ ถูกสุขลักษณะ เป็นประโยชน์ ถูกหลักอนามัย      
ไม่ปนเปื้อนสารที่มีพิษต่อร่างกาย และต้องได้รับการปรุงสุก โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะขายและต้องมี
ภาชนะที่จะปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด 

4.3 ผู้จ าหน่ายต้องท าการขายอาหารทุกวันท าการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน และ
ถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา 
พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธ์ิยื่นประมูลในปีต่อไป 

4.4 ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
4.5 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารโดยที่ภาชนะมีความสะอาด 

ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามก าหนดของโรงเรียน  
4.6 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณร้านค้าตนเองตลอดเวลาท าการขาย 
4.7 ผู้ขายแต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนด ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจา 

สุภาพเรียบร้อย  
4.8 ผู้ขายต้องจัดเก็บขยะและกวาดเก็บให้เรียบร้อยตลอดเวลาพร้อมน าขยะไปจัดเก็บตามที่โรงเรียน 

ก าหนดทุกวัน 
4.10 ผู้ขายต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคร้ายแรง 
4.11 ผู้ประมูลได้จะต้องเสียค่าไฟฟ้าตามอัตราที่โรงเรียนก าหนดทุกเดือน 
4.12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ าหน่ายสินค้า มีดังนี้ 
 1. สินค้าที่อนุญาตให้จ าหน่าย ได้แก่ 
  - ประเภทข้าวแกง เช่น ข้าวราดแกงทุกชนิด 
  - ประเภทอาหารจานเดียว เช่น ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ข้าวหมกไก่ ข้าวคลุกกะปิ  
  - ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ หรือโล่งโต้ง 
  - ประเภทของทอด ปิ้ง ย่าง เช่น ลูกช้ินทอด เนื้อทอด หมูทอด ไก่ทอด 
  - ประเภทของหวานและผลไม้ เช่น ผลไม้ ขนมหวาน ไอศกรีม 
  - ประเภทขนมจีน โจ๊ก ข้าวต้ม ผัดซีอิ๊ว 
  - ประเภทอาหารอีสาน เช่น ส้มต า ลาบ ข้าวเหนียว ไก่ย่าง 
  - ประเภทขนมเครื่องดื่ม น้ าหวาน น้ าผลไม้ 
 2. สินค้าที่ห้ามจ าหน่าย ได้แก่   
  - ห้ามขายสารเสพติดทุกชนิด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูก าลัง บุหรี่   

หมากฝรั่ง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปชนิดบรรจุถ้วยและสิ่งอื่นที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  
5. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง/ การเปิดซองประมูลราคา 

5.1 ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร    
กลุ่มบริหารทั่วไป ได้ตั้งแต่ ๒๑ เมษายน 2564 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.        

(เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถาม นางดารณี เหรียญทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 
0810833381 

5.2 เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียน 2  ห้องดอน
ทราย 

 



5.3 ประกาศผลการประมูล พร้อมทั้งประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาในวัน 30 เมษายน 2564 
ทางเว็ปไซด์โรงเรียน  www. http://tchsc.ac.th/ 

5.4 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง เรียน ประธานกรรมการเปิดซอง 
ประมูลราคาอาหารโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ดังนี้ 

5.4.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน  
(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 

5.4.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 

                - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
- ใบรับรองแพทย์ 

5.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้ 
ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 
โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธ์ิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้อง 
ยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

5.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้ 
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 

6. การท าสัญญา 
6.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมีอายุ 

สัญญา 1 ป ี(2 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564) โดยใหท้ าการขายอาหารตัง้แต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564              
ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 

6.2 นัดท าสัญญา ก าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาท าสัญญา ในวันที่ 
10 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ อาคารเรียน  2   ห้องดอนทราย  (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือ     
ว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหาร 
สถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 

6.3 ก าหนดช าระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ดังนี้ 
งวดที่ 1 วันท าสัญญา ผู้ที่ได้รับการประมูลจ่ายเงิน จ านวน 50 เปอร์เซ็น ของจ านวนเงินที่เสนอ 

ประมูลและได้รับพิจารณาให้ได้ตามเสนอทั้งหมด 
งวดที่ 2 วันที่   29  ตุลาคม   2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นของเงินที่ 

ประมูล 
 

ประกาศ ณ วันที่  1๙  เมษายน  พ.ศ. 2564 
    
 
                                                    (นายภาณุวัฒน์   กระจ่างแจ้ง  ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 


