
 

ประกาศโรงเรีียนห้วยซ้อวีิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
เรีื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรีียนห้วยซ้อวีิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

------------------------------------------------------------------------ 
ด้วยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีความประสงค์จะทําการประมูลร้านค้า เพ่ือจัด

จําหน่ายอาหารในโรงอาหารให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ซึ่งมี
คณะครูและบุคลากร จํานวน  41 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 500 คน โดยให้มีอาหารบริการ 
จัดจําหน่ายและบริการจ้างเหมาในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 

 
1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ย่ืนซองประมูล 

1.1 ร้านอาหารว ่าง   จํานวน 1 ร้าน 

  2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนซองประมูล  
 

2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วน

ผู้ประกอบการร้านค้าให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูล) 
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขาย

อาหาร 
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นมี

บุคลากรที่จะดําเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกําหนด  

  3.  ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
        - ขายและจําหน่าย บริการในวันเปิดทําการปกติทุกวัน  (ยกเว้นวันหยุดราชการก) 
   - ให้จําหน่ายเป็นเวลา ดังนี้    

        - ตั้งแต่เวลา เช้า                   06.30 – 07.50 น. 
    - กลางวัน    12.50 – 13.00 น. 
    - เย็น      15.30 – โรงเรียนเลิก 
   

 



  4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 

      คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ

พิจารณาคุณสมบัติเป็นลําดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็น  ลําดับต่อไป  โดย

คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม  คือจะพิจารณาการให้ราคา

สูงสุดเป็นสําคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะ

เรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
    5.1  กําหนดราคาข้ันต่ําในการเสนอราคาประมูล ราคา 8,000 บาทต่อปี  

      5.2  ผู้จําหน่ายจะไม่จําหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นํามา
โรงเรียน หรือรับประทาน ได้แก่ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม ขนมอมหรือลูกอม หมากฝรั่ง น้ําอัดลมทุกชนิด 
เครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม  ขนมถุงที่มีส่วนผสมของผงชูรส  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดบรรจุกล่อง 
อาหารสําเร็จรูป และอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือขนมอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทาง
โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป   

5.3 ผู้จําหน่ายต้องทําการขายอาหารทุกวันทําการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง 
ล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของ
ผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 

5.4 ผู้ขายต้องไม่ทําการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
   5.5 การทําสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลมาทําสัญญากับ ทาง โรงเรียนภายในวัน ที่
โรงเรียนกําหนดพร้อมวางเงินประมูล ค่าประกันของเสียหายและค่าบํารุงสถานที่  
   5.6 ทําสัญญาครั้งละ 1 ปี โดยแบ่งชําระ 2 ครั้ง ครั้งละครึ่งหนึ่งของราคาประมูล  
   5.7 ชําระค่าประกันของเสียหายปีละ 1,000 บาท  

5.8 ค่าบํารุงสถานที่ 1,200 บาท โดยแบ่งชําระ 2 ครั้ง ครั้งละ 600 บาท ตามวันเวลาที่ 
โรงเรียนกําหนด 
   5.9 ราคาการจําหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป  

   6.  การรับแบบฟอร์มี/ การยื่นซองี/ การเปิดซองประมูลราคาี
             6.1 ขอรับแบบฟอร์ม และยื่นซอง การประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนห้วยซ้อ
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (ห้อง การเงินโรงเรียนอาคาร 5 ชั้น 2) ได้ตั้งแต่ บัดนี้ีถึงีวันที่ี27 มีนาคม 2560 เวลาี
12.00 น.  
            6.2 เปิดซองประมูลราคาีในวันที่ 27 มีนาคมี2560  เวลา 13.00 น. พร้อมทั้งประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 
              6.3ีซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่ายหน้าซอง 
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหาร โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมคม รัชมังคลาภิเษก ดังนี้ 

 1 . ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน 



ชัดเจน (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
              2. ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้ 

  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
           - สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน  2 รูป 
- สําเนาใบผ่านงานด้านอาหาร/โภชนาการ (ถ้ามี) 
- สําเนาประกาศนียบัตรผ ่านการอบรม ด้านส ุขาภิบาลอาหาร (ถ้ามี) 
- สําเนาเกียรติบัตรรางว ัลต่าง ๆ ทีไ่ด้รับด้านอาหาร(ถ้ามี) 

   6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอ
ราคาสูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด  ในข้อ 5 และ 6 
โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้อง
ยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
  6.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้
ได้รับพิจารณาให้ ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
 7.  การท าสัญญาี
       7.1  อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละ
ประเภทซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี (2 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560) 
       7.2  นัดทําสัญญา กําหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทํา
สัญญา  ในวันที่ี28 มีนาคมี2560 ตั้งแต่เวลาี10.00 น. - 15.00 น. (ถ้าเกินกําหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะ
ทําสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลําดับต่อไปมาทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณี
พิเศษต่อไป) 
  7.3  กําหนดชําระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ชําระเงินประมูลในวันที่ทําสัญญา  
                 
  
   ประกาศ  ณ  วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2560 

 
         
 
           (นายสุชาติ  ศรีธินนท์) 

  ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

  
 

 
 

 
 



 

 
 
 

ประเภทของอาหารที่จัดจ าหน่ายในโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมีรัชมังคลาภิเษก 

1. ข้าวราดแกงท ุกชนิด คือ ข้าวสวย ราดก ับข้าวชนิดต่าง ๆ ยกเว้น แกงโฮ๊ะ และอาหารส ุก ๆ ดิบ 
2. ก๋วยเตี๋ยว   
3. อาหารจานเดียว  
4. ขนมและของว่าง ผลไม้สด ของทีข่ายได้ค ือ  

4.1 ลูกช ิ้นทอด ไส้กรอกทอด ขนมปังหน้าหม ู ปอเปี๊ยะทอด ไก่ทอด  
4.2 ขนมชนิดน้ําใส่ถ้วย เช ่น รวมม ิตร 
4.3 ขนมชนิดใส ่จาน เช ่น ขนมตะโก้ ข้าวเหนียวหน้าต่าง ๆ ว ุ้นกะทิ 
4.4 ผลไม้ทกุชนิดยกเว้นอาหารหมักดองต่าง ๆ 
4.5 ส้มตํา 

5. เครือ่งดื่มและน้ําผลไม้ เครื่องดื่มที่จะขายได้คือ 
5.1 น้ําผลไม ้ ทําจากผลไม้สดทกุชนิด 

  5.2 นมร้อน ไมโล โอว ันติน โกโก ้ น้ําเต้าหู้ 
  5.3 ขนมจบี ซาลาเปา 

ยกเวี้น เครือ่งดื่มท ี่มีคาเฟอ ีนทุกชนิด เช ่น ชา กาแฟ น้ําอัดลมท ุกชนิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบใบเสนอประมีูลร้านจำหน่ายอาหาร  
โรงเรีียนห้วยซ้อวิทยาคมีรัชมังคลาภิเษก  

 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหาร  
 

ข้าพเจ้า............................................................อยู่บ้านเลขที่...................ถนน..................................

ตําบล..............................อ ําเภอ............................จังหว ัด.........................................โทร..................................  

ผู้ลงนามข ้างท้ายนี้ได้พ ิจารณา เงื่อนไขการประมูลร้านจําหน ่ายอาหารโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง ื่อนไขแล้วนั้น  ข้าพเจ้าขอยืนยันว ่า 

1. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผ ู้จําหน ่ายอาหาร โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกตามข ้อกําหนด 

เงือ่นไขตามท ี่โรงเรียนกําหนด 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอเงินผลประโยชน์ขั้นต้นเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผ ู้ประม ูลได้ 

เป็นจํานวน............................................ บาท (................................................................. ..................................)  

3. ข้าพเจ้าตกลงที่จะนําเงินมาจ่าย ตามข้อ 2 มามอบให้กับโรงเรียนในว ันทีโ่รงเรียนกําหนดให้ 

นับตั้งแต่ว ันที ่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประม ูลได้  หากพ ้นกําหนดข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนคัดเลือกผู้

เหมาะสมรายอื่นๆ 

4. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อกําหนดและรับว่าจะปฏ ิบัติตามระเบียบโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  

รัชมังคลาภิเษกว ่าด้วยเรื่อง การจําหน่ายสินค้าโรงเร ียน พ.ศ.2559 ทุกประการ 
 
 

   เสนอ ณ ว ันที่……………..มีนาคม 2560 
 
 
 
 

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



 

 


