
 
ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

เรื่อง  การเปิดประมูลร้านค้าในโรงเรียนหนองบัววิทยายน ประจ าปี 2562 
……………………….....................……………… 

   ด้วยโรงเรียนหนองบัววิทยายน มีความประสงค์จะท าการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารใน
โรงเรียน  ประจ าปี 2562  เพ่ือจัดจ าหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนอง
บัววิทยายน  ประมาณ  1,752  คน  โดยให้มีอาหารบริการจัดจ าหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม   
มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้ 
   1.  ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นประมูล 
ก าหนดราคาข้ันต่ าในการเสนอราคาประมูลต่อ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

ที ่ รายการ จ านวน
ร้าน 

ราคาประมูล
เริ่มต้น 

1. ร้านอาหาร (ถาดหลุม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11 นิ้ว หรือ 28 ซม. ขึ้น
ไป) 
อาหารประเภทเส้น (ถ้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 นิ้ว หรือ 19 ซม.) 

7 30,000 

2. ขนม และผลไม้ 3 10,000 
3. ร้านเครื่องดื่มประเภท นม น้ าผลไม้ และน้ าดื่ม 2 50,000 
4. ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน  เครื่องเขียน และอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด 

อุปกรณ์กีฬา ชุดพละกระเป๋านักเรียน 
1 20,000 

  
  2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลร้านค้าขายอาหาร 

    2.1  ต้องเคยเป็นหรือก าลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/บริการ
  ดังกล่าวข้างต้น 
   2.2  ต้องมีสัญชาติไทย 
   2.3  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ  
  (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/แม่ครัว/คนงานประกอบในร้านให้มีใบรับรองแพทย์ทุกคนมาให้ 
  โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2562) 
   2.4  ต้องยื่นซองประมูลพร้อมใบเสนอราคาด้วยตนเอง  และ  1  คน  ยื่นซองได้   

1  ร้านเท่านั้น 
   2.5  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขาย
  อาหาร 
   2.6  ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการในรายการที่ยื่นประมูล 

และการให้บริการ การขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบ
โภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะด าเนินงานพร้อมและมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูล
ให้กับโรงเรียนตามก าหนด 

 
 



 
  3.  ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 

        -  ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน 
                        (ยกเว้นวนัหยุดต่างๆ) ทุกรายการประมูล   

      เช้า  จ าหน่ายไม่เกินเวลา    08.00 น. 
              กลางวัน จ าหน่ายตั้งแต่เวลา     11.00 น. – 13.00 น.  
      เย็น  จ าหน่ายตั้งแต่        15.30 น. เป็นต้นไป 
             นอกเหนือจากเวลาข้างต้นห้ามจ าหน่าย โดยยึดตามเวลาสากล 
  4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 

 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่น
ซองโดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมา
เป็นล าดับต่อไปโดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้
โดยอนุโลม  คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นส าคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของ  
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นที่สุด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้อง
ใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 
5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
 5.1  ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้อง
ท าความ สะอาดล้างสถานที่ ทั่วบริเวณโรงอาหาร, ภาชนะมีความสะอาด  ถูกหลักโภชนาการ
ให้พร้อมตามก าหนดของโรงเรียน 
  5.2  อาหารที่จ าหน่ายบริการต้องมีความใหม่  สด  สะอาด ถูกสุขลักษณะ          
เป็นประโยชน์ถูกหลักอนามัยไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก 
โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะขายบริการและต้องมีภาชนะที่จะปกปิดฝุ่นละอองตามที่
โรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด และตามรายการที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
  5.3  ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณท่ีร้านค้าตนเองตลอดเวลา 
ท าการ 
  5.4  ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ  สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิด 
ร่างกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนที่
ขายอาหารในโรงเรียน 
  5.5  ผู้ขายต้องท าการจ าหน่ายตามรายการที่ได้รับพิจารณาแต่ละประเภททุกวันที่
นักเรียนมาโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายเกิน  1  สัปดาห์  
โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร สถานศึกษา
พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 

5.6  ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
      หมายเหตุ  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาให้อยู่ในการพิจารณาของผู้บริหารและครู
โภชนาการโรงเรียน 
  5.7  ท าสัญญาครั้งละ  1 ปีการศึกษา  โดยแบ่งช าระ 2 ครั้ง ภาคเรียน ละ 1 ครั้ง  
ในราคาที่ประมูลได้ 
  5.8  ราคาการจ าหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไป 

    6.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลร้านค้า 
  6.1  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าได้ที่โรงเรียน 
        หนองบัววิทยายน ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน  2562 ถึงวันที่  22  เมษายน  2562  เวลา                                 



         08.30 น. - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ 
                  6.2  ยื่นซองประมูลราคา  ในวันที่  23 เมษายน  2562  ตั้งแต่เวลา  
  08.30 น. – 12.00 น.  ในเวลาราชการ ที่ห้องธุรการ  

      6.3  เปิดซองประมูลราคา  ในวันที่  23  เมษายน  2562  เวลา  13.00 น.  
  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนหนองบัววิทยายน  พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
ให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 

6.4  ผู้ยื่นซองประมูลราคาสามารถเสนอราคาประมูลได้เพียง 1 ร้าน โดยระบุ
รายการประเภทที่ยื่นประมูลตามประกาศ 

                  6.5  ซองประมูลราคา   ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น  2  ซอง  พร้อมจ่าหน้า
  ซองเรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาโรงเรียนหนองบัววิทยายน 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 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของ 
  คณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือ
  ฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้          
     6.7  การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อม 
  ประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
  7.  การท าสัญญา 
             7.1  อายุสัญญา  โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จ าหน่าย 

ตามรายการแต่ละประเภทซึ่งมี อายุสัญญา  1  ปีการศึกษา  โดยให้เป็นผู้ประกอบการตามที่
ไดพิ้จารณา ตั้งแต่วันที่ 16  พฤษภาคม  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563            

7.2 ก าหนดท าสัญญา  ให้ผู้ได้รับการพิจารณาจ าหน่ายตามรายการแต่ละประเภทมา
ท าสัญญา ในวันที่  24  เมษายน  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น.   

  (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมา
  ท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น กรณีพิเศษต่อไป) 
             7.3  ก าหนดช าระเงิน  ประมูลร้านค้าขายอาหาร ให้น าเงินมาช าระในวันที่  

24 เมษายน 2562   
           ประกาศ  ณ  วันที่  11 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562   

 

 
                                                  (นายพีระยศ  พิทักษ์เขื่อนขันธ์) 
                                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาในต าแหน่ง                                                                                   
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 


