
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา  สุวินทวงศ์ 
เรื่อง การประมลูร้านค้าจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน ร้านอาหารอีสาน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 

******************************************* 
 

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวินทวงศ์  มีความประสงค์จะประมูลเพื่อสรรหาร้านค้ามาจ าหน่ายอาหารใน                     
โรงอาหารของโรงเรียน  โดยเปดิกว้างให้ผู้สนใจร่วมกันพัฒนาเด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด  มีประโยชน์และ
มีคุณภาพ  เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย รักในการสร้างสุขนิสัยและเลือกรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกาย
แข็งแรง  โดยร้านค้าผู้ท่ีจะเข้าร่วมประมูลจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารรับท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีทางโรงเรียนก าหนด  ดังนี้ 

 
 

ระเบียบปฏิบั ติและเ ง่ือนไขการประมูลร้านค้าจ าหน่ ายอาหารในโรง เ รียนเตรียมอุดมศึกษ า สุ วินทวงศ์              
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 

๑. ระยะเวลาของสัญญาครั้งนี้ เริ่มต้ังแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔  เป็นสัญญาตามแบบท่ี
ทางโรงเรียนก าหนด 

๒. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นคนด าเนินการจ าหน่ายอาหารเองโดยตลอด  ห้ามผู้อื่นเช่าช่วงต่อ  หากมีความ
ประสงค์จะยกเลิกสัญญาการจ าหน่ายอาหาร  จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าก่อน ๑ เดือน  และต้องท าหนังสือ
แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓. ผู้จ าหน่ายอาหารจะต้องค านึงถึงหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการในการประกอบและจ าหน่ายอาหาร 
๔. ผู้จ าหน่ายอาหารต้องประกอบอาหารท่ีปรุงเสร็จใหม่ ไม่น าอาหารค้างคืนมาจ าหน่าย 
๕. ผู้จ าหน่ายอาหารต้องจ าหน่ายอาหารในราคาท่ีทางโรงเรียนก าหนดให้เท่านั้น โดยมีรายการดังนี้ 

๕.๑ อาหารอีสาน ราคาเริ่มต้น      ๒๕     บาท  
๕.๒ อาหารอื่นๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการงานโภชนาการ 
๕.๓ ห้ามจ าหน่ายสินค้าซ้ ากับร้านสวัสดิการโรงเรียน 

 ๖. ผู้จ าหน่ายอาหารจะต้องงดใช้  ผงชูรส  ขัณฑสกร  น้ าตาลเทียม สารกันบูด  สารบอแรค สารแต่งสีและกล่ิน     
สีผสมอาหาร สารเสพติดให้โทษและสารเคมีท่ีเป็นพิษอย่างอื่น  
 ๗. ผู้จ าหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาล  หรือหน่วยงานท่ี
กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  และต้องไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย  เช่น  โรคเรื้อน  วัณโรค  โรงผิวหนัง และโรคเอดส์ 

๘. ผู้จ าหน่ายอาหารยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนตามท่ีโรงเรียนขอความร่วมมือ 
๙. ผู้จ าหน่ายอาหารต้องแต่งกายสุภาพ  สวมหมวกคลุมผมและผ้ากันเป้ือน ไม่ไว้เล็บยาวและไม่ทาสีเล็บ 
๑๐. ร้านค้าจะต้องพร้อมให้คณะกรรมการโภชนาการ  ได้ท าการตรวจสอบคุณภาพอาหารและการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ในอาหาร  ตลอดจนขั้นตอนต่างๆในการสัมผัสอาหาร  โดยไม่ต้องมีการนัดหมายหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
๑๑. หากร้านค้าท าผิดเงื่อนไขของประกาศและระเบียบปฏิบัติในการจ าหน่ายอาหารโดยไม่ปรับปรุงข้อบกพร่องใน

เรื่องท่ีแจ้งเตือนจ านวน  ๓  ครั้ง  ต้องสละสิทธิ์ในการจ าหน่ายอาหาร  ตลอดปีการศึกษา และริบเงินมัดจ า 
๑๒. ร้านค้าจะต้องดูแลความสะอาดในร้านของตัวเองเป็นประจ าทุกวัน และต้องร่วมกันดูแลความสะอาด           

โรงอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 
๑๓. ผู้จ าหน่ายอาหารต้องน าภาชนะ อุปกรณ์ส าหรับการประกอบอาหารมาเอง ต้องใช้ภาชนะท่ีมีคุณภาพได้

มาตรฐาน และต้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ภาชนะให้เรียบร้อยหากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้จ าหน่ายอาหารไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง



ค่าเสียหายใดๆ จากผู้อนุญาตให้จ าหน่ายอาหารทุกกรณี  ในส่วนของภาชนะประเภท  ถ้วย  จาน  ช้อน  ส้อม  ถ้วยน้ าซุป  
ทางโรงเรียนได้มีจัดเตรียมไว้ให้ 

๑๔. ผู้จ าหน่ายอาหารงดใช้ กล่องโฟม กล่องพลาสติก  ถุงพลาสติก  แก้วน้ าพลาสติก 
๑๕. จ าหน่ายอาหาร  วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้าเวลา ๐๕.๔๕ - ๐๗.๔๐ น. ช่วงกลางวันเวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๔๐ น. 

ช่วงเย็นเวลา  ๑๕.๕๐ - ๑๖.๓๐ น.  
๑๖. โรงเรียนต้ังราคากลางตามรายการอาหาร  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑๖.๑ ร้านจ าหน่ายอาหารอีสาน   ราคากลางท่ี  ๒๐,๐๐๐ บาท/ป ี  รับจ านวน  ๑ รา้น 
๑๗. ผู้จ าหน่ายต้องประมูลใหสู้งกว่าราคากลางท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 
๑๘. ผู้ท่ีชนะการประมูลจะต้องช าระเงินค่ามัดจ า จ านวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นหลักประกัน หากเซ็นสัญญาแล้วไม่

มาจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนจะต้องถูกริบเงินมัดจ า (ช าระวันท่ีมาประมูล) 
          ๑๙. ผู้ท่ีชนะการประมูลจะต้องช าระเงินในวันท าสัญญา  โดยมีรายการช าระ  ดังนี้        
  ๑๙.๑ ช าระค่าประมูล (จ านวนตามยอดท่ีชนะการประมูล) 
  ๑๙.๒ ช าระค่าประกันความเสียหายของสถานท่ี (จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  ได้รับเงินคืนเมื่อครบสัญญา) 
  ๑๙.๓ ช าระค่าบ ารุงโรงอาหารรายวันโดยคิดจากยอดบัตรแลกภาชนะ (บัตรอาหาร) คิดบัตรละ ๑.๓๐ บาท   
                             (ช าระเฉพาะวันท่ีมาจ าหน่ายอาหาร)  
  ๑๙.๔ ช าระค่าไฟ  คิดหน่วยละ ๕ บาท ช าระค่าน้ า คิดหน่วยละ ๑๘ บาท ต้องช าระก่อนวันท่ี ๕ ของเดือน 

๑๙.๕ การช าระเงินตามข้อ  ๑๙.๑ –  ๑๙.๒ ใหช้ าระเสร็จส้ินภายในวันท่ีท าสัญญาเพียงครั้งเดียว) 
๒๐. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี นางสาวมาลินี   รัตนภักดี (๐๘๐-๐๒๗๒๖๒๑) นางสุมาลี  โชคชนะ       

(๐๘๙-๖๘๙๒๗๑๗)   
๒๑. ดาวน์โหลดรายละเอียดหรือปริ้นแบบฟอร์มใบสมัครได้ท่ีเว็ปไซด์ของโรงเรียน http://tusw.ac.th/  ต้ังแต่วันนี้ 

ถึงวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ หรือรับเอกสารด้วยตัวเองได้ท่ีห้องบริหารงานบุคคล ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น.      
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

๒๒. นัดยื่นแบบฟอร์มการประมูลพร้อมกัน ในวันศุกร์ท่ี ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ. บริเวณโรง
อาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ พร้อมท้ังประกอบอาหารเพื่อให้คณะกรรมการประเมินรสชาติ ผู้ท่ีเข้าร่วมการ
ประมูล ต้องเตรียมภาชนะและอุปกรณ์มาให้พร้อม โดยประกอบอาหาร  ๑. ส้มต าปูปลาร้า ๒. ลาบไก่  จัดเตรียมส าหรับ
เสิร์ฟให้คณะกรรมการ ๓  ท่าน 

๒๓. ประกาศผลการประมูล วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ทางเว็ปไซด์ของโรงเรียน http://tusw.ac.th/    
๒๔. ท าสัญญาจ าหน่ายอาหารวันท่ี   ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมโมราวรรณ                     

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ และเริ่มจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

หมายเหตุ : ท้ังนี้ผลการประมูลเพื่อการสรรหาผู้ประกอบการ การจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  เป็นผู้พิจารณา  
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๕   กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 

 
 

    ลงช่ือ 
         (นายจีรศักด์ิ    เดชเกิด) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
 

http://tusw.ac.th/


 
ใบประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหารในโรงอาหาร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศ์ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ช่ือนาย/นาง/นางสาว………………………………………..นามสกุล……………….…..….………อายุ…………………….ปี 
ช่ือร้าน………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่……………………………หมู่ที่………………………………ซอย…………………………….
ถนน……………………………แขวง/ต าบล………………………………เขต/อ าเภอ………………………………….………..……
จังหวัด ………………………………  รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์บ้าน…………………..………………    
 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่……………………………หมู่ที่………………………………ซอย…………………….…………………….
ถนน……………………………แขวง/ต าบล………………………………เขต/อ าเภอ…………………………………………..……
จังหวัด ………………………………  รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์บ้าน…………………….……………   
โทรศัพท์มือถือหมายเลขที่ติดต่อได้สะดวก………………………………………………………………………………..………… 
 มีความประสงค์จะประมูลค่าเช่าสถานที่การจ าหน่ายอาหารในโรงอาหาร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    
สุวินทวงศ์ 
ประสบการณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
ท่านเคยประกอบธุรกิจด้านการจ าหน่ายอาหารหรือไม่ 
  เคย  โปรดระบุสถานที่          ไม่เคย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะประมูลค่าเช่าสถานที่  รายการ 
 
  อาหารอีสาน   
     

จ านวนเงินท่ีประมูล………………………………………………..บาท (……………………………………………..) 
  

ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดในการประมูลการจ าหน่ายอาหารของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        
สุวินทวงศ์  เป็นที่เรียบร้อยแล้วและยินดีปฏบิัติตามกฎข้อบังคับในการจ าหน่ายอาหารทุกประการ  
 

ลงชื่อ…………………………………………………………..ผู้ประมูล 
    (…………………………………………………………..) 

วันที่………………….เดือน…………………………..พ.ศ……………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เอกสารประกอบการประมูล 
      ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ  พร้อมรับรองส าเนา                  ส าเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ  พร้อมรับรองส าเนา 


