
 
ประกาศโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 

เร่ือง จัดหาผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนสายน ้าทิพย ์
ประจ้าปีการศึกษา 2563 

 
 ด้วยโรงเรียนสายน้้าทิพย์ สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จัดให้มี
การประมูลร้านค้าในโรงเรียนสายน้้าทิพย์ ประจ้าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 1. ร้านค้าประเภทอาหาร (ในโรงอาหาร จ้านวน 1 ร้าน) 
 2. ร้านค้าประเภทเครื่องด่ืม (ในโรงอาหาร จ้านวน 1 ร้าน) 
 3. ร้านค้าประเภทผลไม้ (ในโรงอาหาร 1 ร้าน) 
 4. ร้านค้าประเภทขนมหวาน (ในโรงอาหาร 1 ร้าน) 
 5. ร้านค้าประเภทเครื่องด่ืม (ในเรือนไทย จ้านวน 1 ร้าน) 
ขอรับใบสมัครต้ังแต่วันท่ี 25-29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. และยื่นซองประมูลพร้อมใบสมัครใน                              
วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น.  ณ ห้องส้านักงาน ก้าหนดการเปิดซองประมูล เวลา 09.00 น.เป็นต้น
ไป และประกาศผลผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกในวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โดยติดประกาศท่ีหน้าห้องส้านักงาน 
ผู้ท่ีสนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีโรงเรียนสายน้้าทิพย์ ณ ห้องส้านักงาน หรือโทรศัพท์ 
02-2582232 
 ราคาประมูล 
 1. ร้านค้าประเภทอาหาร (ในโรงอาหาร จ้านวน 1 ร้าน) เริ่มต้น 100,000 บาท 
 2. ร้านค้าประเภทเครื่องด่ืม (ในโรงอาหาร จ้านวน 1 ร้าน) เริ่มต้น 100,000 บาท 
 3. ร้านค้าประเภทผลไม้ (ในโรงอาหาร 1 ร้าน) เริ่มต้น 100,000 บาท 
 4. ร้านประเภทขนมหวาน (ในโรงอาหาร 1 ร้าน) เริ่มต้น 100,000 บาท 
 5. ร้านค้าประเภทเครื่องด่ืม (ในเรือนไทย จ้านวน 1 ร้าน) เริ่มต้น 150,000 บาท 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                                                 
(นางกมัยธร   สัจจา) 

   ผู้อ้านวยการโรงเรียนสายน้้าทิพย์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

จัดหาผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนสายน ้าทพิย์ประจ้าปีการศึกษา 2563 
1. รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร 
  1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        1.1.1 มีสัญชาติไทย 
        1.1.2 มีอายุไม่ต้่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
        1.1.3 มีศาสนาเป็นท่ียึดปฏิบัติ (ไม่จ้ากัดศาสนา) 
        1.1.4 ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษคดีหรืออยู่ระหว่างต้องโทษคดี (ยกเว้นลหุโทษ) 
        1.1.5 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
        1.1.6 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
        1.1.7 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  1.2 หลักฐานในการสมัคร 
       1.2.1 รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว    จ้านวน  1 รูป 
       (ไม่สวมหมวก,ไม่สวมแว่นตาด้า และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
       1.2.2 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน   จ้านวน  1 ชุด พร้อมฉบับจริง 
       1.2.3 ส้าเนาทะเบียนบ้าน     จ้านวน  1 ชุด  พร้อมฉบับจริง 
       1.2.4 ใบรับรองแพทย์      จ้านวน  1 ชุด 
2. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้โรงเรียน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็น
ผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
3. สัญญาในการเช่าพื้นท่ีมีก้าหนด 1 ปีการศึกษา (1 ก.ค. 2563 ถึง 30 เม.ย. 2564) เปิดบริการช่วงเช้าต้ังแต่เวลา                 
06.30 - 07.50 น. พักกลางวันเวลา 12.00 - 12.50 น. และหลังเลิกเรียนเวลา 14.30 - 18.00 น.นอกจากนี้ห้าม
จ้าหน่ายยกเว้นกรณีจัดกิจกรรมพิเศษและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
4. ผู้เสนอราคาท่ีผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรม “Clean Food Good Taste”หรือ เรียกว่า “อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย”ของทางโรงเรียนสายน้้าทิพย์ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 10 
5. ผู้เสนอราคาท่ีผ่านการคัดเลือกต้องช้าระเงินประมูลท้ังหมด 100% ของเงินประมูล(รายปี)พร้อมท้ังวางเงินประกัน                   
จ้านวนเงิน 5% ของราคาเงินประมูลรายปี ให้กับทางโรงเรียนฯ ถือไว้เพื่อประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น และเมื่อครบ
ก้าหนดสัญญาเช่าพื้นท่ีทางโรงเรียนฯจะคืนเงินประกันให้ หลังจากวันครบก้าหนดตามสัญญา 15 วัน 
6. ผู้เสนอราคาท่ีผ่านการคัดเลือกให้เช่าพื้นท่ีโรงอาหารโรงเรียนสายน้้าทิพย์ต้องเตรียมภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการท้าความสะอาดบริเวณพื้นท่ีให้เช่าโดยรอบ หากท้าให้พื้นท่ีบริเวณให้เช่าได้รับความเสียหายต้องดูแล
ซ่อมแซมให้สภาพเหมือนเดิม 
7. รายละเอียดประเภทอาหาร น้้าด่ืมและอื่นๆท่ีจะน้ามาจ้าหน่าย ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอรายการ และระบุราคาต่อหน่วย
ให้ชัดเจน (น ้าด่ืมจะต้องซื อจากของโรงเรียนเท่านั น) 



 
8. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาหารต้องสะอาด ถูกหลักโภชนาการ และจ้าหน่ายอาหารท่ีปรุงสุก สดและใหม่ 
9. ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอเป็นเอกสารปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก” 
10. เปิดซองประมูล ณ ห้องประชุม ผอ.อุไร ในวันท่ี 9 มิถุนายน  2563 และประกาศผลผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก               
ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 
11. แนวทางปฏิบัติของผู้ขาย 
    1. การแต่งกาย 
        1.1 ผู้เสนอราคาและผู้ช่วย ต้องแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ เช่น ชุดกันเป้ือน หมวก และอื่นๆ 
        1.2 การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ 
             1.2.1 วัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารใส่อาหาร ผู้เสนอราคาจัดหามาเอง 
             1.2.2 สีท่ีใช้ต้องเป็นสีธรรมชาติ หรือสีท่ีใช้ผสมอาหารเท่านั้น 
        1.3 ผู้ช่วยผู้ประกอบการ 
            1.3.1 ผู้ช่วยผู้ประกอบการ จ้านวน 2 คน จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ประกอบการทุกประการ 
12. ประเภทร้านค้า ประกอบด้วย 
    1. ร้านค้าในโรงอาหาร จ้านวน 4 ร้าน ประกอบด้วย 
        1.1 ข้าวราดแกง รวมก๋วยเต๋ียว และประเภทเส้นอื่นๆ 
                   - ข้าวราดแกง 1 รายการ ราคา 20 บาท 
                   - ข้าวราดแกง 2 รายการ ราคา 25 บาท 
                   - ไข่ดาวฟองละ 5 บาท 
                   - ข้าวไข่เจียว 10 บาท 
                   - ข้าวเปล่า 5 บาท 
          - ก๋วยเต๋ียวหมู ลูกช้ิน ชามละ 20 บาท 
                  - ประเภทเส้นอื่นๆชามละ 20 บาท 

- ไส้กรอก ลูกช้ินอื่นๆ ไม้ละ 10 บาท 
                  - ของทอดชนิดอื่นๆ 10 บาท  
        1.2  ผลไม้ 
                 - ผลไม้ จัดใส่ถุงๆละ 10 บาท 
        1.3 ร้านเครื่องด่ืม 
                 - น้้าด่ืมโรงเรียน ขวดละ 6 บาท 
                 - น้้าด่ืมสมุนไพรและอื่นๆแก้วละ 10 บาท 
        1.4 ร้านขนมหวาน 
        - ขนมไทย , ของหวาน , น้้าแข็งใส, ของหวานอื่นๆ 10  บาท 
       



     
2. ร้านค้าท่ีเรือนไทย จ้านวน 1 ร้าน 
                  - น้้าด่ืมโรงเรียน ขวดละ 6 บาท 
                  - นมกล่อง 10-15 บาท 
                  - กาแฟสด และอื่นๆ แก้วละ 25-30 บาท 
                  - ขนมปัง คุกกี้ ฯลฯ ราคา 10 บาท 
                  - ซาลาเปา ขนมจีบ ราคา 10 บาท 
                  - อื่นๆ (ผ่านคณะกรรมการโรงเรียนและได้รับอนุญาต จึงสามารถจ้าหน่ายได้) 
13. ผู้เสนอราคาท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือก ต้องเข้าท้าสัญญากับทางโรงเรียนในวันท่ี 19 มิถุนายน 2563                           
เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม ผอ.อุไร โรงเรียนสายน้้าทิพย์ โดยลงนามในสัญญาพร้อมช้าระเงินประมูล และเงิน
ประกัน จ้านวน 5% ของราคาประมูลรายปี ตามสัญญาเช่าพื้นท่ีเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ผู้เช่าท่ีลงนามในสัญญาแล้วต้อง
เตรียมพร้อมให้บริการในวันเปิดภาคเรียนทันที  
14. ในการประมูลครั้งนี้ คณะกรรมการด้าเนินการพิจารณาคัดเลือก ผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด 
15. ผลการตัดสินของคณะกรรมการด้าเนินการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นท่ีส้ินสุด 
16. กรณีอื่นๆ 
      16.1 กรณีประเภทอาหารไม่สามารถจ้าหน่ายได้ ผู้เสนอราคาสามารถน้าเสนอเพื่อพิจาณาเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร
ของสถานศึกษาได้ (ถ้ามีปัญหาทางโรงเรียนจะปรับค่าเสียหาย ตามมติคณะกรรมการ 
      16.2 กรณีเกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจรุนแรง ผู้เสนอราคาท่ีผ่านการคัดเลือกสามารถน้าเสนอขอปรับเปล่ียนราคา
เพื่อพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษาได้ 
      16.3 กรณีไม่สามารถเปิดขายได้ ให้แจ้งกับทางโรงเรียนก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วันท้าการ หากไม่แจ้งต้องจ่าย
ค่าปรับเป็นจ้านวนเงิน 2,000.00 บาท/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจ้าหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา 

ประจ้าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสายน ้าทิพย ์

สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

วัน เดือน ป ี เวลาปฏิบัติ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ 
25-29 พฤษภาคม 2563 09.00-15.00 น. รับใบสมัครผู้จ้าหน่ายอาหาร ห้องส้านักงาน 
5 มิถุนายน 2563 09.00-15.00 น. ส่งใบสมัครพร้อมยื่นซองประมูลราคา ห้องส้านักงาน 

9 มิถุนายน 2563 09.00 น. เป็นต้นไป เปิดซองประมูล 
 

ห้อง ผอ. อุไร 

12 มิถุนายน  2563 09.00 น. ประกาศผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก - หน้าห้องส้านักงาน  
-www.sainamtip.ac.th 
- Facebook โ ร ง เ รี ย น
สายน้้าทิพย์ 

19 มิถุนายน 2563 09.00-12.00 น. ท้าสัญญาพร้อมช้าระเงินการประมูล
และเงินประกัน 

ห้อง ผอ.อุไร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
สังกดัส้านกังานเขตพื นทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 

..................................................................................................................................................................... 
เกณฑ์การใช้คะแนนตัดสิน 

พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2563 
 
ประเภทอาหาร............................................................................................................................ 
ช่ือผู้ประกอบการ......................................................................................................................... 
ช่ือผู้ช่วยผู้ประกอบการ คนท่ี 1 ................................................................................................. 
ช่ือผู้ช่วยผู้ประกอบการ คนท่ี 2 ................................................................................................. 
ล้าดับที่ รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
 
1. 

ความสะอาด (30 คะแนน)    
1.1 การแต่งกาย 15   
1.2 วัตถุดิบท่ีใช้ปรุงอาหาร 15   

 
 
2. 

คุณภาพอาหาร (60 คะแนน)    
2.1 ถูกหลักโภชนาการ 20   
2.2 รสชาติ 20   
2.3 สีสัน 10   
2.4 สารปรุงแต่ง 10   

3. รูปแบบการจัดอาหาร (10 คะแนน)    
3.1 ปริมาณอาหาร+ราคา 10   

 คะแนนรวมทั งสิ น 100   
 
 
        
  
 
                             
 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................. 
 (    ) 

                           กรรมการตัดสิน 
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โรงเรียนสายน ้าทิพย ์
สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
................................................................................................... 

      ใบสมัคร 
 
      วันท่ี.........เดือน................................พ.ศ. 2563 
 
ช่ือ (นาย,นาง,นางสาว)………………………………………นามสกุล............................................................................ 
ช่ือเล่น..................อายุ..................ปี  ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี........ต้าบล....................อ้าเภอ............................... 
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์บ้าน................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................E-MAIL……………………………………………………………………………… 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ.................................................................. 
มีความประสงค์จะสมัครจ้าหน่ายอาหารประเภท 
        ร้านค้าประเภทอาหาร (ในโรงอาหาร จ้านวน 1 ร้าน)   ร้านค้าประเภทเครื่องด่ืม (ในโรงอาหาร จ้านวน 1 ร้าน) 
   ร้านค้าประเภทผลไม้ (ในโรงอาหาร 1 ร้าน)             ร้านค้าประเภทขนมหวาน (ในโรงอาหาร 1 ร้าน) 
   ร้านค้าประเภทเครื่องด่ืม (ในเรือนไทย จ้านวน 1 ร้าน) 
โดยมีผู้ช่วย................คน ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

1. ช่ือ...................................................นามสกุล.......................................โทรศัพท์................................... 
2. ช่ือ...................................................นามสกุล.......................................โทรศัพท์................................... 

หมายเหตุ หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ช่วยผู้ประกอบการต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง 
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เอกสารการสมัคร 
 รูปถ่ายจ้านวน 1 รูป 
 ส้าเนาบัตรประชาชน  จ้านวน 1 ชุด 
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวน 1 ชุด 

ลงช่ือ..............................................ผู้สมัคร 
     (               ) 


