
ประกาศโรงเรียนหนองโดนวิทยา 
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนหนองโดนวิทยา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
------------------------------------------- 

 
 ด้วยโรงเรียนหนองโดนวิทยา มีความประสงค์ จะเปิดประมูลร้านค่าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองโดน
วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที ่ 31 ตุลาคม 2565 – 30 เมษายน 2566) สำหรับ         
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 127 คน 
โดยจัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยผู้ประมูลมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล 

1.1 กรณีเป็นนิติบุคคลให้มีหนังสือรับรองบริคณสนธิ หนังสือจดทะเบียนการค้า 
1.2 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือ 

ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
  3. ต้องไม่เคยผิดสัญญาหรือถูกลงโทษจากหน่วยงานภาครัฐ 
  4. ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายอรงท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ 
  5. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาแก่โรงเรียนหนองโดนวิทยา 
  6. ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการจำหน่ายอาหาร อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นถูกสุขลักษณะ 
มีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อม และในเรื่องการจ่ายเงินวางเงินประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนดสัญญา 
  7. ต้องมีความพร้อมในทำความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะทำอาหารและใส่อาหารของนักเรียน 
 

โดยกำหนดขั้นตอนการประมูลดังต่อไปนี้ 
  1. ติดต่อรับเอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์การประมูลได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 27  ตุลาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการโรงเรียนหนองโดนวิทยา อาคาร 1  
  2. การยื่นซองประมูลราคา สามารถยื่นซองได้ในวันที่  25 – 27  ตุลาคม 2565 ที่ห้องธุรการ
โรงเรียนหนองโดนวิทยา อาคาร 1  
  3. กำหนดเปิดซองประมูลในวันที่ 28 ตุลาคม 265 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเครือรัติ
กาล โรงเรียนหนองโดนวิทยา อาคาร 1 
  4. ประกาศผลการประมูล ในวันที ่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนหนองโดนวิทยา         
และทางเว็บไซต์ http://www.nongdonwittaya.ac.th  
  5. จัดทำสัญญาในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุม
เครือรัติกาล โรงเรียนหนองโดนวิทยา อาคาร 1 หากไม่มาตามเวลาถือว่าสละสิทธิ์ 

http://www.nongdonwittaya.ac.th/


  ผู้สนใจที่จะเข้ารับการประมูลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประมูลร้านค้าจำหน่าย
อาหารในโรงเรียนหนองโดนวิทยา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามแนบท้าย ประกาศนี้      
โดยติดต่อขอดูรายละเอียดและขอรับเอกสารได้ที่ งานธุรการโรงเรียนหนองโดนวิทยา โทรศัพท์ 036-397229     
ในวันและเวลาราชการ 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2565 
 
 
 
     (นายสมนึก กำลังเดช) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองโดนวิทยา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองโดนวิทยา เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนหนอง

โดนวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนหนองโดนวิทยา มีความประสงค์ จะเปิดประมูลร้านค่าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองโดน
วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 30 เมษายน 2566) สำหรับครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 127 คน โดย
จัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน
ดังนี้ 
 
1. ประเภทรายการที่กำหนดให้ย่ืนซองประมูล 
  กำหนดราคาข้ันต่ำในการเสนอราคาประมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ร้าน ดังนี้ 
ที ่ ประเภทร้านที่จำหน่ายอาหาร ราคาเริ่มประมูล 
1. อาหารกลางวัน 5,000 

 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดรับใบสมัครและระเบียบการได้ที่โรงเรียนหนองโดนวิทยา หรือทาง
เว็บไซต์ ของโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2565 เบอร์ติดต่อ 036 – 397229 ในวันเวลาราชการ 
8.30 น. – 15.30 น. 
2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนซองประมูล 
 2.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล 
 2.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
 2.3 ต้องไม่เคยผิดสัญญาหรือถูกลงโทษจากหน่วยงานภาครัฐ 
 2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายอรงท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ 
 2.5 ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาแก่โรงเรียนหนองโดนวิทยา 
 2.6 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการจำหน่ายอาหาร  
 2.7 ต้องมีความพร้อมในทำความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะทำอาหารและใส่อาหารของนักเรียน 
 เตรียมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้ 
 - สำเนาบัตรประชาชน 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน 
 - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
 - สำเนาใบผ่านงานด้านอาหาร/โภชนาการ(ถ้ามี)  
 - สำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร(ถ้ามี) 



 - ใบตรวจรับรองแพทย์ 
3.ช่วงเวลาการจำหน่ายอาหาร  
 จำหน่ายในวันที่ทำการปกติของโรงเรียน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
 - ช่วงพัก ทุกระดับชั้น   เวลา 12.00 น. - 12.50 น. 
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายการที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณา
คุณสมบัติเป็นลำดับแรกและผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาที่เสนอเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณา 
และยึดตามระเบียบพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือพิจารณาให้ราคาสูงสุดเป็นสำคัญ โดยให้ยึดผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องฟ้องร้องอะไรใดๆมิได้ 
5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
 5.1 อาหารกลางวัน คือ ข้าวสวยและกับข้าวต่างๆ หรือ อาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวผัด        
ข้าวขาหมู ผัดซีอิ๊ว ผัดมักกะโรนี เป็นต้น หรือ ก๋วยเตี๋ยวไก่ หมู เนื้อ แยกภาชนะการปรุงชัดเจน 
 5.2 ผู้ขายเตรียมอุปกรณ์ประกอบอาหารให้พร้อม ต้องทำความสะอาด ล้างพื้นที่ขายอาหารและประกอบ
อาหาร ถูกหลักโภชนาการตามกำหนดโรงเรียน 
 5.3 อาหารที่จำหน่าย ต้องมีความสดใหม่สะอาด ถูกสุขลักษณะเป็นประโยชน์ ไม่มีสารปนเปื้นที่เป็นพิษ
ต่อร่างกาย ต้องได้รับการปรุงสุก ไม่จำหน่ายอาหารที่มีคาเฟอีน น้ำอัดลม อาหารแต่งสี และของหมักดอง 
 5.4 ผู้จำหน่ายต้องทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายอาหารประกอบอาหารตลอดเวลาทำการ 
 5.5 ผู้จำหน่ายต้องแต่งกายถูกต้องตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ สวมเสื้อผ้าสะอาด สวมหมวกคุมผมให้
มิดชิดและเล็บมือเท้าสะอาด 
 5.6 ผู ้จำหน่ายพูดจาสุภาพเรียบร้อยมีมารยาท ไม่ทะเลาะวิว าทกับผู ้อื ่น และรับฟังข้อเสนอแนะ        
ของโรงเรียน 

5.7 ผู้จำหน่ายต้องจำหน่ายอาหารทุกวันที่โรงเรียนเปิดทำการปกติ หากไม่มาจำหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้า  
2 วัน และหากหยุดขายรวมกันเกิน 7 วันทำการ ต่อรอบสัญญาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โรงเรียนสามารถยกเลิก
สัญญาได ้

5.8 ผู้จำหน่ายไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
5.9 ในการทำสัญญาให้ผ ู ้ร ับการประมูลมาทำสัญญากับโรงเร ียนภายในวันที ่โรงเร ียนกำหนด           

พร้อมกับชำระเงินค่าประมูลในครั้งเดียวตามราคาท่ีประมูลได้ 
5.10 ในการทำสัญญานี้เป็นการทำสัญญาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้จำหน่ายอาหารได้

ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 
5.11 ผู้มีสิทธิจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสามารถเบิกภาชนะที่ใช้ในการจำหน่ายอาหารเช่น จาน ชาม 

ถ้วย ช้อน ส้อม  จากโรงเรียนได้ ในวันที่ทำการวันแรกของการขาย และ ต้องนำภาชนะทุกชนิดส่วนที่ยังไม่ได้ใช้
ส่งคืนให้โรงเรียนตามจำนวนที่เบิกใช้  



5.12 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารในโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ประกอบการ
จำหน่ายอาหารในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด หากกระทำผิด โรงเรียนมีสิทธิ เลิกสัญญาทันที และผู้จำหน่ายอาหาร
นำไปฟ้องร้องคดีใดๆ มิได้ 

5.13 ผู ้ประกอบการจะต้องปรับปรุง ดูแล รักษา ร้านค้าจำหน่ายอาหาร ในโณงเรียนให้เรียบร้อย 
 5.14 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อและผู้ประกอบการ
ต้องให้ความร่วมมือ และยินยอมให้คณะกรรมการของโรงเรียนเข้าตรวจสอบลักษณะและราคาสินค้าที่วางจำหน่าย 
หากพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขตามที ่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนมีสิทธิ์ เลิกสัญญาได้โดย
ผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ จากโรงเรียนทั้งสิ้น และให้ผู้เสนอราคาได้ในลำดับถัดไปเข้าทำ
สัญญาดำเนินการแทน 

5.15 สิทธิ์ใดๆที่ผู้มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารในโรงเรียนจะขายหรือมอบให้ผู้อ่ืนมิได้ 
6. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร 
 6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าจำหน่ายที่ งานธุรการ โรงเรียนหนองโดนวิทยาหรือหน้าเว็บไซต์
โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น.  
 6.2 การยื่นซองประมูลราคาในวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น.        
ที่งานธุรการโรงเรียนหนองโดนวิทยา อาคาร 1 
 6.3 เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเครือรัติกาล 
 6.4 ประกาศผลการประมูล ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนหนองโดนวิทยา และทางเว็บไซต์   
ของโรงเรียน 
 6.5 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็นซองเดียวจ่าหน้าซอง “เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองโดนวิทยา” โดยในซองเอกสารประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 
  6.5.1 แบบเสนอราคาประมูล ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 
จำนวน 1 ฉบับ (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
  6.5.2 รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป  
  6.5.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ฉบับ 
  6.5.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ฉบับ 
 6.6 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับการ
พิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียนคงไว้ซึ่ง
สิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
 6.7 การรับซอง การมอบซองเสนอราคา การรายงานผลการพิจารณา พร้อมประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดนยอนุโลม 
7. การทำสัญญา  
 7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ที่ได้รับการพิจารณา 


