
   

 
 
 

ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
เรื่อง  การเสนอราคารับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ  ปีการศึกษา  2565 

 

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

ด้วย โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง  
มีความประสงค์จะทำการประมูลผู้รับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีความ 
สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และถูกหลักโภชนาการ  ตามโครงการนักเรียนหอพักประจำตลอดปีการศึกษา 2565  จึง 
กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และข้อปฏิบัติในการเสนอยื่นของประมูลรับจ้างทำอาหารให้นักเรียนหอพักประจำดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ขอเสนอยื่นเสนอราคา 
1.1 ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/บริการโดยตรง 
1.2 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง  โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ 
1.4 ต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง 
1.5 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ  เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการจำหน่ายอาหาร/ 

การรับจ้างทำอาหาร 
1.6 เป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหาร  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการประกอบอาหารและมี 

บุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อม 
1.7 ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนมกุฎเมือง 

ราชวิทยาลัย  ณ  วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา 
ครั้งนี้ 

2. การจัดทำซองประมูลราคา 
ผู้ยื่นจะต้องยื่นซอง พร้อมจ่าหน้าซอง เรียน “ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาประมูล 

รับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ” โดยมีเอกสารดังนี้ 
2.1  ใบเสนอราคา 
2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
2.3  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 

        2.4  หลักฐานใบตรวจสุขภาพของผู้เสนอราคา ผู้ประกอบอาหาร และผู้ให้บริการที่สัมผัสอาหาร 
ทุกคน ที่ยังไม่หมดอายุ 

     2.5  ประวัติพร้อมภาพถ่ายของผู้ประกอบอาหาร ผู้ให้บริการที่สัมผัสอาหารทุกคน 

 



   

 

                    3. จำหน่ายซองเสนอราคา  ในราคา  50  บาทในวันที่  2 – 4  พฤษภาคม  2565  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 
16.30  น.  ยื่นเสนอราคา  วันที่  6  พฤษภาคม  2565  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  ณ  ห้องกลุ่มบริหาร
งบประมาณ  และกำหนดการเปิดซองเสนอราคา  ในวันที่  9  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป  

    4. ประกาศผล  วันที่  11  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ   
www.mmv.ac.th  และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
                    5. สัญญาจ้าง  จ่ายเงินประกันสัญญาภายในวันที่  13  พฤษภาคม  2565  หากพ้นกำหนดนี้ถือว่า 
สละสิทธิ์ในการได้รับการเสนอราคารับจ้างทำอาหาร  โรงเรียนจะดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป 
  ผู้สนใจ  ติดต่อขอรับเอกสารการประมูลได้ที่  ห้องงบประมาณ  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  ใน
วันที่  2  พฤษภาคม  2565  ถึงวันที่  4  พฤษภาคม  2565  ตั้งแต่เวลา  08.30  –  15.00  น.  สอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข  038-677042  ในวันและเวลาราชการ 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่   25  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 

 
                 ลงชื่อ…………………….....…………………….. 
                                                               (นางสาวมณฑาทิพย์  เสาวคนธ์) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.mmv.ac.th/


   

 

เงื่อนไขแนบท้ายประกาศการเสนอราคารับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำนักเรียน  
ปีการศึกษา  2565 

 
1. ราคาเสนอเป็นผู้ประกอบการรับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำอาหารกลางวันนักเรียน   

ราคากลางไม่ต่ำกว่า 950,000.- บาท / ปีการศึกษา  

2.  อาหารจัดเป็นชุด 1 ชุด นักเรียนนั่งรับประทานจำนวน 5 คน ประกอบด้วย อาหารที่เป็นกับข้าว 
2 อย่าง ข้าวสวย ผลไม้ หรือขนม และจัดอาหารให้เพียงพอสามารถขอเติมได้จนอิ่ม โดยอาหารต้องถูก
สุขลักษณะ สะอาด ครบทั้ง 5 หมู่ ในแต่ละมื้อ  

3. ผู้ประกอบการต้องประกอบอาหารในสถานที่ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ  แล้วนำอาหารที่ปรุงเสร็จ
แล้วมาจัดเป็นชุดให้กับนักเรียนตามสถานที่ ที่กำหนดไว้ให้ทันเวลา 

4. โรงเรียนเบิกจ่ายให้ นักเรียน 1 คน จ่ายให้หัวละ 30 บาท/คน/มื้อ 
5. จ่ายเงินประกันสัญญาทันที ที่ทำสัญญาตามจำนวนและจะได้รับคืนเมื่อครบสัญญา 
6. เบิกจ่ายเงินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

  6.1 วันจันทร์ - วันศุกร์ เบิกจ่ายตามจำนวนนักเรียนที่ระบุไว้ในสัญญา 
  6.2 วันเสาร์ - อาทิตย์ เบิกจ่ายตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 
  7. ปีการศึกษาให้นับตั้งแต่วันที่  16  เดือน  พฤษภาคม  ของปีนั้นจนถึงวันที่  31  เดือน  มีนาคม 
 ของปีถัดไป  เช่น ปีการศึกษา 2565 ช่วงเวลาจำหน่าย คือวันที่  13  พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 31  
มีนาคม  2566 

8. ต้องทำรายการเมนูอาหารเดือนละ 1 ครั้ง ทุกๆ เดือน เสนอต่อคณะกรรมการหอพักนักเรียน
ประจำและดำเนินตามรายการที่ได้อนุมัติไว ้

9. ต้องได้รับการประเมินจากกรรมการหอพักนักเรียนเป็นระยะๆ ตลอดสัญญาและปรับปรุงแก้ไข
ตามคำแนะนำ เพ่ือประกอบการต่อสัญญาในปีการศึกษาต่อไป 

10. ต้องให้บริการนักเรียนทันเวลาที่จะรับประทานอาหารทุกมื้อ ที่ระบุไว้ในสัญญา 
11. นักเรียนรับประทานอาหารเช้า เร่ิมเวลา 07.00 - 07.30 น และรับประทานอาหารเย็นเวลา  

18.00 – 18.30  น.  
12. เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จให้นำภาชนะเก็บล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยไม่ตกค้าง 

โดยภาชนะที่ประกอบอาหารและตักอาหารต้องสะอาดอยู่เสมอ 
13. ถ้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น หรือหยุดประกอบการในระหว่างสัญญาไม่สิ้นสุด

จะถูกริบเงินประกันสัญญาที่ให้ไว้ 



   

 

14. การแต่งกายของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทุกคน ต้องถูกหลักโภชนาการ เช่น มีผ้ากันเปื้อน 
สวมหมวก สวมถุงมือยาง สวมรางเท้ายางหุ้มส้น เล็บ ผม เสื้อ ผ้า สะอาดอยู่เสมอ ไม่เป็นโรคติดต่อ 

15. ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทุกคนต้องผ่านการตรวจร่างกายจากสถานพยาบาลและมี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงทุกคนภาคเรียนละ 1 คร้ัง  

16. ผู้ประกอบการต้องส่งประวัติพร้อมภาพถ่ายของผู้ให้บริการทุกคนไว้ให้แก่โรงเรียนเป็นปัจจุบัน 
17. ให้บริการอาหารเช้าเย็น แก่ครูหอพักนักเรียนประจำ ทุกคน ทุกมื้อ 

 18. กรณีเป็นผู้ชนะการประมูลรายเก่าต้องไม่มียอดค้างชำระใดๆ ในสัญญาเก่า 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


