
 

 
ประกาศโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา 

เร่ือง รับสมัครผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
************************************************** 

                         ด้วยโรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในโรงเรียน  
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ดังนี้ 
 

๑. ร้านข้าวราดแกง    อาหารจานเดียว ราคากลางท่ี ๑๕,๐๐๐  บาท จํานวน   ๑ ร้าน 

๒. ร้านก๋วยเต๋ียว       กวยจ๊ับ ราคากลางท่ี ๑๕,๐๐๐  บาท จํานวน   ๑ ร้าน 

๓. ร้านขนมจีน     ข้าวเหนียว  ส้มตํา ราคากลางท่ี ๑๕,๐๐๐  บาท จํานวน   ๑ ร้าน 

 รวมทั้งสิ้น จ้านวน ๓ ร้าน 

 
               ผู้สนใจติดต่อรับใบสมัครและระเบียบการได้ท่ีโรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยาต้ังแต่วันท่ี ๒ – ๔  พฤษภาคม  
๒๕๖๕  ณ  อาคาร  ๑  ช้ัน ๒   ห้องบริหารงานท่ัวไป  โรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา  
  
                               ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 
                                                          ( นายชัยยา   บัวหอม ) 
                                                  ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ระเบียบโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา ว่าด้วยการจ้าหน่ายอาหารในสถานศึกษา .ศศศ ๒๕๖๕ 

---------------------------- 
๑ศ ข้อบังคับทั่วไป 
 ๑.๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา  ว่าด้วยการจําหน่ายอาหารในโรงเรียนน้าํเกล้ียงวิทยา  
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 
 ๑.๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 ๑.๓  สถานท่ีจําหน่ายอาหาร  หมายถึง  “โรงอาหารโรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา” 
 ๑.๔  ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจําหน่ายอาหารในโรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และ
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  

 ๒ศ  ข้อบังคับว่าด้วยประเภทของอาหาร  และราคาอาหารที่จ้าหน่าย 
 ๒.๑  ประเภทของอาหารและราคาอาหาร               

๒.๑.๑ ข้าวราดแกง  อาหารจานเดียว 
ข้าวมันไก่  ข้าวหน้าไก่ 
ข้าวมันไก่กรอบ  ข้าวหมูแดง  ข้าวหมูกรอบ   
ข้าวขาหมู  ข้าวหมกไก่  ข้าวคลุกกะปิ 

จานละ ๒๐ บาท 

๒.๑.๒ อาหารประเภทเส้น ก๋วยเต๋ียว กวยจ๊ับ บะหมี่เหลือง  
ราดหน้า  สุกี้  ผัดซีอิ้ว ผัดไทย   ( ห้ามอาหารท่ี
ประกอบจากเส้นมาม่า ทุกชนิดทุกประเภท  ) 

ชามละ ๒๐ บาท 

๒.๑.๓ 
 
 

ขนมจีน จานละ  ๑๕ บาท 
ขนมสด    ช้ินละ ๕ บาท 
ขนมหวาน  น้ําแข็งใส    และผลไม้สด อย่างละ ๑๐ บาท 

ขนมจีบ   4 ช้ิน ๑๐ บาท 
 ข้าวเหนียว   ๑  ห่อ ๕ บาท 
 หมูป้ิง   ๑ ไม้ ๑๐ บาท 
 ส้มตํา  ตําแตงกว่า  ตําถั่วฝักยาว  ๑ จาน ๒๐ บาท 
 ไก่ย่าง  ไก่ทอด น่องไก่ทอด   

 ปีกกลางไก่ทอด ปีกปลายไก่ทอด อกไก่ทอด 
อย่างละ    ๑๐ 

๒๐ 
บาท 

 ลาบหมู  ลาบไก่  หมูน้ําตก   ลาบปลา      ๑ ชุด ๑๕ – ๒๐ บาท 

  
 
 
 

 
 



-๒- 
๒.๒  อาหารท่ีนํามาจําหน่ายในโรงอาหารโรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา  ต้องเป็นอาหารท่ีประกอบมาจากวัตถุดิบท่ีมีคุณลักษณะ
เฉพาะตามชนิด  ประเภทของวัตถุดิบ  จากธรรมชาติ     มีคุณภาพดี  สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ  และมีความปลอดภัย
ต่อนักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้มาใช้บริการโรงอาหาร  เป็นสําคัญ   
 ๒.๓  โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่  และยาเสพติด และการพนัน ห้ามผู้จําหน่ายอาหารนํามาเป็นธุรกิจในการจัดหาหรือ
จําหน่าย  ซึ่งบุหรี่  สุรา  ยาเสพติด  ของมึนเมาท้ังหลาย  ห้ามนํามาจําหน่ายในโรงเรียน 
 ๒.๔  ห้ามจําหน่ายอาหารท่ีใช้ถุงพลาสติก  หรือวัสดุอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายถุงพลาสติก  นอกจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
เช่น  ใบตอง  กระดาษ  เป็นต้น 
  
 ๓ศ  ข้อบังคับว่าด้วยสุขภา.อนามัยของผู้จ้าหน่ายและความสะอาด 
 ๓.๑  ภาชนะใส่อาหาร  ภาชนะใส่เครื่องปรุงอาหาร  ห้ามใช้ภาชนะพลาสติกท่ีสีหลุดลอกได้  เมื่อถูกความร้อน 
 ๓.๒  จัดให้มีมุ้งครอบอาหารตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด  และให้ใส่ถาดอาหารภายในมุ้งครอบอาหารเท่านั้น 
 ๓.๓  ผู้จําหน่ายอาหารทุกคนต้องไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย  เช่น  โรคเรื้อน  วัณโรค  โรคผิวหนัง  โรคหวัด  โรคเรื้อรัง
ท่ีมือ  หรือโรคเอดส์ 
 ๓.๔  ผู้จําหน่ายและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ 
 ๓.๕  ผู้จําหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด    
การจัดบริการอาหารและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด 
  ๓.๖  ผู้จําหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณ  
ภายในร้าน  หน้าร้าน  ภาชนะใส่อาหาร  และท่ีล้างภาชนะ 
 ๓.๗  ภาชนะใส่อาหารทุกช้ิน  ต้องล้างให้สะอาด 
  ครั้งท่ี  ๑  น้ําเปล่า 
  ครั้งท่ี  ๒  น้ําผสมน้ํายาล้างจาน 
  ครั้งท่ี  ๓  น้ําเปล่า (๑) 
  ครั้งท่ี  ๔  น้ําเปล่า  (๒)  แล้วนําไปคว่ําในท่ีโล่ง  หรือผ่ึงแดด 
 ๓.๘  ผู้จําหน่ายอาหารต้องรวบรวมขยะใส่ถุงพลาสติก  ผูกปากถุง  นําไปกําจัดนอกโรงเรียน  ทุกวัน 
  ๓.๙  ผู้จําหน่ายและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องแต่งกายให้สะอาด  ใส่ชุดเครื่องแบบท่ีโรงเรียนกําหนด  ใส่หมวกคลุมผม
สีขาว ผ้ากันเป้ือนสีขาว  เส้ือสีขาว  และไม่ใส่เส้ือแขนกุด  สวมรองเท้าหุ้มส้น  ห้ามกางเกงขาสั้นหรือสามส่วน  ห้ามสวม
รองเท้าแตะ  ตลอดเวลาที่จ้าหน่ายอาหาร 
 ๓.๑๐  ผู้จําหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการตรวจโรค ได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ 
 ๓.๑๑  ผู้จําหน่ายอาหารต้องมีหม้อต้มน้ําร้อนฆ่าเช้ือ  ช้อน – ส้อม  ไว้บริการตลอดเวลาท่ีมีการจําหน่ายอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๓- 
 

 ๔ศ  ข้อบังคับว่าด้วยข้อห้าม 
 ๔.๑  ห้ามนําสารหรือวัสดุท่ีเป็นพิษมาประกอบอาหารท่ีจําหน่าย  เช่น  ผงปรุงรส ผงชูรส  สีย้อมผ้า   
หัวน้ําส้ม  สารช่วยให้อาหารเป่ือย  กรอบ  หรือสารเสพติดเป็นพิษ 
 ๔.๒  ห้ามใช้ถุงพลาสติก  หรือโฟม ในการบรรจุใส่อาหารเพื่อจําหน่าย 
          ๔.๓  ให้ใช้เตาแก๊สสําหรับประกอบอาหารได้ 
 ๔.๔  ห้ามผู้จําหน่ายอาหารนําพัสดุของโรงเรียน  เช่น โต๊ะ  เก้าอี้  ไปใช้ในการจําหน่ายอาหารนอกจากส่ิงของท่ีทาง
โรงเรียนจัดไว้ให้ 
 ๔.๔  ห้ามผู้จําหน่ายอาหารทุกคนสูบบุหรี่  ด่ืมสุรา เล่นการพนัน เพราะโรงเรียนเป็นเขตปลอดสารเสพติดทุกชนิด 
           ๔.๕  ผู้จําหน่ายอาหารต้องชําระค่าน้ําและค่าไฟฟ้าตามมาตราวัด  ภายในวันท่ี  ๕  ของทุก ๆเดือน 
 ๔.๖  ห้ามจําหน่ายน้ําอัดลมทุกชนิด 
 ๔.๗  ห้ามจําหน่ายอาหารท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารหมักดอง ของสุกๆ ดิบๆ  รวมทั้งไม่ใช้ผงชูรส 
           ๔.๙  ห้ามจําหน่ายอาหารท่ีก่อให้เกิดความสกปรกแก่สถานท่ี  เช่น  เมล็ดแตงโม  เมล็ดทานตะวัน  ทอฟฟี่   
                  หมากฝรั่ง  ฯลฯ 
 

๕ศ  สิทธิการเข้าจ้าหน่ายอาหารและการยกเลิกการจ้าหน่ายอาหาร 
 ๕.๑  ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารมีสิทธิจําหน่ายอาหารเป็นระยะเวลา  ๑ ปีการศึกษา  ตามประกาศของโรงเรียน
น้ําเกล้ียงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๕.๒  ผู้จําหน่ายอาหารยินดีจะชําระค่าบริหารให้แก่โรงเรียนดังนี้ 
  ๕.๒.๑  เงินประกันของเสียหาย  ปีการศึกษาละ  ๒,๐๐๐  บาท  (สองพันบาทถ้วน)  โดยโรงเรียนจะจ่ายคืน
ให้ครบเต็มจํานวน  หากไม่มีส่ิงของเสียหาย  แต่หากส่ิงของทางโรงเรียนเสียหายจะหักเงินประกนัตามมูลค่าของส่ิงของ  โดย
โรงเรียนจะตรวจสอบความเสียหายภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
  ๕.๒.๒  เงินผลประโยชน์อยู่ในเงื่อนไขท่ีโรงเรียนกาํหนด 
 ๕.๓  ผู้จําหน่ายอาหารจะต้องนําอาหารมาจําหน่ายทุกวัน  หากผู้จําหน่ายอาหารรายใดไม่มาจําหน่ายอาหารต้องแจ้ง
ให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  อย่างน้อย ๑  วัน  และจะต้องได้รับอนุญาตก่อน  หากผู้จําหน่ายอาหารรายใดไม่มา
จําหน่ายอาหาร  เป็นเวลา  ๓  วันติดต่อกัน  หรือ  ๕  ครั้งในเวลา  ๑  เดือน  โดยไม่ทราบสาเหตุ  และไม่แจ้งให้ทางโรงเรียน
ทราบล่วงหน้า  ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการจําหน่ายอาหารในโรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา  โดยไม่มีข้อแม้ใด  ๆ  ท้ังส้ิน 
 ๕.๔  ผู้จําหน่ายอาหารรายใดฝ่าฝืน  ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจําหน่ายอาหารฉบับนี้  ทางโรงเรียน
มีสิทธิ์ให้บุคคลผู้นั้นหยุดจําหน่ายอาหารในโรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา  โดยไม่มีข้อแม้ใด  ๆท้ังส้ิน 
  
 
 
 
 
 
 
 

-๔- 



 
๕.๕  ห้ามโอนหรือขายหรือกระทําการอันใดท่ีเป็นการเปล่ียนสิทธิการจําหน่ายให้แก่ผู้อื่นมาทําการจําหน่ายแทนโดยเด็ดขาด 
 ๕.๖  ให้คณะกรรมการโภชนาการโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแลการจําหน่ายอาหาร  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 
 ๕.๗  กรณีโรงเรียนมีเหตุจําเป็นต้อง  เปิด – ปิด  สถานศึกษานอกจากวันเสาร์  วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ต้องเป็นอํานาจของโรงเรียนโดยผู้จําหน่ายอาหารในโรงอาหารไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ 
 
๖ศเง่ือนไขเบื้องต้นในการจ้าหน่ายอาหารโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา 

 ๑.  จําหน่ายสัปดาห์ละ  ๕  วัน  (วันจันทร์ – วันศุกร์)  เว้นแต่โรงเรียนจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น 

  ๑.๑  จําหน่ายอาหารภาคเช้า   ถึงเวลา   ๐๗.๕๐ น.   
  ๑.๒  จําหน่ายอาหารพักกลางวัน เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
 ๒. ผู้จําหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนในการสร้างความตระหนัก  ปลูกฝัง  สร้างนิสัย  
ส่งเสริมหลักศีลธรรมอันดีงาม ส่งเสริมประชาธิบไตย  ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการเข้ารับบริการในโรงอาหาร 
 ๓.  นอกเวลาจําหน่ายอาหาร  จะอนุญาตให้เข้ารับบริการซื้ออาหาร และรับประทานอาหารท่ีโรงอาหารได้  
              ไม่เกิน ๒๐  นาที  เฉพาะ  

๒.๑ นกัเรียนท่ีเจ็บป่วยตามคําวินิจฉัยของแพทย์   
๒.๒. นักเรียนท่ีมีอาการเจ็บป่วยและได้เข้ารับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้นอนพักท่ีห้องพยาบาล 
จากครูฝ่ายพยาบาลโรงเรียน ท่ีมีบัตรหรือใบท่ีได้รับการอนุญาตจากครูฝ่ายพยาบาล   
๒.๒ นักเรียนท่ีทํากิจกรรมพิเศษท่ีมีบัตรหรือใบอนุญาตจากครูผู้สอนหรือครูผู้ควบคุมกิจกรรม 

 ๔.  จําหน่ายโดยรับเป็นเงินสด  
 ๕.  ผู้จําหน่ายอาหารต้องทําความสะอาดภายในโรงอาหาร  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  การล้างภาชนะต่าง  ๆ  บริเวณภายใน
ร้าน  หลังร้าน  ท่ีล้างภาชนะ  (เช็ดโต๊ะ – เก้าอี้  กวาดพื้น  ถูพื้น  เก็บเก้าอี้ขึ้นไว้บนโต๊ะทุกวัน)  และล้างทําความสะอาดโรง
อาหารทุกวันศุกร์ 
 ๖.  ผู้จําหน่ายอาหารจะต้องจ่ายค่าน้ํา  ค่าไฟฟ้า  ตามมาตรวัดของโรงเรียน  ภายในวันท่ี  ๕  ของทุกเดือนและใช้
น้ําประปาได้เท่าท่ีจําเป็น  เช่น  ล้างถ้วยชาม  หรือเครื่องใช้อุปกรณ์ท้ังหมด 
 ๗.  โรงเรียนจะเป็นผู้กําหนดเรื่องการแต่งกายของผู้จําหน่ายอาหาร  ท่ีใช้สวมใส่ขณะจําหน่ายอาหารให้เหมือนกัน 
 ๘.  นับต้ังแต่วันท่ีโรงเรียนประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  หรือวันท่ีโรงเรียนกําหนดในการทําสัญญา  ผู้ท่ีได้รับ
การคัดเลือกจะต้องนําเงินสดมาชําระให้กับทางโรงเรียนตามท่ีได้ประกาศไว้  ถ้าไม่ไปทําสัญญาและชําระเงินภายในเวลาท่ี
กําหนดไม่ได้  ทางโรงเรียนจะเรียกผู้ท่ีเห็นสมควรเข้าจําหน่ายรายอื่นทันที 
 ๙.  สิทธิใด  ๆตามข้อ  ๗  จะขายหรือมอบให้ผู้อื่นทําแทนมิได้ 
 ๑๐.  กรณีท่ีผู้จําหน่ายอาหาร  กระทําผิดในสัญญาท่ีทํากับโรงเรียนข้อใดข้อหนึ่ง  ทางโรงเรียนมีสิทธิเลิกสัญญาทันที  
และผู้จําหน่ายอาหารจะนําไปฟ้องร้องคดีใด  ๆมิได้ 
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๑๑.  การจ้างผู้ช่วยงานในร้านอาหาร  ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  ๑  วัน  พร้อมส่ง
หลักฐานให้โรงเรียนดังนี้ 
  ๑๑.๑  รูปถ่าย  ๒  นิ้ว                     จํานวน   ๓   ภาพ 
  ๑๑.๒  สําเนาทะเบียนบ้าน                จํานวน  ๒  ชุด 
  ๑๑.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๒  ชุด 
                     ๑๑.๔  ใบผ่านการตรวจโรค แบบ สณ. 11 ซึ่งได้รับการตรวจจาก สถาน.ยาบาลของรัฐบาล เท่านั้น 
                      ๑๑.๕ ใบผ่านการตรวจหาเช้ือโรคระบบทางเดินอาหาร ( Retal Swab ) ซึ่งได้รับการตรวจจาก                         

   สถาน.ยาบาลของรัฐบาล เท่านั้น 
 ๑๒.  ผู้จําหน่ายอาหารต้องมีหม้อต้มน้ําร้อนฆ่าเช้ือ  ซ้อน – ส้อม  ไว้บริการ 
 ๑๓.  ห้ามจําหน่ายอาหารท่ีใช้ถุงพลาสติก  หรือวัสดุอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายถุงพลาสติก  นอกจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
เช่น  ใบตอง  กระดาษ  เป็นต้น 
 ๑๔.  ผู้จําหน่ายอาหาร  ๑  ราย  มีสิทธิ์ยื่นประมูลได้เพียง  ๑  ร้าน  ห้ามให้ผู้อื่นยื่นประมูลแทนไม่ว่ากรณีใดๆ  ท้ังส้ิน  
หรือใช้วิธีการอื่นใดหากตรวจสอบพบในภายหลัง  โรงเรียนสามรถยกเลิกสัญญาการจําหน่ายอาหารได้ตามเหตุผลการพิจารณา
ของผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมท้ังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 
 ๑๔.  กรณีผู้จําหน่ายอาหารได้ชําระเงินประมูลแล้วไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงนิคืนใด  ๆท้ังส้ิน 
 ๑๖. ถ้าผู้จําหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารละเลยหรือบกพร่องและทําผิดเงื่อนไขในการจําหน่ายอาหารเงื่อนตาม
ระเบียบโรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา ว่าด้วยการจําหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ผู้ขายยินดีให้ทาง โรงเรียนลงโทษ
ตามลําดับข้ันตอนดังนี้  
  ๑๖.๑ ปรับ ๑๐๐ บาท ต่อนักเรียน  ๑ คน ต่อครั้ง  ในการจําหน่ายอาหารให้นักเรียนก่อนเวลา และหรือหลัง
เวลาท่ีทางโรงเรียนกําหนด   ยกเว้น นักเรียนตามข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒  และข้อ ๒.๓ 

๑๖.๒  ครั้งท่ี ๑ ตักเตือน , ครั้งท่ี ๒ หยุดขาย ๓ วัน และครั้งท่ี ๓ ส้ินสุดสภาพการเป็นผู้ประกอบการ 
ขายอาหารในโรงเรียนทันทีและไม่คืนเงินใด ๆให้กับผู้จําหน่ายอาหาร 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙   เมษายน   พ.ค.  ๒๕๖๕ 

   

 
(นายชัยยา  บัวหอม) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา 
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กําหนดการประมูลร้านค้าจําหน่ายอาหาร 
ประจําปี ๒๕๖๕   

( แนบท้ายประกาศโรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา ลงวันท่ี ๒๙  เมษายน ๒๕๖๕ ) 
 

๑. ประกาศ ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
๒. รับใบสมัคร วันจันทร์ท่ี ๒ – วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องบริหารท่ัวไป 
 โรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 

๓ .ยื่นใบสมัคร     ใบเสนอราคา วันจันทร์ท่ี ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา  

๔. เปิดซอง วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมเล็ก 
โรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา 

๕.ประกาศผล วันศุกร์ท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

๖.ทําสัญญา พร้อมชําระเงินงวดท่ี 1 วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเล็ก 
โรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา 

๗ .ชําระเงินงวดท่ี 2  วันพฤหัสบดีท่ี ๓o  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.  ณ  ห้องอํานวยการ 
โรงเรียนน้ําเกล้ียงวิทยา 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


