
    
 
 

ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
เร่ือง การเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

………………………………………………………. 
 

      ด้วยโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๐ มีความประสงค์จะทําการประมูลราคาขายอาหารของร้านค้าในโรงเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เพื่อจัดจําหน่ายให้บริการกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก โดยให้มี
อาหารบริการ จัดจําหน่าย และบริการในราคาท่ีเป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 

  ๑.  ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองเสนอราคา 
    ๑.๑ ประเภทข้าวราดแกง/ข้าวหมูแดง/ข้าวมันไก่/ข้าวหมูกรอบ/ข้าวไก่ทอด  
    ๑.๒ ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเต๋ียว/กวยจ๊ับ/ราดหน้า/สุกี้/ข้าวเหนียวปิ้ง   

       ๑.๓ ประเภทผลไม้สด/กล้วยฉาบ/มันฉาบ/ขนมหวาน   
       ๑.๔ ประเภทลูกช้ินนึ่ง/ปิ้ง/ย่าง/ไส้กรอก/ฮอทดอก   
       ๑.๕ ประเภทส้มตํา/ไก่ย่าง/ไก่ทอด/ผัดหมี่/ขนมจีน/ข้าวเหนียว/มนัทอด/กล้วยทอด   

 ๒.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคาขายอาหาร 
  ๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย 
  ๒.๒ ต้องมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
    ๒.๓ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/ 
แม่ครัว/คนงานประกอบในร้านให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนด้วยหลังจากได้รับประมูล) 

  ๒.๔ ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง 
  ๒.๕ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
  ๒.๖ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการการขาย อันได้แก่  
มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรท่ีจะดําเนินงานพร้อมและมีความ
พร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกําหนด 
  ๒.๗ ผู้ยื่นซองประมูลจะสามารถยื่นซองประมูลได้เพียง ๑ ร้านเท่านั้น ถ้าสืบทราบภายหลังจะ
ยกเลิกสัญญาและตัดสิทธิ์การยื่นซองประมูลเป็นเวลา ๓ ปี  

  ๓.  ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
   ๓.๑ ขายและจําหน่าย บริการในวันเปิดทําการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)   

  ๓.๒ ช่วงเช้า  ต้ังแต่เวลา  ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๕๐ น. 
  ๓.๓ ช่วงพักเช้า  ต้ังแต่เวลา  ๑๐.๑๐ น. – ๑๐.๒๐ น. 
  ๓.๔ ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน  ต้ังแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 
  ๓.๕ ช่วงบ่าย  ต้ังแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป 
  ๓.๖ ช่วงเวลานอกเหนือจากนี้ห้ามจําหน่ายโดยเด็ดขาด 
 
 
 



 ๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา จะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซอง โดยจะ 
พิจารณาคุณสมบัติเป็นลําดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นลําดับต่อไปโดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือ จะพิจารณาการให้
ราคาสูงสุดเป็นสําคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นท่ีสุด ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ท้ังส้ิน 
 ๕. หลักเกณฑ์เง่ือนไขและระเบียบว่าด้วยการโภชนาการของทางโรงเรียน 
                  ๕.๑ โรงเรียนอนุญาตให้ร้านค้าใช้พื้นท่ีโรงอาหารในโรงเรียน เพื่อจําหน่ายอาหารและผลไม้     
ให้นักเรียนของโรงเรียน ร้านค้าไม่มีสิทธิ์ท่ีจะใช้สถานท่ีในกิจกรรมอื่นนอกจากท่ีกล่าวไว้ในสัญญานี้ และห้าม
ร้านค้ายินยอมให้ผู้อื่นใช้ หรือเช่าช่วงหรือแบ่งเช่าสถานท่ีดังกล่าว ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดก็ตาม 

       ๕.๒  โรงเรียนยินยอมให้ร้านค้าใช้สถานท่ีตามสัญญานี้ 
      ต้ังแต่วันท่ีทําสัญญา ถึงวันท่ีส้ินสุดปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในระหว่างอายุสัญญานี้             

ถ้าโรงเรียนมีเหตุผลหรือจําเป็นท่ีจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดก็มีสิทธิ์กระทําได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยร้านค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน 

อนึ่ง ถ้าร้านค้ามีเหตุผลหรือความจําเป็นท่ีจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดก็มีสิทธิ์กระทํา
ได้โดยบอกล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน 

  ๕.๓ ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหาร และต้องทําความสะอาด
สถานท่ี ภาชนะ ใหม้ีความสะอาดถูกหลักโภชนาการและให้พร้อมตามกําหนดของโรงเรียน 

๕.๔ อาหารที่จําหน่ายบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเป้ือน 
สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย และต้องได้รับการปรุงท่ีสุก โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะขายบริการ และต้องมี
ภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่นละอองตามท่ีโรงเรียนกําหนดอย่างเคร่งครัด 

๕.๕ ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณท่ีเก็บของตลอดเวลา ถ้าบริเวณสถานท่ี
สกปรกหรือทรุดโทรม  ร้านค้าจะต้องจัดการทําความสะอาดหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยโดยร้านค้าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน 

๕.๖ ร้านค้าจะต้องท้ิงขยะท่ีเกิดขึ้นในถังขยะตามท่ีโรงเรียนจัดไว้ให้ ในการท้ิงขยะของร้านค้า 
จะต้องนําขยะใส่ถุงพลาสติกท่ีไม่รั่วมัดปากถุงให้แน่นแล้วจึงท้ิงลงในท่ีท้ิงขยะตามท่ีโรงเรียนจัดไว้ให้ 

๕.๗ ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ ร่างกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้า 
สะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นท่ีขายอาหารในโรงเรียน 

๕.๘ โรงเรียนมีสิทธิ์ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ความสะอาด ความมีระเบียบของสถานท่ีได้
ตลอดเวลา โดยคณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งร้านค้าต้องปฏิบัติตามคําแนะนํา และแก้ไขข้อบกพร่องท่ี
เกิดขึ้นนั้นตลอดเวลาทําการ  

๕.๙ หากผู้ขายอาหารมีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้าจะต้องจ่ายเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าตามท่ีใช้
จริง โดยรับผิดชอบในการติดต้ังมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าเอง และจ่ายเงินค่ายใช้น้ําในอัตราหน่วยละ ๕ บาท   
โดยจ่ายทุกวันทําการวันสุดท้ายของทุกเดือน 
    ๕.๑๐ ผู้ขายต้องทําการขายอาหารทุกวันทําการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า ๒ วัน 
และถ้าหยุดขายบ่อยครั้งโรงเรียนสามารถบอกยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร 
สถานศึกษาพร้อมท้ังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 

๕.๑๑ ผู้ขายตกลงให้สัญญาจะจําหน่ายอาหารตามราคาท่ีทางโรงเรียนกําหนด อย่างเคร่งครัด 
โดยอาหารจะต้องมีคุณภาพที่ดี 



๕.๑๒ การบริการ ด้านราคา คุณภาพ ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามท่ีได้ตกลงกันไว้หากมีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ในเรื่องการบริการ ราคา หรือปริมาณ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหรือโรงเรียนก่อน 

            ๕.๑๓ ผู้ขายต้องดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเอง หากมีการสูญหายหรือเสียหายโรงเรียน
ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

๕.๑๔ ผู้ขายจะดัดแปลงแก้ไขหรือต่อเติมสถานท่ีไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากโรงเรียน
หากมีการดัดแปลงต่อเติมหรือซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

        ๕.๑๕ ถ้าโรงเรียนได้รับความเสียหายจากการที่ร้านค้าหรือผู้ขายกระทําขึ้น ทางร้านค้าหรือผู้ขาย
ยินยอมให้โรงเรียนหักเงินประกันเป็นค่าเสียหาย ตามความจริง หลังจากถูกหักเงินคํ้าประกันแล้วจะต้องนําเงิน
สดมาเพิ่มเติมให้ครบจํานวนภายใน ๗ วัน นับจากวันท่ีรับทราบ 

๕.๑๖ การทําสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทําสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจากวัน 
พิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกันการทําสัญญาจํานวน ๒๐% ของจํานวนเงินประมูลท้ังส้ินของ 
แต่ละรายท่ีประมูลได้ 

๕.๑๗ เงินประกันสัญญาตามข้อ ๕.๑๖ นี้เป็นหลักประกันให้ผู้ทําสัญญาต้องมาดําเนินการตามท่ี
ได้รับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันสัญญาซึ่งทางร้านจะ
เรียกร้องใดๆ ต่อโรงเรียนไม่ได้ด้วยประการท้ังปวง 

๕.๑๘ คณะกรรมการหรือผู้ได้รับหมายหมายมีอํานาจให้การตรวจสอบและตักเตือนร้านค้า ตาม
ข้อตกลงในสัญญานี้และร้านค้ายินยอมแก้ไขให้ถูกต้อง หากร้านค้าไม่ปฏิบัติตาม จะมีการพิจารณาลงตามขั้นตอน
ดังนี้ 

 ครั้งท่ี ๑  ตักเตือนด้วยวาจา 
 ครั้งท่ี ๒  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ครั้งท่ี ๓  หักเงินคํ้าประกัน ๑๐% 
 ครั้งท่ี ๔  ยกเลิกสัญญา 
 เมื่อโรงเรียนได้หักเงินค่าประกันแล้ว  ผู้ขายจะต้องนําเงินค่าประกันมาวางเพิ่มตามจํานวนท่ีถูก

หักภายใน ๗ วัน นับจากวันท่ีทราบ 
  ๕.๑๙ กําหนดราคาขายอาหาร ดังนี้ 
   ๕.๑๙.๑ ข้าวราดแกง ต้องมีแกงให้เลือกซื้อ/บริการไม่น้อยกว่า ๔ ชนิดต่อวัน (ให้ประสานกับ
คณะครูโภชนาการเพื่อทํารายการอาหารในแต่ละวันไว้เพื่อเขียนป้ายแจ้งผู้ซื้อได้ อ่าน เข้าใจได้ ) 

        -  ข้าวพูนจานราดกับข้าว ๑ อย่าง ใส่ไข่  ๑  ฟอง  ราคา  ๒๐ บาท 
             -  ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว ๒ อย่าง ราคา ๒๐  บาท 
             -  ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว ๓ อย่าง ราคา ๒๕  บาท 
             -  ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว ๒ อย่าง ใส่ไข่ ๑ ฟอง ราคา ๒๕  บาท 
  ๕.๑๙.๒ ข้าวหมูแดง/ ข้าวมันไก่/ข้าวหมูกรอบ/ ข้าวหน้าไก่ทอด 
             - ข้าวพูนจานใส่ หมูแดง/ไก่ทอด/ ไก่มัน/หมูกรอบ  ปกติ ราคา ๒๐ บาท                           
                  ( ประมาณ ๘ ช้ิน) 
            - ข้าวพูนจานใส่ หมูแดง/ไก่ทอด/ไก่มัน/หมูกรอบ มากพิเศษ ราคา ๒๕ บาท 
                  ( ประมาณ ๑๕ ช้ิน) 
 
 



  ๕.๑๙.๓ ก๋วยเต๋ียว / กวยจ๊ับ / ราดหน้า / สุกี้/ ข้าวเหนียวปิ้ง 
            -  ก๋วยเต๋ียว หมูบด ลูกช้ิน ๓ ลูก/ กวยจ๊ับ/ราดหน้า/สุกี้ ราคาปกติ ๒๐ บาท 
             -  ก๋วยเต๋ียว หมูบด ลูกช้ิน ๕ ลูก/กวยจ๊ับ/ราดหน้า/สุกี้ ราคาพิเศษ ๒๕  บาท 
             -  ข้าวเหนียวปิ้ง ราคา ไม้ละ ๕  บาท 
 ๕.๑๙.๔ ลูกช้ิน/ปิ้ง /ย่าง/นึ่ง/ลูกช้ิน เนื้อ /หมู /ไก่ /ไส้กรอก /ฮอทดอก 
           -  ปกติ ราคาไม้ละ ๕ บาท  พิเศษ ราคาไม้ละ ๑๐ บาท โดยจะต้องมีปริมาณตาม 
               ท้องตลาดในท้องถิ่นที่ขายในปัจจุบัน 
   -  ลูกช้ินต้องเป็นลูกช้ินหมู เนื้อ ไก่แท้ ไม่ใช่ลูกช้ินแป้ง   
 ๕.๑๙.๕ ผลไม้สดตามฤดูกาล /กล้วยฉาบ / มันฉาบ / ขนมหวาน  
             -  ถุงเล็ก ถุงละ ๕ บาท  ถุงใหญ่ ถุงละ ๑๐ บาท โดยจะต้องมีปริมาณตามท้องตลาด 
                ในท้องถิ่นที่ขายในปัจจุบัน 

                 -  กล้วยฉาบ/มันฉาบ  ถุงละ  ๕  บาท  
                 -  ขนมหวาน  ถุงละ  ๕  บาท 

 ๕.๑๙.๖ ส้มตํา//ไก่ย่าง/ไก่ทอด/ผักหมี่/ขนมจีน/ข้าวเหนียว/มันทอด/กล้วยทอด 
             -  ส้มตํา ครกละ ๒๐  บาท โดยจะต้องมีปริมาณตามท้องตลาดในท้องถิ่นที่ขายใน 
                ปัจจุบัน 
             -  ตําซั้ว ครกละ ๒๕  บาท โดยจะต้องมีปริมาณตามท้องตลาดในท้องถิ่นที่ขายใน 
                ปัจจุบัน 

                  -  ขนมจีน ราคา  ๑๐  บาท 
                  -  กล้วยทอด/มันทอด  ราคา ๕ – ๑๐ บาท 
                  -  ไก่ทอด ราคาไม้ละ  ๕ บาท 
      -  แค็บหมู หนังไก่ทอด ราคาถุง  ๕  บาท 
                  -  ข้าวเหนียว ราคาถุงละ  ๕  บาท 
 ๖.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร 
      ๖.๑  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ท่ีโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก       
(ห้องบริหารท่ัวไป) ได้ต้ังแต่ วันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
      ๖.๒  ยื่นซองประมูลราคา ในวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
   ๖.๓  เปิดซองประมูลราคา วันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐ น. พร้อมท้ังประกาศ
รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จส้ินในวันเดียวกัน 
      ๖.๔  ซองประมูลราคา   ผู้ยื่นซองประมูลราคา ต้องยื่นเอกสาร ดังนี้ 
         ๖.๔.๑ ใบเสนอราคา  ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน            
(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
                          ๖.๔.๒ เอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้ 

     - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
     - สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
     - รายช่ือบุคลากรท่ีจะจ้างมาประกอบอาหารพร้อมใส่ข้อมูลท่ีอยู่ด้วย 

  ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ท่ีจะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง
เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ ๕ และ ๖ โดย



โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกราย จะต้องยอมรับ
และไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
   ๖.๖ การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
 ๗.  การท าสัญญา 
       ๗.๑  อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภท   
ซึ่งมีอายุสัญญา ๑ ปี (๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑) โดยให้ทําการขายอาหาร ต้ังแต่ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
ถึงวันท่ี ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  
        ๗.๒  นัดทําสัญญา กําหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทําสัญญา ในวันที่ 
๒๙  มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  (ถ้าเกินกําหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทําสัญญาโรงเรียนจะเรียกผู้
ได้ในลําดับต่อไปมาทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 
        ๗.๓  กําหนดชําระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ดังนี้ 
             งวดที่ ๑  วันทําสัญญา เป็นค่าประกันสัญญาจํานวน ๒๐% ของจํานวนเงินประมูลท้ังส้ิน
ของแต่ละรายประมูลได้  ตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีทางโรงเรียนกําหนด 
                 งวดที่ ๒  วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ชําระเงินท่ีเหลือหลังจากหัก
เงินประกันสัญญาแล้วของเงินท่ีประมูล ถ้าไม่จ่ายตามกําหนดเวลา โรงเรียนจะยกเลิกสัญญาทันที             
              

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ  วันท่ี  ๖  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

    
                           

                                                                   (นายลําจวน  ดิษขุนทด) 
                                                 ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๑. การก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอยืน่ซองประมูลขายอาหารในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑      
แยกตามรายการ  ดังนี้ 

    ๑.๑. ประเภทข้าวราดแกง / ข้าวหมูแดง / ข้าวมันไก่ / ข้าวหมูกรอบ / ข้าวไก่ทอด  จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท 
    ๑.๒. ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเต๋ียว / กวยจ๊ับ / ราดหน้า / สุกี้ / ข้าวเหนียวปิ้ง  จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท 
 ๑.๓. ประเภทผลไม้สด / กล้วยฉาบ / มันฉาบ / ขนมหวาน  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ๑.๔. ประเภทลูกช้ินนึ่ง / ปิ้ง/ย่าง / ไส้กรอก / ฮอทดอก  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ๑.๕. ประเภทส้มตํา / ไก่ย่าง / ไก่ทอด / ผัดหมี่ / ขนมจีน / ข้าวเหนียว / มันทอด / กล้วยทอด 
        จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๒.  การพิจารณาผลการเสนอราคา  

    คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา จะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซอง โดยจะพิจารณา
คุณสมบัติเป็นลําดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นลําดับต่อไปโดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือ จะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสําคัญ
โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องใดๆ มิได้ท้ังส้ิน  โดย 

        ๒.๑. ประเภทข้าวราดแกง / ข้าวหมูแดง / ข้าวมันไก่ / ข้าวหมูกรอบ / ข้าวไก่ทอด  รับจํานวน ๒ ราย 
           ๒.๒. ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเต๋ียว / กวยจ๊ับ / ราดหน้า / สุกี้ / ข้าวเหนียวปิ้ง  รับจํานวน ๑ ราย 
        ๒.๓. ประเภทผลไม้สด / กล้วยฉาบ / มันฉาบ / ขนมหวาน  รับจํานวน ๑ ราย 
        ๒.๔ ประเภทลูกช้ินนึ่ง / ปิ้ง/ย่าง / ไส้กรอก / ฮอทดอก  รับจํานวน ๑ ราย 
        ๒.๕. ประเภทส้มตํา / ไก่ย่าง / ไก่ทอด / ผัดหมี ่/ ขนมจีน / ข้าวเหนียว / มันทอด / กล้วยทอด 
           รับจํานวน ๑ ราย 

 


	C:\Users\Skyline\Desktop\3.ประกาศ ประมูลรับสมัครขายอาหาร .doc

