
 

                                                 

 

ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

เร่ือง  การเปดประมูลรานคาสวัสดิการและขายอาหารภายในโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ประจําป ๒๕๖๓ 

........................................................... 

  ดวยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา มีความประสงคจะทําการเปดประมูลรานคาสวัสดิการและขายอาหาร

ในโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ประจําป ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการรานคาสวัสดิการและขายอาหาร  แกนักเรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ประมาณ ๘๐๐ คน โดยใหมีรานคาสวัสดิการและขายอาหารบริการ

จําหนายไดอยางมีคุณภาพในราคาที่เปนธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะเปนไปตามระเบียบตามกฎเกณฑของทาง

ราชการและโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ดังน้ี 

  ๑. ประเภทรายการที่กําหนดใหยื่นประมูล 

   กําหนดราคาขั้นตํ่าในการเสนอราคาประมูลตอ ๑ ป ดังน้ี โดยราคาเร่ิมในการประมลูต้ังแต 

๕๕๕,๒๓๕ บาท (หาแสนหาหมื่นหาพันสองรอยสามสิบหาบาท) ขึ้นไป 

  ๒.  คุณสมบัติของผูขอยื่นซองประมูลรานคาสวัสดิการและขายอาหาร 

   ๒.๑  เปนบุคคลทั่วไปที่ประกอบการรานคา ประกอบอาหาร/บริการ 

   ๒.๒  ตองมีสัญชาติไทย 

   ๒.๓  ตองไมเปนโรคติดตอที่รายแรง โดยมีใบรับรองแพทยมาประกอบ 

 (สวนผูประกอบอาหาร/แมครัว/คนงานประกอบในรานใหมีใบรับรองแพทยทุกคนมาใหโรงเรียนหลังจากไดรับ

ประมูลเมื่อเปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) 

   ๒.๔  ตองยื่นซองประมูลรานคาสวัสดิการและขายอาหารดวยตนเอง และ ๑ คน ยื่นซอง   

ได ๑ ซองเทาน้ัน 

   ๒.๕  ผูประมูลรานคาสวัสดิการและขายอาหารตองไมเปนคูสมรส ไมเปนเครือญาติและ   

ผูที่มีสวนไดสวนเสียกับบุคลากรในสังกัดโรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

   ๒.๖  ผูประมูลรานคาสวัสดิการและขายอาหารตองเสนอรายชื่อบุคคลที่จะมาขายหรือ

จําหนายอาหารในโรงเรียนสลกบาตรวิทยา พรอมแนบหลักฐานแสดงตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา

คุณสมบัติในการยื่นประมูล 



 

   ๒.๗  ผูประมูลรานคาสวัสดิการและขายอาหารในโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ตองไมเคยถูก

ลงโทษจากหนวยงานตาง ๆ   เปนลายลักษณอักษรในเร่ืองการขายอาหาร 

   ๒.๘  ตองเปนผูมีความพรอมในการประกอบอาหารและการใหบริการขาย อันไดแก มีวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยที่บุคลากรที่จะดําเนินงานพรอมและมีความพรอมใน

เร่ืองการจายเงินคาประมูลใหกับโรงเรียนตามกําหนด 

  ๓.  ชวงเวลาการขายประจําวัน 

   รานคาสวัสดิการและขายอาหารใหบริการตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดและในวันเปดทําการ

ปกติ ทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน 

  ๔.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 

   คณะกรรมการพิจารณาเปดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง    

โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเปนลําดับแรกและถาผานคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเปนลําดับตอไป โดย

คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใชโดยอนุโลม คือจะพิจารณาการใหราคา

สูงสุดเปนสําคัญโดยใหยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูล ถือเปนที่สุด ผูเสนอราคา     

จะเรียกรองหรือฟองรองใด ๆ มิไดทั้งสิ้น 

  ๕.  เงื่อนไขและขอปฏิบัติ 

   ๕.๑  ผูขายตองเตรียมภาชนะอุปกรณในการขาย , อุปกรณประกอบอาหารและตอง          

ทํา ความสะอาดลางสถานที่ ทั่วบริเวณโรงอาหาร, ภาชนะมีความสะอาด ถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการใหพรอม

ตามกําหนดของโรงเรียน 

   ๕.๒  อาหารที่จําหนายบริการตองมีความใหม สด สะอาด ถูกสุขลักษณะ เปนประโยชน  

ถูกหลักอนามัยไมปนเปอนสารที่เปนพิษตอรางกายและตองไดรับการปรุงที่สุก โดยปกติควรใหมีความรอนในขณะ   

ขายบริการและตองมีภาชนะที่จะปกปดฝุนละอองตามที่โรงเรียนกําหนดอยางเครงครัด 

   ๕.๓  ผูขายตองรับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณที่รานคาตนเองตลอดเวลา ทําการ 

   ๕.๔  ผูขายตองแตงกายตามหลักผูประกอบโภชนาการ สวมหมวกคลุมผมใหมิดชิด 

รางกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเทาสะอาด พูดจาสุภาพเรียบรอย ไมทะเลาะวิวาทกับผูอ่ืนที่ขายอาหารในโรงเรียน 

   ๕.๕  ผูขายตองทําการขายอาหารทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน ถาไมขายตองแจงลวงหนา 

๒ วัน และถาหยุดขายเกิน ๑ สัปดาห โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายไดตามเหตุผลการพิจารณาของผูบริหาร

สถานศึกษา พรอมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปตอไป 



   ๕.๖  ผูขายตองไมทําการอันขัดตอกฎระเบียบของโรงเรียน 

   ๕.๗  ผูจําหนายอาหารและรานสวัสดิการทุกรานตองใชภาชนะใสอาหารของโรงเรียน

ตามที่โรงเรียนกําหนดเทาน้ัน 

   ๕.๘  กําหนดราคาขายอาหาร ดังน้ี 

            ขาวราดแกง ตองมีแกงใหเลือกซื้อ/บริการไมนอยกวา ๕ ชนิดตอวัน 

    ๕.๘.๑  ขาวพรอมกับขาว อาหารจานเดียวและโจก ขาวตม ราคา ๒๐  บาท 

    ๕.๘.๒  กวยเต๋ียวทุกประเภท ราคา  ๒๐ บาท 

    ๕.๘.๓  ขนมหวาน ถวยละ   ๑๐ บาท 

    ๕.๘.๔  ผลไมสดจานละ    ๑๐ บาท 

    ๕.๘.๕  สมตํา จานละ    ๒๐ บาท 

    ๕.๘.๖  ของทอดและของวาง เร่ิมตน  ๕ , ๑๐ บาท 

    ๕.๘.๗  ขาวเหนียวและไกยาง เร่ิมตน  ๒๐ บาท 

    ๕.๘.๘  ยํา จานละ    ๒๐ บาท 

    ๕.๘.๙  อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนกําหนด 

   หมายเหตุ  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาใหอยูในการพิจารณาของผูบริหารและครู

โภชนาการโรงเรียน 

   ๕.๙  การทาํสญัญาน้ันใหผูรับการประมูลใหมาทําสัญญากับทางโรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

ภายในวันที่โรงเรียนสลกบาตรวิทยา กําหนดพรอมวางเงินประมูล คาประกันของเสียหายเปนจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ 

บาท/สัญญา และจะคืนเงิน     คาประกันเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 

   ๕.๑๐ ทําสัญญาคร้ังละ ๑ ป โดยชําระคร้ังเดียวในราคาที่ประมูลได 

   ๕.๑๑ ราคาการจําหนายอาหารและสินคาจะตองไมแพงกวาราคาตามทองตลาด ทั่วไป 

  ๖.  การรับแบบฟอรม/ การยื่นซอง /การเปดซองประมูลรานคาขายอาหาร 

   ๖.๑  ขอรับแบบฟอรมการประมูลรานคาสวัสดิการและขายอาหารไดที่โรงเรียน             

สลกบาตรวิทยา   หองธุรการ ไดต้ังแตวันที่......๒๐.....มีนาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ....๒๖....มีนาคม  ๒๕๖๓            

เวลา ๐๘.๓๐ น .- ๑๖.๓๐ น.  เวนวันหยุดราชการ 

   ๖.๒  ยื่นซองราคาประมูลรานคาสวัสดิการและขายอาหาร ในวันที่ ........๒๗.......มีนาคม  

๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐  น. ถึง๑๒.๐๐ น.    ณ หองประชุมหงษทองโรงเรียนสลกบาตรวิทยา  และคณะกรรมการ     

เปดซองเวลา  ๑๓.๐๐  น  (ผูยื่นซองสามารถสังเกตการการเปดซองได)พรอมทั้งประกาศรายชื่อผูไดรับการพิจารณา



ใหเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 

   ๖.๓  ผูยื่นซองประมูลราคารานคาสวัสดิการและขายอาหารสามารถเสนอราคาประมูล    

ไดเพียง ๑ ซอง และจะตองใสรายชื่อผูประกอบ ผูขายอาหารตามที่กําหนด 

   ๖.๔  ซองประมูลราคารานคาสวัสดิการและขายอาหาร ผูยื่นซองประมูลราคาตองยื่น      

เปน ๒ ซอง พรอมจาหนาซองเรียนประธานคณะกรรมการเปดซองประมลูราคารานคาสวัสดิการและขายอาหาร  

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ดังน้ี 

    ๖.๔.๑ ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเปนตัวเลขและตัวอักษร    

ตรงกันชัดเจน จํานวน ๑ ฉบับ (ใชแบบเสนอราคาของโรงเรียน) 

    ๖.๔.๒  ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุดังน้ี 

     -  รูปถายขนาด ๑ X ๑.๕  น้ิว  จํานวน ๑ รูป 

     - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเสนอราคาพรอมเซ็นรับรอง 

       ๑  ฉบับ 

   ๖.๕  คณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูลราคาทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมประกาศผูเสนอ

ราคาสูงเปนผูไดรับการพิจารณา หากเปนผูขาดคุณสมบัติตามขอ ๒ และไมปฏิบัติตามรายละเอียดในขอ ๕ และ ๖ 

โดยโรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิ์ใหถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สุดซึ่งผูเสนอราคาทุกรายจะตองยอมรับ

และไมสามารถเรียกรองหรือฟองรองตอโรงเรียนได 

   ๖.๖  การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพรอมประกาศ          

ผูไดรับการพิจารณาใหดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 

  ๗.  การทําสัญญา 

   ๗.๑  อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผูไดรับการพิจารณาเปนผูขายอาหารและรานคา

สวัสดิการแตละประเภทซึ่งมีอายุสัญญา ๑ ป โดยใหทาํการขายอาหารและคาขาย ต้ังแตวันที่ .........๑........เมษายน   

๒๕๖๓  ถึง วันที่......๓๑......มีนาคม  ๒๕๖๔  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา  ผูรับสัญญาอาจพิจารณาใหผูให

สัญญาตอสัญญาการจําหนายอาหารหรือไมก็ได 

                                      ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขที่ผูรับสัญญากําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสลกบาตรวิทยาและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

   ๗.๒  กําหนดทําสัญญา  ใหผูไดรับการพิจารณาขายอาหารและรานคาสวสดิการ             

แตละประเภทหากไมทําสัญญาในวันที่ ........๑..........เมษายน  ๒๕๖๓  ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.              

(ถาเกินกําหนดดังกลาวถือวาไมประสงคจะทําสัญญา โรงเรียนจะเรียกผูไดในลําดับตอไปมาทําสัญญา หรือตามการ



พิจารณาของประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรณีพิเศษตอไป) โรงเรียนทรงไว

ซึ่งสิทธิ์ใหถือเปนที่สุดซึ่งผูเสนอราคาทุกรายจะตองยอมรับและไมสามารถเรียกรองหรือฟองรองตอโรงเรียนได 

                           ๗.๓  หากผูรับสัญญาและผูขายรายใดไมสามารถปฏิบัติไดตามสัญญาวาดวยระเบียบการ

บริหารจัดการอันทําใหเกิดผลเสียตอโรงเรียนและทางราชการอยางรายแรง โรงเรียนสามารถยกเลิกสิทธิ์ในการ

ประมูลการทําสัญญาและตัดสิทธิในการประกอบกิจการใดๆของทางโรงเรียนอีกตอไป 

   ๗.๔  กําหนดชําระเงิน ประมูลรานคาสวัสดิการและขายอาหาร ใหนําเงินมาชําระใน    

วันที่ทําสัญญา 

 

ประกาศ ณ วันที่ .........๑๙...........มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

(นางสาวณภาวดี  วันนู) 

ผูอํานวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

 

 

 

    


