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ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 
เร่ือง การเสนอยื่นซองประมูลจ าหน่ายอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

……………………………………… 

             ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด มีความประสงค์จะท าการประมูล
ราคาจ าหน่ายอาหารของร้านค้าในโรงอาหารของโรงเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อจัดจ าหน่าย
ให้บริการให้คณะนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โดยให้มีการจัดจ าหน่ายอาหาร
ในราคาท่ีเป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ ดังนี้ 
๑. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองเสนอราคา 

     ๑.๑  อาหารจานเดียว ก๋วยเต๋ียว 
     ๑.๒  ขนม ผลไม้ 
     ๑.๓  น้ าผลไม้ น้ าด่ืม 
๒. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคาจ าหน่ายอาหาร 

๒.๑  ต้องมีสัญชาติไทย  
๒.๒  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/      

แม่ครัว/คนงานประกอบในร้านให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนด้วยหลังจากได้รับประมูล)  
๒.๓  ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง  
๒.๔  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการจ าหน่ายอาหาร  
๒.๕  ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการการจ าหน่าย อันได้แก่มีวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรท่ีจะด าเนินงานพร้อมและมีความพร้อม
ในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด 
๓. ช่วงเวลาการจ าหน่ายประจ าวัน  
     ๓.๑  จ าหน่ายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่าง ๆ )  
     ๓.๒  ช่วงเช้า ต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๔๕ น.  
    ๓.๓  ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน ต้ังแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น.  
     ๓.๔  ช่วงเย็น ต้ังแต่เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา  
          คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซองโดยจะพิจารณา
คุณสมบัติเป็นล าดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นลาดับต่อไปโดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือ จะพิจารณาการให้ราคาสูงสุด      
เป็นส าคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคา     
จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน  
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๕. เง่ือนไขและข้อปฏิบัติ  
๕.๑  ผู้จ าหน่ายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการจ าหน่าย อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องท าความ

สะอาดสถานท่ี ภาชนะมีความสะอาดถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามก าหนดของโรงเรียน  
    ๕.๒  อาหารที่จ าหน่ายบริการต้องมีความสด, สะอาดมีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเป้ือนสารที่
เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงท่ีสุก โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะจ าหน่ายบริการ 
และต้องมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่นละอองตามท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด  
    ๕.๓  ผู้จ าหน่ายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณท่ีร้านค้าตนเองตลอดเวลาท าการ  
   ๕.๔  ผู้จ าหน่ายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้า
สะอาด พูดจา สุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นท่ีจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน  
    ๕.๕  ผู้จ าหน่ายต้องท าการจ าหน่ายอาหารทุกวันท าการของโรงเรียน ถ้าไม่มาจ าหน่ายต้องแจ้ง
ล่วงหน้า ๒ วัน และถ้าหยุดจ าหน่ายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถบอกยกเลิกสัญญาการจ าหน่ายได้ตามเหตุผล
การพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมท้ังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป  
    ๕.๖  ผู้จ าหน่ายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  
    ๕.๗  การท าสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาท าสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจากวัน
พิจารณาเปิดซองเสนอราคาและน าเงินมาช าระเต็มจ านวน  
    ๕.๘  ก าหนดรายการอาหาร ให้เลือกไม่น้อยกว่า 3 รายการต่อวัน และก าหนดราคาให้ชัดเจน       
(ให้ประสานกับคณะครูโภชนาการเพื่อท ารายการอาหารในแต่ละวันไว้เพื่อเขียนป้ายแจ้งผู้ซื้อได้อ่านเข้าใจได้)  
    ๕.๙  อาหารราคาจ าหน่ายปกติไม่เกิน ๒๐ บาท (กับข้าว ๑ อย่าง) – ๒๕ บาท (กับข้าว ๒ อย่าง)
จาน/ชาม  
หมายเหตุ ยืดราคาเดิมจนกว่าจะมีการพิจารณาให้ปรับปรุงจากฝ่ายบริหารและครูโภชนาการโรงเรียน 

๖. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคาจ าหน่ายอาหาร  
      ๖.๑  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาจ าหน่ายอาหารได้ท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์         
(ห้องธุรการ ช้ัน 2 อาคารพุทธรักษา) ได้ต้ังแต่ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่  19  มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย)์  
      ๖.๒  ยื่นซองประมูลราคา ในวันที ่ 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.  
      ๖.๓  เปิดซองประมูลราคา ในวันที ่ 23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.  
พร้อมท้ังประกาศรายช่ือ ผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จส้ินในวันเดียวกัน  
      ๖.๔  ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น ๒ ซอง พร้อมจ่ายหน้าซอง “เรียน ประธาน   
คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์” ดังนี ้ 

๖.๔.๑  ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน      
  (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 

๖.๔.๒  ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุ ดังนี้  
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา  
 - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา  
 - รายช่ือบุคลากรท่ีจะจ้างมาประกอบอาหารพร้อมใส่ข้อมูลท่ีอยู่ด้วย  
 - เอกสารที่แสดงการรับรองหรือวุฒิบัตรในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ  
   หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือจากองค์กรท่ีเช่ือถือได้  

 
 
 



- 2 - 
- 3 - 

     ๖.๕  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง       
เป็นผู้ได้รับ การพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ ๕ และ ๖ 
โดยโรงเรียนทรงไว้ซึง่สิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกราย    
จะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องรอ้งต่อโรงเรียนได้  
      ๖.๖  การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศ ผู้ได้รับพิจารณา
ให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม  

๗.  การท าสัญญา  
      ๗.๑  อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จ าหน่ายอาหารแต่ละประเภท     
ซึ่งมีอาย ุสัญญา ๑ ปี (๒ ภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยให้ท าการจ าหน่ายอาหาร ต้ังแต่ วันที่ 1 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
  7.2  การนัดท าสัญญา ก าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาจ าหน่ายอาหารแต่ละประเภทท าสัญญา                 
ในวันที ่25 มิถุนายน ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์     
จะท าสัญญาโรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา  
เป็นกรณีพิเศษต่อไป)  
      ๗.๓  การเงินช าระเงินประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหารให้ช าระเต็มจ านวนในวันท่ีท าสัญญา  
 
       ประกาศ ณ วันท่ี 11  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                             
 

(นางสาวนิภาภรณ์  อินนาคกูล) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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ใบเสนอราคาประมูลจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา  
๑. ข้าพเจ้า............................................................................................................................................................  
อยู่เลขท่ี...............ถนน............................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด............................โทร..............................(มือถือ).......................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์โดยตลอด    
และยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนด 
และไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ หรือได้รับการลงโทษเรื่องจ าหน่ายอาหารเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด  
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(วันที ่1 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปน็ต้นไป ) ดังนี้  
๒.๑....................................................................ราคาจ าหน่าย................................ บาท/จาน/ชาม/แก้ว  
๒.๒....................................................................ราคาจ าหน่าย................................ บาท/จาน/ชาม/แก้ว  
    หมายเหตุ ให้ผู้ประมูลเพิ่มรายละเอียดตามประเภทของอาหารที่จ าหน่าย 
    เสนอราคาประมูลเป็นเงินจ านวน.............................บาท/ปี(...................................................................)  
ซึ่งได้รวมภาษีอากรอืน่ ๆ ไว้ด้วยแล้ว  
๓. ค าเสนอจะยืนอยู่ เป็นระยะเวลา ๖๐ วันนับแต่วันเปิดซองเสนอราคา  
๔. ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะเริ่มทางานตามสัญญาทันที และจะด าเนินการตามเอกสารเงื่อนไขของประกาศเสนอยื่น  
ซองประมูลจ าหน่ายอาหารของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ นับถัดจากวันเริ่มทางานตามสัญญาอย่าง
เคร่งครัด    และมีประสิทธิภาพตามหลักโภชนา ตามข้อก าหนดของโรงเรียน  
๕. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองท่ีท าสัญญาตามเงื่อนไขทุกข้อของ
เอกสารประกาศโรงเรียน เรื่องการประมูลเสนอราคาอาหารใน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์นับจากวัน
ถัดไปท่ีได้รับแจ้งให้ชนะการเสนอราคา โดยไม่มีเงือ่นไขอื่นใด หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ 
ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ท่ีอาจมีแก่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และโรงเรียนเทศบาล
วัดมณีไพรสณฑ์ มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอได้ราคาประเภทนั้น ๆ หรือโรงเรียนเทศบาล        
วัดมณีไพรสณฑ์ อาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้ตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป  
๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ไม่มีความผูกพันท่ีจะรับค าเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ 
รวมท้ังไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้น ในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคาในครั้งนี้  
๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว  
และโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น  
๘. ผู้ประมูลและผู้จ าหน่ายต้องเป็นบุคคลเดียวกัน หากพบว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ทางโรงเรียนเทศบาล 
วัดมณีไพรสณฑ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ 
๙.ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ท่ีได้ยื่นเสนอราคาใน
คราวเดียวกัน  

            เสนอ ณ วันท่ี.......................เดือน.................................พ.ศ......................  
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                                                                   ( .................................................................... ) 
                                                                                    ผู้เสนอราคา 


