
 

ประกาศโรงเรียนไกรในวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก 
เรื่อง การประมลูร้านค้าจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 

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

        ด้วยโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความประสงค์จะด าเนินการประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหารใน
โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
1.1 ต้องมีสัญชาติไทย  อายุ 20 ปีขึ้นไป 
1.2 ต้องเป็นผู้มีความช านาญในการประกอบอาหารท่ีมีคุณภาพ และสะอาดถูกหลักอนามัย 
1.3 ต้องเป็นผู้ยอมรับ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด และเงื่อนไขของทางโรงเรียน 
1.4 ต้องไม่เคยผิดเงื่อนไขสัญญา และถูกบอกเลิกสัญญา เพราะกระท าความผิดสัญญาหรือผิดระเบียบ

โรงเรียน ว่าด้วยเรื่องการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
1.5 ต้องพูดจาสุภาพ ไม่ด่ืมสุรา ไม่สูบบุหรี่หรือส่ิงเสพติดอื่นใดในสถานศึกษา 
1.6 มีความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย ท่ีทางโรงเรียนก าหนด 
1.7 ผู้เสนอราคา มีสิทธิ์เสนอราคาได้เพียงร้านเดียว 

2. ก าหนดการรับเอกสารการประมูล 
ให้ผู้ท่ีสนใจจะประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน มาขอรับเอกสารได้ต้ังแต่ วันที่  15 มิถุนายน 2565 ถึง  
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ ห้องธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต้ังแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 

3. การยื่นซองเสนอราคา 
ก าหนดการยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ต้ังแต่เวลา 09.30 – 10.00 น. ณ ห้องอ านวยการ  

 
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์ 055-940627  
 
  
                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  มิถุนายน  2565   
   
   
                                                        
                                                        (นางพนอ เกษประสิทธิ์)  
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
  
  
  
  
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศการประมูลร้านคา้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
โรงเรียนไกรในวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก 

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

ประเภทของอาหาร  ประกอบด้วย 

            1.  ร้านน  าปั่น/น  าแข็งใส/น  าผลไม้สด     จ านวน  1  ร้าน 
                                    ราคา  5 - 20 บาท 
                 -ผู้เสนอราคาไม่ต่ ากว่า เดือนละ 6,000 บาท  
            2.  การพิจารณาผลการเสนอราคา  
                  -คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของโรงเรียน  
                  -คณะกรรมการจะพิจารณาผู้ท่ีเสนอราคาสูงสุดเป็นอันดับแรก  
                  -ร้านค้าท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วสละสิทธิ์จะไม่มีการเรียกร้านท่ีเสนอราคาเป็นอันดับ 2 ขึ้นมา แต่ทาง  
                   โรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการเอง  
             3. การเปิดซองพิจารณาการเสนอราคา 
                  -เชิญร่วมพิจารณาเปิดซองพิจารณาการเสนอราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  
         ณ ห้องอ านวยการ 
              4. ประกาศผลการพิจาณา 
                  -วันที่ 30 มิถุนายน 2565  เวลา 10.30 น. ปิดประกาศท่ีหน้าห้องธุรการ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป  
                   และเว็บไซต์ของโรงเรียน 
              5. ก าหนดวันท าสัญญา   วันที่  1  กรกฎาคม  2565  ณ ห้องอ านวยการเวลา 08.30 - 09.00 น.    
                   พร้อมน าเงินมาช าระให้กับทางโรงเรียนเต็มจ านวนของราคาท่ีประมูลได้  
              6. อายุสัญญาจะเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม  2565  ถึง วันท่ี 31 มีนาคม  2566 
     7. การช าระเงินค่าเช่ารายเดือน ให้น าเงินมาช าระท่ีฝ่ายการเงินของโรงเรียน ทุกวันท่ี 1 ของทุกเดือนเริ่ม 
                    ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  ร้านค้าใดผิดเงื่อนไขนี้จะถือว่าผิดสัญญาโรงเรียนจะยกเลิก   
                    สัญญาทันที 
              8. ผู้ที่ไม่มาท าสัญญาตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
                  
                เอกสารทีต่้องน าสง่ในการยืน่ประมูลราคา (วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 เวลา 09.30 - 10.00 น.) 
                 -ใบเสนอราคาร้านจ าหน่ายอาหาร  
                 -ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
                 -ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
                 -ท้ังหมดใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย (ซองเดียวกัน) 
                  
 
 
 
 

 
 



ใบเสนอราคาร้านค้าจ าหน่ายอาหาร  
โรงเรียนไกรในวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก 

-------------------------   
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
              ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................นามสกุล......................................................................................   
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่...............ต าบล.................................อ าเภอ.........................จังหวัด.....................................     
รหัสไปรษณีย์..........................   หมายเลขโทรศัพท์.............................................................    
 1.ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอจ าหน่ายเครื่องด่ืมประเภท น้ าปั่น/น้ าแข็งใสและน้ าผลไม้สด ในโรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2565   
 

  2. โดยใช้ช่ือร้านว่า ............................................................................................................................. 
 
3. ข้าพเจ้าขอเสนอผลประโยชน์ให้กับโรงเรียน จ านวน ......................บาท(...........................................................) 
 

 4. ข้าพเจ้าจะน าเงินค่าเช่ารายเดือนมาช าระทุกวันท่ี 1 ของทุกเดือน หากข้าพเจ้ากระท าผิดสัญญาให้ทางโรงเรียนตัด
สิทธิ์ข้าพเจ้าได้ทันที 
 

5. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไข ข้อก าหนดและยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 ทุกประการ 

 
  เสนอมา ณ วันท่ี.....................เดือน..................................พ.ศ.............................. 
 
 
 
                                                       (ลงช่ือ)...........................................................ผู้เสนอราคา 
                                                             (..............................................................)      
 
 
 
 
 
 
 
         
 


