
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
เร่ือง  เสนอยื่นซองประมลูเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหาร 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

     
 ด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะทําการประมูลขายอาหารและเครื่องดื่ม 

ของร้านค้าในโรงอาหารของโรงเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือจัดจําหน่ายอาหารในโรงอาหาร ให้กับ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จํานวน ๓๑ คน นักเรียน ๓๕๐ คน โดยให้มี
อาหารบริการจัดจําหน่ายในราคาท่ีเป็นธรรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตาม ระเบียบกฎเกณฑ์ของ
ทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้  
๑. จัดให้มีการจ าหน่ายรายการที่ก าหนด ดังนี้  
 ๑.๑ ประเภทข้าวแกง ได้แก่ ข้าวราดแกงทุกชนิด  
    - ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว  ๒  อย่างราคาไม่เกิน  ๒๐  บาท / จาน 
    - ราดกับข้าวมากกว่า ๒ อย่าง  ให้เพ่ิมราคาอย่างละ ๕ บาท  
 ๑.๒ ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยว หรือก๋วยจับ  
   - กําหนดให้ขายราคาตามความเหมาะสมกับรายได้ของนักเรียน และราคาที่ไม่สูงกว่าท้องตลาด  
     และจะต้องมีรายการที่ราคา ๒๐ บาท /จาน / ชาม /ชุด     
 ๑.๓  ประเภทอาหารจานเดียว  ข้าวหมกไก่ , ราดหน้า ,ข้าวผัด 

  - กําหนดให้ขายราคาตามความเหมาะสมกับรายได้ของนักเรียน และราคาที่ไม่สูงกว่า 
    และจะต้องมีรายการที่ราคา ๒๐ บาท /จาน / ชาม /ชุด            

       ๑.๔  ประเภทอาหารย่าง นึ่ง  
 - กําหนดให้ขายราคาตามความเหมาะสมกับรายได้ของนักเรียน และราคาที่ไม่สูงกว่าท้องตลาด 
    และจะต้องมีราคาที่รายการที่ราคา  ๑๐ บาท / ชุด 

 ๑.๕ ประเภทของหวานและผลไม้ ได้แก่ ขนมหวาน ผลไม้สด ไอศกรีมตัก 
    - กําหนดให้ขายราคาตามความเหมาะสมกับรายได้ของนักเรียน และราคาที่ไม่สูงกว่าท้องตลาด   
      และจะต้องมีราคาท่ีรายการที่ราคา ๑๐  บาท / จาน / ชาม / ชุด  
 ๑.๖ ประเภทส้มตํา ยํา  

-  กําหนดให้ขายราคาตามความเหมาะสมกับรายได้ของนักเรียนและราคาที่ไม่สูงกว่า 
      ท้องตลาด และจะต้องมีรายการที่ราคา ๒๐ บาท /จาน / ชาม /ชุด 



๒ 

 

 ๑.๗ ประเภทเครื่องดื่มน้ําผลไม้ น้ําหวาน น้ําผลไม้ปั่น  
  - กําหนดให้ขายราคาตามความเหมาะสมกับรายได้ของนักเรียน และราคาที่ไม่สูงกว่า 

     ท้องตลาด และจะต้องมีรายการที่ราคา  ๕ บาท ,10 บาท/แก้ว 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล  
 ๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย  
 ๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าให้
ใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูล)  
 ๒.๓ ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง  
 ๒.๔ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร  
 ๒.๕ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็น มีบุคลากรที่ จะ
ดําเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกําหนด  

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล  
 ๓.๑ ขายและจําหน่าย บริการในวันเปิดทําการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  

 ๓.๒ ให้จําหน่ายเป็นเวลา ดังนี้ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๕๐ น. ช่วงพักกลางวัน ตั้งแต่ เวลา 
๑๑.๔๐ – ๑๓.๐๐ น.  

๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา  
คณะกรรมการพิจารณาเสนอราคาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง โดยพิจารณา

คุณสมบัติเป็นลําดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลําดับต่อไป โดย คณะกรรมการจะ
พิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลมคือ  จะพิจารณาการให้ ราคาสูงสุดเป็นสําคัญ 
โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น  

๕  ราคากลางการเสนอราคาประมูล 
 ราคากลาง  ปีละ  ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

๖. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ  
 ๖.๑ ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารโดยที่ภาชนะมีความสะอาด      
ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกําหนดของโรงเรียน ห้ามใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็น โฟม  พลาสติก 
 ๖.๒ อาหารที่จําหน่ายบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็น พิษ
ต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะที่ขายบริการและต้องมีภาชนะ ทีป่กปิด
ฝุ่นละอองตามท่ีโรงเรียนกําหนดอย่างเคร่งครัด  
 ๖.๓ ผู้จําหน่ายไม่จําหน่ายอาหารขยะ ได้แก่เมล็ดทานตะวัน ลูกอม หมากฝรั่ง น้ําอัดลม เครื่องดื่มชูกําลัง 
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ขนมท่ีมีผงชูรส มาม่า หรืออ่ืนๆที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือให้โทษแก่ร่างกาย 
  ๖.๔ ผู้จําหน่ายไม่จําหน่ายอาหารประเภทของทอด 



๓ 

 

 ๖.๕ ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณร้านค้าตนเองตลอดเวลาทําการขาย  
 ๖.๖ ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ  ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด 
พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาวะวิวาทกับผู้อ่ืนที่ขายอาหารในโรงเรียน  
 ๖.๗ ผู้ขายต้องจัดเก็บขยะและกวาดเก็บให้เรียบร้อยตลอดเวลา  พร้อมนําขยะไปจัดเก็บตามที่โรงเรียน 
กําหนดทุกวัน  
 ๖.๘ ผู้จําหน่ายต้องทําการขายอาหารทุกวันทําการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า ๒ วัน และ
ถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร สถานศึกษา
พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป  

 ๖.๙ ผู้ขายต้องไม่ทําการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการจําหน่ายอาหารในสถานศึกษา 
 ๖.๑๐ ผู้ขายต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโรคร้ายแรง  
 ๖.๑๑ ผู้ขายต้องเสียค่าไฟฟ้าตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด  
 ๖.๑๒ กําหนดราคาขายการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป  

๗. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง/ การเปิดซองประมูลราคา  
 ๗.๑ ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองการประมูลราคาขายอาหารได้ ในวันที่ ๑๗ – ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  
ณ ห้องบริหารทั่วไป  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
 ๗.๒ เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ ห้องบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมศึกษา
จุฬาภรณ์  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
 ๗.๓ ประกาศผลการประมูล พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา  ในวัน ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓  ทางป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มบริหารบุคคล และทางเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

 ๗.๔ ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น ๒ ซอง เรียน ประธานกรรมการเปิดซอง ประมูล
ราคาอาหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้  
  ๗.๔.๑ ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน  (ใช้แบบ 
เสนอราคาของโรงเรียน)  

๗.๔.๒ ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้  
-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสนอราคา  
-  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา  
-  เอกสารที่แสดงการรับรองหรือวุฒิบัตรในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ  
   หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือจากองค์กรที่เชื่อถือได้  
-  ใบรับรองแพทย์  

 ๗.๕ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็น  ผู้ได้รับ
การพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ ๕ และ ๖ โดยโรงเรียนทรง
ไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้อง ยอมรับและไม่
สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  



๔ 

 

 ๗.๖ การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้ 
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม   

๘. การท าสัญญา  

 ๘.๑ อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมีอายุ 
สัญญา ๑ ปี  โดยให้ทําการขายอาหารตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  
 ๘.๒ นัดทําสัญญา กําหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารมาทําสัญญา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล (ถ้าเกินกําหนดดังกล่าวถือว่าไม่ ประสงค์จะทําสัญญา โรงเรียน
จะเรียกผู้ได้ในลําดับต่อไปมาทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหาร สถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)  
 ๘.๓ กําหนดชําระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ดังนี้  

ผู้ที่ได้รับการประมูลชําระเงินของจํานวนเงินที่เสนอ ประมูลและได้รับพิจารณาให้ได้ตามเสนอ ใน
วันที่ ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ  ๒๕๖๓  

 
ลงชื่อ  
 

 (นางสาววิภาดา  ขุนทองจันทร์)  

    ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

 


