
 
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

เร่ือง เสนอยืน่ซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
ประจำปีการศึกษา 2565 

....................................................................... 
ด้วยโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้าในการจำหน่ายอาหาร ใน

โรงเรียนให้กับคณะครูบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร
จำนวน 25 คน และนักเรียนจำนวนประมาณ 232 คน โดยให้มีการจัดจำหน่ายและบริการ  ในราคาท่ีเป็นธรรม 
มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการควบคุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้ 
1. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นซองเสนอราคา 

1.1 ประเภทข้าวราดแกง ได้แก่ ข้าวราดแกงทุกชนิด 
1.2 ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเต๋ียว ได้แก่ ก๋วยเต๋ียวหมู ก๋วยเต๋ียวไก ่ 

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล 
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบหลังการประมูล                  

(ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับการประมูล) 
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
2.5 ต้องเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ในการจำหน่ายครบถ้วน 

มีบุคลากรท่ีพร้อมดำเนินการ และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามท่ีกำหนด 
2.6 ผู้ประมูลต้องมีใบรับรองผู้สัมผัสอาหารตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ (ถ้ามี) 
2.7 ต้องไม่เคยกระทำความผิด หรือค้างชำระค่าเช่า ค่าบริการกับทางโรงเรียนมาก่อน 

3. ช่วงเวลาการขายประจำวัน 
3.1 ขายและจำหน่าย บริการในวันเปิดทำการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
3.2 ให้จำหน่ายเป็นเวลาดังนี้ 

- ช่วงเช้า เวลา 06.00 น. – 07.40 น. 
- ช่วงพักกลางวัน เวลา 11.50 น. – 12.30 น. 

4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซอง โดยพิจารณา

คุณสมบัติเป็นลำดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นลำดับต่อไป โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุด         
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เป็นสำคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถอืเป็นท่ีสุด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ท้ังส้ิน 
5. เง่ือนไขและข้อปฏบิัติ 

5.1 กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูล ตามประเภทรายการท่ีกำหนดให้ยื่น ดังนี้ 
- ประเภทข้าวราดแกง ได้แก่ ข้าวราดแกงทุกชนิด ราคากลางท่ีกำหนดต่อร้าน 18,000 บาท 
- ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเต๋ียว ได้แก่ ก๋วยเต๋ียวหมู ก๋วยเต๋ียวไก ่ ราคากลางท่ีกำหนด 
  ต่อร้าน 18,000 บาท 

5.2 ผู้จำหน่ายจะต้องจำหน่ายอาหารตามข้อตกลงและไม่จำหน่ายอาหารท่ีทางโรงเรียนประกาศห้าม
นักเรียนไม่ให้นำมาโรงเรียนหรือรับประทาน ได้แก่ ลูกอม หมากฝรั่ง น้ำอัดลมทุกชนิด เครื่องด่ืมชูกำลัง 
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ขนมถุงท่ีมีส่วนประกอบของผงชูรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปท่ีบรรจุถ้วย อาหารสำเร็จรูป 
และอาหาร เครื่องด่ืม หรือขนมอื่นๆ ท่ีไม่มีประโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้ง      
ให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป 

5.3 ผู้จำหน่ายต้องทำการขายอาหารทุกวันทำการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน 
และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
งานโภชนาการ พร้อมท้ังจะถูกตัดสิทธิยื่นประมูลในปีต่อไป 

5.4 ผู้ขายต้องไม่ทำการอันขดัต่อกฎระเบียบของโรงเรียน และระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหารของ 
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

5.5 การทำสัญญาให้ผู้ท่ีได้รับการประมูลมาทำสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันท่ีโรงเรียนกำหนด  
พร้อมวางเงินประมูล  

5.6 ทำสัญญาคร้ังละ 1 ปี โดยชำระเงินตามที่ประมูลคร้ังเดียว ณ วันทำสัญญา 
5.7 ราคาในการจำหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดท่ัวไปและเป็นไปตามท่ี 

คณะกรรมการโภชนาการกำหนด 
6. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคา 

6.1 ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองการประมูลราคาขายอาหารได้ท่ีโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
(หน้าห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา) วันที่ 6 – 10  พฤษภาคม  2565                   
เวลา 08.30 น. – 15.30 น.  

6.2 ยื่นซองประมูลราคา วันที่ 11  พฤษภาคม  2565  เวลา เวลา 08.30 น. – 12.00 น.           
ณ หน้าห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

6.3 เปิดซองประมูลราคา วันที่ 11  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป                     
ณ หน้าห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

6.4 ประกาศผลการประมูล พร้อมประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณา วันที่ 11  พฤษภาคม  2565                    
เวลา 15.00  น. ทางทางเว็บไซต์โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา www.PNLS.ac.th และ Facebook โรงเรียน
ปากน้ำหลังสวนวิทยา และปิดป้ายประกาศ ณ หน้าห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
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6.5 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง เรียนประธาน 
กรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านอาหารปากน้ำหลังสวนวิทยา ดังนี้ 

6.1.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุเอกสารดังนี้ 
- ใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 
- เสนอรายการอาหาร/สินค้าพร้อมราคาจำหน่าย ท่ีไม่แพงกว่าราคา 
  ท้องตลาดท่ัวไปและเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการโภชนาการกำหนด 

6.5.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุเอกสารดังนี ้
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอราคา 
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
- ใบรับรองแพทย์ (ต้องนำมายื่น) 
- สำเนาใบผ่านงานด้านอาหาร (ถ้ามี) 
- สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร/เกียรติบัตร          
  ใบผู้สัมผัสอาหาร (ถ้ามี) 

6.6 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง เป็น    
ผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และ 6       
โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้อง
ยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

6.7 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณา พร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณา 
ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
7. การทำสัญญา 

7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมีอายุ 
สัญญา 1 ปี (13 พฤษภาคม 2565 – 12 พฤษภาคม 2566) 

7.2 นัดทำสัญญา กำหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทำสัญญา 
วันที่  13 พฤษภาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น. (ถ้าเกินเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำ
สัญญา) โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญา หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นกรณี
พิเศษต่อไป 

7.3 กำหนดชำระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ชำระครั้งเดียว ณ วันทำสัญญา  
วันที่  13 พฤษภาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น. 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
        
 
 

            (นายทินกฤต แซ่ตั้ง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 


