
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

เร่ือง การเสนอยื่นซองประมูลเช่าพืน้ที่เพือ่ประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
ณ โรงอาหาร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  ด้วยโรงเรียนสวนศรีวิทยา โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามคำสั่งที่ 22/2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์ 
จะทำการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหาร โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจําหน่ายให้บริการกับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา  
โดยให้มีอาหารบริการในราคาท่ีเป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ และระเบียบ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ว่าด้วยการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียด 
แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้ 

  อาหารจานหลักประเภทข้าว เส้น อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารพร้อมทานที่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสมุนไพร ท่ีสามารถนํามาอุ่น นึ่ง หรือมีการจัดทำ/ปรุงอาหารภายในร้าน 
และเครื่องด่ืมท่ีมีประโยชน์สำหรับนักเรียน 

** มีการควบคุมโภชนาการตามระเบียบของโรงเรียนสวนศรีวิทยาอย่างเคร่งครัด** 
** เครื่องด่ืมทุกชนิดต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (ผด.) เรียบร้อยแล้ว** 

2. ประเภทรายการที่ไม่อนุญาตให้จําหน่าย 

2.2 เครื่องด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิด 
2.2 น้ำเปล่าทุกยี่ห้อ 
2.3 เครื่องด่ืมประเภทชูกําลัง เช่น กาแฟกระป๋อง เอ็ม 150 กระทิงแดง สปอนเซอร์ ฯลฯ 
2.4 น้ำอัดลมทุกประเภท 
2.5 บุหรี่ และสารเสพติด ทุกชนิด 
2.6 ประเภทอื่น ๆ ท่ีทางโรงเรียนพิจารณาห้ามจําหน่าย 

3. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคาขายอาหาร 

3.1 สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
  3.2 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สะอาด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน วัณโรค และ

โรคท่ีทางราชการกําหนดให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง (ผู้ประกอบการ และ คนงานประกอบในร้านให้ขอใบรับรองแพทย์
มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับการประมูล) 

  3.3 ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื ่อในบัญชีรายชื่อผู ้ทิ ้งงานของทางราชการ หรือเคยถูกลงโทษจา ก
หน่วยงานต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหารและเครื่องด่ืม 

3.4 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา 
3.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ 



 
 

ท่ีจําเป็น และมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรท่ีจะดําเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่อง
เงินค่าประมูลให้แก่โรงเรียนตามกำหนด 

  3.6 ผู้ยื่นซองประมูลจะสามารถยื่นซองประมูลได้เพียง 1 ร้านเท่านั้น โดยต้องไม่เป็นผู้เช่า
พื้นที่ของโรงเรียนสวนศรีวิทยาเพื่อประกอบกิจการร้านค้าทุกประเภทแล้ว ตลอดจนไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร ่วมกับผู ้เสนอราคาที่เป็นผู้เสนอราคาแก่โรงเรียนสวนศรีวิทยารายอื่น หรือผู ้ประกอบการร้านค้าเดิม 
ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา ทั้งนี ้หากสืบทราบภายหลังจะยกเลิกสัญญา และตัดสิทธิ ์การยื่นซองประมูลกับ
โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นเวลา 3 ปี 

 

4. ช่วงเวลาการขายประจำวัน 
  ขายและจําหน่ายสินค้าบริการในวันเปิดทำการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ) โดยอนุญาต

ให้ประกอบกิจการอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 06.00 – 07.30 น. และ เวลา 09.00 – 15.00 น.  
หากผู้ประมูลจะหยุดกิจการเป็นการชั่วคราว ผู้ประมูลจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการกลุ่มงานโภชน าการ 
ของโรงเรียนหรือผู้ให้เช่าทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ (โดยแสดงเป็นหนังสือและติดป้ายไว้ท่ี
หน้าร้าน) 
 

5. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซองโดยจะ

พิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาเกณฑ์คุณภาพ และ เกณฑ์ราคาท่ีเสนอมา
โดยพิจารณาจากผู้ยื่นซองประมูลที่ได้คะแนนรวมสูงสุดต่อไป โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามระเบียบการ
พัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม ดังนี้ 

5.1 เกณฑ์ราคาเสนอประมูล จะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสำคัญ (ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าราคา 
ขั้นต่ำในการเสนอยื่นซองประมูลในแต่ละประเภท ตามประกาศนี้) คะแนนรวม 50 คะแนน 

5.2 เกณฑ์คุณภาพ จะพิจารณาจาก 1) ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร(ประเภท
เดียวกับท่ียื่นซองประมูล) 2) ถิ่นที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านของผู้ยื่นซองประมูลและ 3) คุณค่าทาง 
โภชนาการ ตลอดจนราคาของรายการอาหารท่ีเสนอจําหน่าย คะแนนรวม 50 คะแนน 

  ทั้งนี้โรงเรียนสวนศรีวิทยา มีสิทธิที่จะให้ผู้ประมูลชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ ตัวอย่าง
สินค้าตามความเหมาะสม หรือหลักฐานอื่นๆประกอบการพิจารณาผลการเสนอราคาได้ หากหลักฐาน หรือ
ตัวอย่างสินค้าดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม ไม่ถูกต้องตามระเบียบ และประกาศนี้ โรงเรียนสวนศรีวิทยาทรงไว้
ซึ ่งสิทธิที ่จะไม่รับราคาประมูลสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดก็ได้ อาจพิจารณาผู้ประมูลรายอื่นให้ยึดผล  
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นท่ีสุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ
มิได้ท้ังส้ิน 

 

6. หลักเกณฑ์เง่ือนไขและข้อปฏิบัติ 

  6.1 โรงเรียนอนุญาตให้ผู ้ประมูลเช่าพื้นที่โรงอาหารในโรงเรียน เพื่อจําหน่ายอาหาร หรือ
เครื่องดื่ม ตามประเภทที่ประมูลได้ให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ผู้ประมูลไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สถานท่ี  
ในกิจกรรมอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในสัญญา และห้ามผู้ประมูลยินยอมให้ผู้อื่นใช้ หรือเช่าสถานที่ดังกล่าว ไม่ว่า
บางส่วน หรือท้ังหมดก็ตาม 

  6.2 ผู้ประมูลสามารถตกแต่งร้านค้าให้มีทัศนียภาพสวยงาม ร่มรื่น ทั้งนี้ผู้ประมูลสามารถต่อ
เติมประตู หน้าต่าง บานเลื่อน หรือวัสดุถาวรทุกประเภท เพื่ออํานวยประโยชน์ให้แก่การประกอบกิจการ  



 
 

ได้หลังจากได้รับการยินยอมจากโรงเรียนให้ดำเนินการ และไม่มีผลเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการเท่านั้น
ทั้งนี้ค่าดำเนินการจะต้องเป็นภาระของผู้ประมูลทั้งหมด ซึ่งหากหมดสัญญา หรือสัญญาถูกยกเลิกในทุกกรณี
วัสดุถาวรที่ผู้ประมูลต่อเติมนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินของทางราชการตามระเบียบ ผู้ประมูลไม่สามารถรื้อถอน
โยกย้าย ทำลาย หรือจําหน่ายได้ 

  6.3 ผู้ประมูลต้องรักษาความสะอาดบริเวณพื้นท่ีและบริเวณรอบข้างเสมอ โดยรักษาคุณภาพ
ของร้านให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค และต้องไม่ประกอบอาหารว่าง
หรืออื่นใดท่ีทำให้มีกล่ิน ควัน หรือเกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นการรบกวนก่อความรําคาญใดๆ ท้ังนี้หากบริเวณสถานท่ี
สกปรก ทรุดโทรม ผู้ประมูลต้องจัดการทำความสะอาดหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อย โดยร้านค้าเป็นผู้ออค่าใช้จ่าย
เองท้ังส้ิน 

6.4 โรงเรียนยินยอมให้ผู้ประมูลใช้สถานที่ตามสัญญาตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเป็นต้นไป โดยใน
ระหว่างนี้ หากโรงเรียนมีเหตุผลหรือจําเป็นท่ีจะบอกเลิกสัญญาก่อน ก็มีสิทธิ์กระทำได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยร้านค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆท้ังส้ิน อนึ่ง ถ้าผู้ประมูลมีเหตุผลหรือ
ความจําเป็นท่ีจะบอกเลิกสัญญา ก็มีสิทธิ์กระทำได้โดยบอกเลิกล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 45 วัน 

6.5 ผู้ประมูลต้องปฏิบัติตาม ระเบียบโรงเรียนสวนศรีวิทยา ว่าด้วยการจําหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มในสถานศึกษา พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด โดยโรงเรียนจะมีการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ
การให้บริการหลังจากการเช่าพื้นที ่ 3 เดือน หากไม่ทำการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โรงเรียนขอ 
สงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญา โดยผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับโรงเรียนสวนศรีวิทยามิได้ และ
ต่อจากนั้นจะมีการสุ่มประเมินเป็นระยะ โดยร้านค้าต้องปฏิบัติตามคำแนะนํา และแก้ไขข้อบกพร่องตลอดเวลา 

  6.6 โรงเรียนมีภาชนะได้แก่จาน ถ้วย ช้อนส้อม ไว้ให้ส่วนหนึ่ง ผู้ประมูลสามารถเตรียมภาชนะ
อุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารเองได้ และต้องทำความสะอาดภาชนะให้มีความสะอาดถูกหลัก
โภชนาการและพร้อมตามกำหนดของโรงเรียน โดยไม่อนุญาตให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโฟมบรรจุอาหารโดย
เด็ดขาด 

6.7 ผู้ประมูลต้องจําหน่ายอาหาร หรือ เครื่องดื่ม ในราคาที่เหมาะสม ตามที่ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการของโรงเรียนสวนศรีวิทยากำหนด อย่างเคร่งครัด โดยต้องติดป้ายรายการอาหารพร้อมราคาให้
เห็นชัดเจน ทั้งนี้หากประสงค์เปลี่ยนแปลงราคาภายหลังให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหรือโรงเรียนเสียก่อน 

  6.8 อาหาร และ เครื่องดื่ม ที่จําหน่ายต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย 
ไม่ปนเป้ือนสารพิษต่อร่างกาย ท้ังนี้ในขณะขาย ต้องมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่นละอองตามท่ีโรงเรียนกำหนดอย่าง
เคร่งครัด 

6.9 ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ ร่างกายสะอาด ผมและเล็บเท้าสะอาด
พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นภายในโรงเรียน และไม่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้หรือจําหน่าย
สารเสพติดโดยเด็ดขาด ท้ังนี้หากโรงเรียนตรวจสอบพบผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้างต้น โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการ
บอกเลิกสัญญา โดยผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับโรงเรียนสวนศรีวิทยามิได้ 

  6.10 ผู้ประมูลต้องดำเนินกิจการขายอาหาร หรือ เครื่องด่ืม ทุกวันทำการของโรงเรียน ถ้าไม่
มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน โดยหากหยุดขายบ่อยครั้งโรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผล
การพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมท้ังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 



 
 

  6.11 ถ้าโรงเรียนได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประมูลหรือผู้ขายกระทำขึ้น ทางผู้ประมูล
ยินยอมให้โรงเรียนหักเงินประกันเป็นค่าเสียหายตามความเป็นจริง หลังจากถูกหักเงินค้ำประกันแล้วจะต้องนํา
เงินสดมาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีรับทราบ 

6.12 การทำสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทำสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันถัดไป
จากวันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกันสัญญาจำนวน 20% ของจำนวนเงินประมูลท้ังส้ินของ
แต่ละรายท่ีประมูลได้ 

  6.13 เงินประกันสัญญาตามข้อ 6.12 นี้เป็นหลักประกันให้ผู้ทําสัญญาต้องมาดำเนินการตามท่ี
ได้รับและปฏิบัติตามเงื่อนไข ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันสัญญาซึ่งทางผู้ประมูลจะ
เรียกร้องใด ๆ ต่อทางโรงเรียนไม่ได้ด้วยประการท้ังปวง 

6.14 คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจในการตรวจสอบ ตักเตือนร้านค้า ตามข้อตกลงใน
สัญญานี้และร้านค้ายินยอมแก้ไขให้ถูกต้อง หากร้านค้าไม่ปฏิบัติตาม จะมีการพิจารณาตามข้ันตอน 
ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ตักเตือนด้วยวาจา 
ครั้งท่ี 2 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ครั้งท่ี 3 หยุดจําหน่าย 3 วัน 

   ครั้งท่ี 4 ยกเลิกสัญญา และ ตัดสิทธิ์การยื่นซองประมูลกับโรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็น
เวลา 3 ปี 

 

7. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคาขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 
  7.1 ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองประมูลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจําหน่าย

อาหารและเครื่องด่ืม ณ โรงอาหาร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ต้ังแต่วันท่ี 9พฤษภาคม- 
13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบริหารท่ัวไป โรงเรียนสวนศรีวิทยา เว้นวันหยุดราชการ 

7.2 เปิดซองประมูลราคา ในวันท่ี 14 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเล็ก โรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมท้ังประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จส้ินวันเดียวกัน 

7.3 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคา ต้องยื่นเอกสาร ดังนี้ 
   7.3.1 แบบใบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลข

และตัวอักษรตรงกันชัดเจน (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
7.3.2 เอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้ 

- รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
- สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
- รายช่ือบุคลากรท่ีจ้างมาขายสินค้า พร้อมสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

    - หล ักฐานประกอบการพ ิจารณาเกณฑ์ค ุณภาพ ได ้แก ่  หล ักฐา น
ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจําหน่ายสินค้าประเภทที่ผู ้ประมูลยื่นประมูล (พิจารณาจา ก
หลักฐานเป็นหนังสือ สัญญา สำเนาใบจดทะเบียน เอกสารที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนเป็นสำคัญ และหลักฐาน
ประกอบอื่นๆต่อไป) และ ใบรายการชนิดของอาหารท่ีจะจัดจําหน่ายภายในโรงเรียน โดยกำหนดราคาสินค้าท่ี
เสนอขายให้ชัดเจน อาจมีภาพประกอบ และระบุปริมาณสินค้า เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ได้ (ราคาสินค้าที่จําหน่ายจริงนั้น จะต้องกำหนดตามมติของคณะกรรมการพิจารณาเท่านั้น โดยจะระบุไว้ใน
สัญญากับผู้ท่ีประมูลได้) 



 
 

  7.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคา ทรงไว้ซึง่สิทธิ์ที่จะไม่ประกาศผู้ท่ีได้คะแนน
รวมสูงสุด (เกณฑ์ราคาราคาเสนอประมูล และเกณฑ์คุณภาพ) หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 ข้อ 6 และ 7
โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยาทรงไวซ้ึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุก
รายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้อง หรือฟอ้งร้องต่อโรงเรียนได้ 

7.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณา พร้อมประกาศผู้ได้รับ
การพิจารณาให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 

7.6 จำนวนเงินประมูลร้านจําหน่ายอาหาร อัตราประมูลขั้นต่ำเริ่มต้นท่ีร้านละ 20,000 บาท
รับจำนวน 5 ร้าน 

 

8. การทำสัญญา 

8.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภท
โดยให้ทำการขายอาหารตั้งแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 (หากประเมินประสิทธิภาพผ่านการต่อสัญญา 
ครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องยื่นซองประมูลในอัตราค่าเช่าพื้นที่ตามที่โรงเรียนกำหนด) ทั้งนี้ ผู้ประมูลได้จะต้องทำ
สัญญาควบคุมคุณภาพร้านตามระเบียบโรงเรียนสวนศรีวิทยา ว่าด้วยการจําหน่ายอาหารและเครื ่องด่ืม  
ในสถานศึกษาพ.ศ. 2565 

8.2 นัดทำสัญญา กําหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหาร หรือ เครื่องดื่มแต่ละประเภท  
มาทำสัญญาในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะ
ทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณี
พิเศษต่อไป) 

  8.3 กำหนดชําระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร หรือเครื่องด่ืม ดังนี้ งวดท่ี 1 วันทำสัญญาเป็น
ค่าประกันสัญญา 20% ของจำนวนเงินประมูลท้ังส้ิน และชําระเงินประมูลไม่ต่ำกว่า 50% ของราคาท่ีประมูลได้
ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางโรงเรียนกำหนด งวดที่ 2 ภายใน 45 วันนับจากวันทำสัญญา ให้ชําระเงินที่เหลือ 
ถ้าไม่ชําระเงินตามกําหนดเวลา โรงเรียนจะยกเลิกสัญญาทันที 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

   (นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์) 
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
  



 
 

 

 
แบบใบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนสวนศรีวิทยา  

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหาร 

ข้าพเจ้า........................................................................ อยู่บ้านเลขท่ี...................... 
ถนน...............ตำบล..........................อำเภอ....................จังหวัด.....................โทร..............................................  
 

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณา เงื่อนไขการประมูลร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียน 
ประเภทอาหารท่ีจะจำหน่าย................................................................................................................................. 
ช่ือร้าน...............................................................................ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา โดยตลอดและยอมรับ 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า 
1. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้จำหน่ายอาหาร หรือ เครื่องดื่ม  โรงเรียนสวนศรีวิทยา ตามข้อกำหนดเงื่อนไข 
ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
2. ข้าพเจ้าขอเสนอเงินผลประโยชน์ขั้นต้นเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประมูลได้ 
เป็นจำนวน............................................ บาท (...................................................................................................) 
3. ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะนำเงินมาจ่าย ตามข้อ 2 มามอบให้กับโรงเรียนในวันท่ีโรงเรียนกำหนดให้ 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประมูลได้ หากพ้นกำหนดข้าพ เจ้ายินยอมให้โรงเรียนคัดเลือกผู้
เหมาะสมรายอื่นๆ 
4. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดและรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนสวนศรีวิทยาว่าด้วยเรื่อง 
การจำหน่ายสินค้าโรงเรียน พ.ศ.2565 ทุกประการ 

 
เสนอ ณ วันท่ี …………เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 

ลงช่ือ ..................................................................... 
(..........................................................) 
เบอร์โทร............................................... 
 

เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา  
1. แบบใบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    1 ฉบับ 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน       1  ฉบับ 
4. รูปถ่ายสำหรับติดใบสมัคร ขนาด 1.5 นิ้ว   1 รูป  
5. รูปถ่ายอาหารแต่ละชนิด พร้อมกำหนดราคาให้ชัดเจน ตามความเหมาะสม  

 
 
******(นำเอกสารใส่ในซองสีน้ำตาล ปิดผนึกด้วยเทปกาวให้สนิท และเซ็นต์กำกับตรงท่ีปิดผนึกให้เรียบร้อย)  



 
 

 
 

แผนผังร้านค้าในโรงอาหารโรงเรียนสวนศรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 
แผนผังภายในโรงอาหารเก่า 

ร้านท่ี1 
ประเภท
น้ำหวาน 

ร้านท่ี 2 
ไอศกรีม 
ซาลาเปา 

หมั่นโถ ขนม
จีบ 

ร้านท่ี 3 
 

รอการ
ประมูล 

 

ร้านท่ี 4 
 

รอการ
ประมูล 

 

ร้านท่ี 5 
 

รอการ
ประมูล 

ร้านท่ี 6 
ก๋วยเต๋ียว 

ร้านท่ี 7 
ก๋วยเต๋ียว 

ร้านท่ี 8  
รอการ
ประมูล 

 

ร้านท่ี 9 
อาหารจาน

เดียว 

ร้านท่ี 10
ขนมจีน 

ร้านท่ี 11  
ข้าวราดแกง 

ร้านท่ี 12 
ข้าวราดแกง 

ร้านท่ี 13  
ผลไม้ตาม
ฤดูกาล 

ร้านท่ี 14 
ก๋วยเต๋ียว 

ร้านท่ี 15 
ข้าวราดแกง 

ร้านท่ี 16 
ข้าวราดแกง 

ร้านท่ี 17 
  เว้นว่าง 

ร้านท่ี 18 
น้ำปั่นทุก
ประเภท 

ภายในโรงอาหารเก่า  
เปิดประมูล  

ร้านท่ี 3  4  5 และ 8  
 

แผนผังภายในโรงอาหารใหม่ 
ห้องเติมเงิน 

 
ร้านท่ี 19 

ร้านน้ำหวาน 
ร้านท่ี 20 

อาหารทาน
เล่น ทาโกยา
กิ ข้าวไขดาว
ทรงเครื่อง 

ร้านท่ี 21 
กลุ่มส้มตำ 
ยำ 

ร้านท่ี 22 
อาหารทาน
เล่น เช่น 
ชาบูเสียบไม้ 
และของทอด 

ร้านท่ี 23  
กลุ่มอาหาร
จานเดียว 

ร้านท่ี 24  
รอการ
ประมูล 

ภายในโรงอาหารใหม่  
เปิดประมูล ร้านท่ี 24 

หมายเหตุ  ลำดับความต้องการร้านอาหารภายในโรงเรียน 
ลำดับท่ี 1 กลุ่มข้าวราดแกง ต้องการจำนวน 2 ร้าน    ลำดับท่ี 2 กลุ่มอาหารทางเล่น ต้องการจำนวน 1 ร้าน 
ลำดับท่ี 3 กลุ่มอาหารจานเดียวต้องการจำนวน 1 ร้าน    ลำดับท่ี 4 กลุ่มอื่นๆ 1 รา้

ร้านค้า

สวสัดิการ 



 
 

 


