
 
ประกาศโรงเรียนพนางตุง 

เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 256๔ 
--------------------------------------- 

       ด้วยโรงเรียนพนางตุง  มีความประสงค์จะทำการประมูลเพื่อสรรหาผู้จำหน่ายอาหารให้กับคณะครู 
บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนางตุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ ซึ่งมีคณะครู บุคลากรและนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ประมาณ ๒๒๐ คน โดยให้มีอาหารจัดจำหน่ายและบริการจ้างเหมาในราคาท่ีเป็นธรรม มีความสะอาด 
ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 

๑. ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร 

ลำดับ ประเภทร้านค้า สถานที่ จำนวน ราคาประมูลข้ันต่ำ 
๑ ร้านข้าวราดแกง โรงอาหาร ๑ ร้าน 6,000 บาท 
๒ ร้านก๋วยเตี๋ยว โรงอาหาร ๑ ร้าน 6,000 บาท 
๓ ร้านส้มตำ, ยำ โรงอาหาร ๑ ร้าน 4,000 บาท 
๔ ร้านน้ำผลไม,้ ผลไม้ และของหวาน โรงอาหาร ๑ ร้าน 3,000 บาท 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑. ไม่เคยถูกบอกเลิกสัญญาให้เข้าดำเนินการร้านค้ากับทางโรงเรียนพนางตุง 
     - เป็นผู้ให้ความร่วมมือหรือปฏิบัติตามระเบียบที่โรงเรียนพนางตุงกำหนดเป็นอย่างดี ในกรณีที่เคยเข้า
มาดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงเรียนพนางตุง 
 ๒. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยมีกรณีพิพาทกับโงเรียนพนางตุงมาก่อน 
 ๓. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
 ๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย 
 ๕. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคติดต่อร้ายแรงอยู่ก่อนวันยื่นประมูลหรือตรวจพบภายหลังจากการ
เข้าดำเนินกิจการร้านค้า โดยมีใบรับรองแพทย์การตรวจโรคตามท่ีรงเรียนกำหนดมาประกอบ 
 ๖. ต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย 
 ๗. ต้องเป็นผู้ที่สามารถดำเนินกิจการและควบคุมรับผิดชอบด้วยตนเอง จะให้ผู้อ่ืนมาดำเนินการเองมิได้ 
 ๘. ต้องมีสัญชาติไทย 
 ๙. ต้องยืน่ซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
 10. ไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
 11. ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น มีบุคลากรที่
ดำเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด 

๓. หลักฐานการยื่นเข้าร่วมประมูล 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ 
 ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ 
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 3. ใบรับรองแพทย์การตรวจโรคตามที่กำหนด ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นเข้าร่วมประมูล 
จำนวน 1 ฉบับ 
 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นกันแดดซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน ๒ รูป 
 5. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลร้านค้าต้องแสดงรายการสินค้าแต่ละประเภทที่ตนประสงค์ที่จะจำหน่าย 
พร้อมระบุราคาประมูล จำนวน 1 ฉบับ 
 6. หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด ทางโรงเรียนพนางตุงจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประมูล 

4. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
 1. เสนอราคาประมูลร้านค้า ตามประเภทอาหาร ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประมูลที่กำหนด 
 2. จะไม่จำหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นำมาโรงเรียน หรือรับประทาน ได้แก่ 
เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ผสม ของหมักดอง ที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่ง
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป 

3. ผู้จำหน่ายอาหารต้องทำการขายอาหารทุกวันวันการของโรงเรียน ถ้าไม่ขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน 
และถ้าหยุดขายบ่อยครั ้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุ ผลการพิจารณาของผู ้บริหาร
สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์การยื่นประมูลในปีต่อไป 

4. ผู้ขายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
5. ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารโดยที่ภาชนะมีความสะอาด ถูก

หลักโภชนาการให้พร้อมตามกำหนดของโรงเรียน ห้ามใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก 
6. อาหารที่จำหน่ายบริการต้องมีความสด สด สะอาด มีประโยชน์ ถูกหลักนามัย ไม่ปนเปื้นสารที่เป็นพิษ

ต่อร่างกายและต้องรับการปรุงที่สุกโดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะที่ขายบริการและต้องมีภาชนะที่ปกปิดฝุ่น
ละอองตามท่ีโรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด 

7. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณร้านค้าของตนเองตลอดเวลาทำการขาย 
8. ผู้ขายแต่งกายสุภาพ ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพ เรียบร้อย ไม่ทะเลาะ

วิวาทกับผู้อ่ืนที่ขายอาหารในโรงเรียน 
9. ผู้ขายต้องจัดเก็บขยะและกวาดเก็บให้เรียบร้อยตลอดเวลาพร้อมนำขยะไปจัดเก็บตามที่โรงเรียน

กำหนดทุกวัน 
10. ผู้ขายต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโรคร้ายแรงตามแบบที่โรงเรียน

กำหนด 
11. เงินประกันสัญญาตามข้อ 11 นี้เป็นหลักประกันให้ผู้ทำสัญญาต้องมาดำเนินการตามที่ได้รับและ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันสัญญา ซึ่งทางร้านจะเรียกร้อง 
ใด ๆ ต่อโรงเรียนไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง 

12. กำหนดราคาขายอาหาร เช่น  
      - ข้าวราดแกง 2 อย่าง ราคา 20 – 25 บาท  
      - ก๋วยเตี๋ยว ราคา 20 – 25 บาท พิเศษ 30, 35, 40 บาท 
      - น้ำผลไม้, ผลไม้ และของหวาน ราคา 5 – 10 บาท 
      - อาหารอื่น ๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโภชนาการ 
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13. คณะกรรมการมีสิทธิ์ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกร้านค้าดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและ
เห็นสมควร คณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีการกระทำ
ที่ไม่สุจริต หรือหากปรากฏหลักฐานต่าง ๆ ที่ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์องทางราชการ
เป็นสำคัญ และไห้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ใดจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 

14. ผู้เข้าร่วมประมูล เมื่อยื่นคำเสนอแล้วจะถอนคืนหรือยกเลิกคำเสนอทั้งหมดหรือบางส่วนหรือจะขอ
ถอนคืนมาแก้ไขใหมห่รือขอเสนอเพ่ิมเติมอีกมิได้ 

15. การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู ้ดำเนินการร้านค้าสวัสดิการภายในโรงเรียนพนางตุง ของคณะ
กรรมการฯ ตามประกาศฉบับนี้ให้ถือเป็นที่สุด 

5. การรับสมัคร / การพิจารณาคัดเลือก / การประกาศผล 
1. ยื่นแบบฟอร์มการประมูล ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 29

พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  สำนักงานบริหารทั่วไป โรงเรียนพนาง
ตุง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 
 2. พิจารณาคัดเลือก วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

3. ประกาศผลการประมูล วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานบริหารงบประมาณ และ เว็ปไซด์ของโรงเรียน http://www.pnt-ptl.ac.th/ เวลา 09.00 น. ผลการ
พิจารณาคัดเลือกถือสิทธิ์ของคณะกรรมการเป็นที่สุดแล้ว 

6. การรับแบบฟอร์มใบสมัคร / การยื่นประมูลราคา 
1. สามารถรับเอกสารการประมูลได้ทีโ่รงเรียนพนางตุง ณ สำนักงานบริหารทั่วไป  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

หรือปริ้นเอกสารการประมูลได้ในเว็ปไซด์ของโรงเรียน http://www.pnt-ptl.ac.th/ ต้ังแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 
เดือน พฤศจิกายน 2564 ถึง วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
 2. ซองประมูลราคา ผู้ยื ่นซองประมูลราคาต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารทั่วไป 
โรงเรียนพนางตุง 
       2.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน (ใช้แบบ
เสนอราคาของโรงเรียน) 

    2.2 ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุดังนี้ 
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 

          - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 

          - ใบรับรองแพทย์การตรวจโรคตามที่กำหนดตรวจมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นเข้าร่วม
ประมูล จำนวน 1 ฉบับ 

3. คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคา ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับ
พิจารณาหากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียนพนางตุง  
ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้ เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่
สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

4. การรับซองการมอบซองเสนอราคาการรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู ้ได้รับพิจารณาให้
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
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7. เกณฑ์การพิจารณา 

1. ต้องไดร้ับวัคซีนโควิด-19 จำนวน ๒ เข็ม 
๒. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมในการประกอบอาหาร  

2. มีความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร  
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส 

4. ความเหมาะสมของราคาจำหน่ายอาหาร 

8. การทำสัญญา 
วันพุธที่ 1  ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนพนางตุง 

พร้อมชำระเงินประมูลทั้งหมด 
    เงื่อนไขการทำสัญญา 

1. ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งในสัญญาเรียกว่า "ผู้ดำเนินการค้า" จะทำสัญญาเช่ากับโรงเรียน พนางตุง            
มีกำหนดอายุสัญญานับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เว้นแต่จะทำผิดระเบียบประกาศ 
ข้อกำหนดของทางราชการซึ่งโรงเรียนพนางตุง สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า 

อนึ่งจะทำเป็นสัญญาที่กำหนดอายุของสัญญาไว้เมื่อครบกำหนดให้ถือว่าสัญญาเช่านี้สิ้นสุดลงทันทีและ
ต้องขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของและสัมภาระออกไปและในการขนย้ายดังกล่าวผู้เช่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
โรงเรียนพนางตุง จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันจะเกิดข้ึนในการดำเนินการนี้ 

2. ผู้ดำเนินการร้านค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้านค้าของตนเองตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต
จากโรงเรียนพนางตุง และให้ถือว่าสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการนำมาก่อสร้างหรือทำขึ้นไว้
ภายในสถานที่ประกอบการ  ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนพนางตุงทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ    
จะรื้อถอนหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างหรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 

3. หากผู ้ดำเนินการร้านค้าใดที ่ ได ้ร ับคัดเล ือกให้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเร ียน พนางตุง               
แล้วประสงค์จะเพิ่มรายการอาหารนอกเหนือจากที่ได้รับเสนอรายการอาหารไว้ในวันยื่นประมูลต้องทำหนังสือขอ
อนุญาตเป็นกรณีไปทั้งนี้รายการอาหารที่ขอเพ่ิมต้องไม่ซ้ำกับผู้ประกอบการรายอ่ืนที่ขายอยู่ก่อนแล้ว 

4. ห้ามดำเนินกิจการร้านค้าหรือบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดให้ หากฝ่าฝืน โรงเรียนพนางตุง     
มีสิทธิ์สั่งให้หยุดดำเนินกิจการได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและพิจารณาเสนอผู้มีอำนาจบอกเลิกสัญญาตาม
เห็นสมควรต่อไป 

5. ผู้ดำเนินการร้านค้าประเภทร้านอาหารต้องใช้กล่องบรรจุอาหารที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเท่านั้น
เช่น กล่องที่ทำจากกระดาษหรือกล่องท่ีทำจากชานอ้อย 

6. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการร้านค้าด้วยตนเองห้ามนำร้านค้าดังกล่าวไปให้บุคคลอื่นดำเนินการ
แทนหรือเช่าช่วงหรือโอนสิทธิการดำเนินการใดหากโรงเรียนพนางตุง ตรวจสอบพบในภายหลังโรงเรียนพนางตุง มี
อำนาจบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

7. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องรับการตรวจสอบคุณภาพและประเมินจากคณะกรรมการฯที่จัดตั้งขึ้นจาก
โรงเรียนพนางตุง หรือจากหน่วยงานของรัฐในการตรวจสอบคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงความสะอาด
ของผู้จำหน่ายอาหารไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และร้านอาหารหรือผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกไม่ผ่านการตรวจ
คุณภาพและประเมินตามเกณฑ์ของโรงเรียนหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาตรวจสอบกำหนดเกณฑ์การประเมิน 
2 ครั้งติดต่อกันจะพิจารณายกเลิกสัญญาทันที 
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8. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับทางโรงเรียนพนางตุง ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่ง
ของโรงเรียนพนางตุง หรือคณะกรรมการฯ ทั้งท่ีมีอยู่หรือจะกำหนดขึ้นในภายหน้าทุกประการจะโต้แย้งไม่ได้ 

9. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับโรงเรียนพนางตุง และได้ชำระเงินประมูลของโรงเรียนแล้วจะขอเรียก
เงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

10. ผู ้ได้รับอนุญาตให้เข้าดำเนินการร้านค้าต้องขายสินค้าตามราคาที ่ได้แจ้งกับโรงเรียน พนางตุง              
ในวันประมูลห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงราคาจนกว่าจะได้อนุญาตจากโรงเรียนพนางตุง 

11. โรงเรียนพนางตุง ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรประเภทและจัดสรรสถานที่ให้บริการตามที่เห็นสมควร
จะโต้แย้งใด ๆ ไม่ได้หากโรงเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่ประกอบการร้านค้าด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุ
ให้ผู ้ดำเนินการร้านค้าไม่อาจได้รับผลประโยชน์ตามสัญญาผู้ดำเนินการร้านค้าจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่า
ดำเนินการใด ๆ จากโรงเรียนไม่ได้ทั้งสิ้น 

12. ข้อกำหนดอื่น ๆ ในประกาศนอกจากที่กล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามสัญญาดำเนินกิจการร้านค้าและ
บริการโรงเรียนที่กำหนดไว้ 

9. เงื่อนไขการควบคุมราคาของประเภทร้านค้า 
1. ร้านจำหน่ายอาหาร 
   - ข้าวแกง อาหาร 2 อย่างราคาไม่เกิน 25 บาท อาหาร 3 อย่าง ราคาไม่เกิน 30 บาท 
   - ก๋วยเตี๋ยว ราคาปกติไม่เกิน 25 บาท พิเศษ 30, 35, 40 บาท 
2. ร้านจำหน่ายอาหารว่าง 
    - น้ำผลไม,้ ผลไม้ และของหวาน ราคาไม่เกนิ 10 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อได้รับคัดเลือก 
    - ค่าใช้จา่ยเป็นค่าจ้างพนักงานล้างจานเก็บจานและทำความสะอาดในแต่ละวัน 

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนพนางตุง 312 
หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ Download ข้อมูลทางเว็บไซต์
ของโรงเรียนพนางตุงที ่www.pnt-ptl.ac.th ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 
 
    ลงชื่อ 

        ( นายเปรียญ  ชูทอง ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนพนางตุง 

http://www.pnt-ptl.ac.th/

