
 

 

ประกาศโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 

ท่ี 02/2564 

เร่ือง  การเปิดประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม  

ประจำปีการศึกษา 2564 
.............................................. 

 ตามประกาศโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ท่ี 01/2564 ท่ีโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดจำหน่ายอาหารให้บริการแกค่ณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเกาะกูด
วิทยาคม แต่เนื่องจากมีการเล่ือนเปิดภาคเรียนท่ี 1 จากวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 
ตามมติในท่ีประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคมจึงมีการปรับเปล่ียนวันเวลาในการ
ประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเนื้อหาดังแนบ ดังนี้ 

  1. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นซองเสนอราคา 
      1.1 ประเภทข้าวราดแกงและประเภทอาหารลักษณะก๋วยเต๋ียว 
      1.2 ประเภทเครื่องด่ืม  ผลไม้ตามฤดูกาล ไอศกรีม และ อาหารประเภทนึ่งและทอด 
  2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคาขายอาหาร 
      2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
      2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบ
อาหาร/แม่ครัว/คนงานประกอบในร้านให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนด้วยหลังจากได้รับประมูล) 
      2.3 ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง 
      2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
      2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการการขาย อันได้แก่ มี
วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการ โดยมีบุคลากรท่ีจะดำเนินงานพร้อม และมีความ
พร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด 

  3. ช่วงเวลาการขายประจำวัน 
      - ขายและจำหน่าย บริการในวันเปิดทำการปกติทุกวัน(ยกเว้นวันหยุดต่างๆ) 
      - ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน ต้ังแต่เวลา 12.10 น. – 13.10 น. 
      - ช่วงเวลานอกเหนือจากนี้ห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาด 

  4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
      คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซองโดย
จะพิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นลำดับต่อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลมคือจะพิจารณาการให้ราคา



สูงเป็นสำคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ท้ังส้ิน 
 ราคาเร่ิมต้นในการประมูลขั้นต่ำ 

     4.1 ร้านจำหน่ายข้าวราดแกงและอาหารลักษณะก๋วยเต๋ียว 9,000 บาท/ปี 

4.2 ประเภทเครื่องด่ืม  ผลไม้ตามฤดูกาล ไอศกรีม และ อาหารประเภทนึ่งและทอด       
       12,000 บาท/ปี 

  5. เง่ือนไขและข้อปฏบิัติ 
      5.1 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องทำความ
สะอาดสถานท่ี ภาชนะมีความสะอาดถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกำหนดของโรงเรียน 
      5.2 อาหารที ่จำหน่ายบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ ถ ูกหลักอนามัย  
ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุกโดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะจำหน่าย
อาหารและต้องมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่นละอองตามท่ีโรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด 
      5.3 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณท่ีร้านค้าตนเองตลอดเวลาทำการ 
      5.4 ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิดและสวม
ผ้ากันเป้ือน ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นท่ี
ขายอาหารในโรงเรียน 
      5.5 ผู้ขายต้องทำการขายอาหารทุกวันทำการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 
2 วันและถ้าหยุดขายบ่อยครั้งโรงเรียนสามารถบอกยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมท้ังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 
      5.6 ผู้ขายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
      5.7 การทำสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทำสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจาก
วันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกันการทำสัญญาจำนวน 50% ของจำนวนเงินประมูลท้ังส้ิน
ของแต่ละรายท่ีประมูลได้ 
      5.8 เงินประกันสัญญาตามข้อ 5.7 นี้เป็นหลักประกันให้ผู ้ทำสัญญาต้องมาดำเนินการ
ตามที่ได้รับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื ่อนไข ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันสัญญา  
ซึ่งทางร้านจะเรียกร้องใดๆ ต่อโรงเรียนไม่ได้ด้วยประการท้ังปวง 
      5.9 กำหนดราคาขายอาหารดังนี้ 
           5.9.1 ข้าวราดแกง/ก๋วยเต๋ียว 
         - ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว 1 อย่าง ราคา 30 บาท 

      - ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว 2 อย่าง ราคา 35 บาท 
         - ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว 3 อย่าง ราคา 40 บาท 
         - ราคาปกติ ก๋วยเต๋ียว ราคาปกติ 35 บาท 
         - ราคาพิเศษ ก๋วยเต๋ียว ราคาพิเศษ 40 บาท 
  หมายเหตุ    - ข้าวราดแกงต้องมีกับข้าวให้เลือกอย่างน้อย 3 อย่าง 
           5.9.2 เครื่องด่ืม  ผลไม้ตามฤดูกาล ไอศกรีม และ อาหารประเภทของทอด 



- เครื่องด่ืมราคาต่อแก้วขนาด 18-22 ออนซ์ ราคา 20 บาท 
         - ผลไม้ตามฤดูกาล ชุดละ 20 บาท  
         - ไอศกรีมสำเร็จรูป ราคาระหว่าง 15-35 บาท/ไอศกรีมตัก ก้อนละ 10 บาท 
         - ของนึ่ง/ทอด ราคา 10-15 บาท 
 หมายเหตุ    - ห้ามจำหน่ายเครื่องด่ืมประเภทน้ำอัดลม 

       - ราคาจะยืนอยู่จนกว่าจะมีการพิจารณาให้ปรับปรุงจากผู้บริหารและครูโภชนาการโรงเรียน 
  6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร 
      6.1 ประกาศประมูลร้านอาหารในโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ถึงวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
      6.2 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ท่ีโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ได้ถึงวันท่ี 
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
      6.3 ยื่นซองประมูลราคา ในวันท่ี  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
เวลา 8.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
      6.4 เปิดซองประมูลราคา ในวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. พร้อมท้ัง
ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จส้ินในวันเดียวกัน 
      6.5 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองเรียน
ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหารโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ดังนี้ 
            6.5.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน
ชัดเจน (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
            6.5.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี ้
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
           - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
           - รายช่ือบุคลากรท่ีจะจ้างมาประกอบอาหารพร้อมใส่ข้อมูลท่ีอยู่ด้วย 
      6.6 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอ
ราคาสูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ 5 
และ 6 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึง่สิทธิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกราย
จะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องรอ้งต่อโรงเรียนได้ 
      6.7 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 

  7. การทำสัญญา 
      7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละ
ประเภทซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี (2 ภาคเรียนปีการศึกษา 2564) โดยให้ทำการขายอาหาร ต้ังแต่ วันท่ี  
1 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2565 
      7.2 กำหนดทำสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทำสัญญาใน
วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะ
ทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กรณีพิเศษต่อไป) 



      7.3 กำหนดชำระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ให้นำเงินมาชำระในวันทำสัญญา   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

                        

 
 
(นางสาวธนพร วังเรียง ) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 


