
 
ประกาศโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 

ที ่   1 / 2563 
เร่ือง       เสนอยืน่ซองประมูลขายอาหารในโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 

 ประจ าปีการศึกษา 2563 
……………………………………… 

       ดว้ยโรงเรียนไผแ่กว้วทิยา มีความประสงคจ์ะท าการประมูลราคาขายอาหารของร้านคา้ตามโครงการ
อาหารกลางวนั ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อจดัจ าหน่ายและจา้งเหมาบริการใหก้บัคณะครู บุคลากรและ
นกัเรียนโรงเรียนไผแ่กว้วทิยา ซ่ึงมีคณะครู บุคลากร และนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  ประมาณ  350  คน    
โดยใหมี้อาหารบริการ จดัจ าหน่ายและบริการจา้งเหมาในราคาท่ีเป็นธรรมมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะและ
เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดงัน้ี 
  1.  ประเภทรายการทีก่ าหนดให้ยืน่ซองเสนอราคา 
   1.1  ประเภทขา้วแกง     ไดแ้ก่  ขา้วราดแกงทุกชนิดและหรือขา้วตม้/โจก๊  
  1.2  ประเภทขา้วหมูแดง / ขา้วมนัไก่/ขา้วคลุกกะปิ/ขา้วผดัตามสั่ง 
   1.3  ประเภทอาหารลกัษณะก๋วยเต๋ียวและหรือก๋วยจับ๊/ราดหนา้ / สุก้ี 
   1.4  ประเภทรวมมิตร/ขนมหวาน          
   1.5  ประเภทของทอด /ไก่ทอด        

  2.  คุณสมบัติของผู้ขอยืน่ซองประมูลราคาขายอาหาร 
    2.1 ตอ้งเคยเป็นหรือกาํลงัเป็นผูป้ระกอบอาชีพดา้นประกอบอาหารขาย/บริการดงักล่าวขา้งตน้ 
   2.2 ตอ้งมีสัญชาติไทย 
   2.3 ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทยม์าประกอบ (ส่วนผูป้ระกอบอาหาร/ 
        แม่ครัว/คนงานประกอบในร้านใหข้อใบรับรองแพทยม์าใหโ้รงเรียนหลงัจากไดรั้บประมูล
        เม่ือเปิดภาคเรียนท่ี 1/2563) 
   2.4 ตอ้งยืน่ซองประมูลอาหารดว้ยตนเอง 
   2.5 ตอ้งไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองการขายอาหาร 
   2.6 ตอ้งเป็นผูมี้ความพร้อมในการประกอบอาหารและการใหบ้ริการ การขายอนัไดแ้ก่  
        มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นและมีวสัดุตามหลกัประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรท่ี 
                                         จะดาํเนินงานพร้อมและมีความพร้อมในเร่ืองการจ่ายเงินค่าประมูลใหก้บัโรงเรียน 
                                         ตามกาํหนด 
 



  3.  ช่วงเวลาการขายประจ าวนั 
        - รอบท่ี 1 เวลา 07.00 – 08.00 น.  
   - รอบท่ี 2  เวลา 10.10 – 10.30 น.   
   - รอบท่ี 3 เวลา 12.10 – 13.00 น. 

 

  4.  การพจิารณาผลการเสนอราคา 
        คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยืน่ซองโดยจะ 
        พิจารณาคุณสมบติัเป็นลาํดบัแรกและถา้ผา่นคุณสมบติัจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็น 
    ลาํดบัต่อไปโดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยดึตามระเบียบการพสัดุของราชการมาใชโ้ดย
    อนุโลมคือจะพิจารณาการใหร้าคาสูงสุดเป็นสาํคญัโดยใหย้ดึผลการพิจารณาของ 
    คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นท่ีสุดผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้อง
    ใดๆ มิไดท้ั้งส้ิน 
 

5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
 5.1  ผูข้ายตอ้งเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและตอ้งทาํ 
        ความสะอาดสถานท่ี , ภาชนะมีความสะอาดถูกหลกัโภชนาการใหพ้ร้อมตามกาํหนด 
        ของโรงเรียน 

5.2  อาหารท่ีจาํหน่ายบริการตอ้งมีความสด,สะอาดมีประโยชน์ถูกหลกัอนามยัไม่ปนเป้ือนสาร
ท่ีเป็นพิษต่อร่างกายและตอ้งไดรั้บการปรุงท่ีสุกโดยปกติควรใหมี้ความร้อนในขณะขาย
บริการและตอ้งมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่ นละอองตามท่ีโรงเรียนกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

5.3  ผูข้ายตอ้งรับผดิชอบการทาํความสะอาดบริเวณท่ีร้านคา้ตนเองตลอดเวลาทาํการ 
5.4 ผูข้ายตอ้งแต่งกายตามหลกัผูป้ระกอบโภชนาการร่างกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเทา้

สะอาด พดูจาสุภาพเรียบร้อย  ไม่ทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้นท่ีขายอาหารในโรงเรียน 
5.5 ผูข้ายตอ้งจ่ายค่าจดัเก็บขยะและกวาดเก็บโรงอาหาร จากเจา้หนา้ท่ีท่ีโรงเรียนจา้งโดยค่าจา้ง

ใหร้้านคา้และกรรมการร้านคา้โรงเรียนร่วมพิจารณาแจง้ใหท้ราบต่อไป 
  5.6  ผูข้ายตอ้งทาํการขายอาหารทุกวนัทาํการของโรงเรียน ถา้ไม่มาขายตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 2 วนั 
          และถ้า หยุดขายบ่อยคร้ัง  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการ
          พิจารณาของผูบ้ริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตดัสิทธ์ิยืน่ประมูลในปีต่อไป 
  5.7  ผูข้ายตอ้งไม่ทาํการอนัขดัต่อกฎระเบียบของโรงเรียนและตอ้งตรวจปัสสาวะหา                 
          สารเสพติด ปีละ 1 คร้ัง 
  5.8   การทาํสัญญานั้นใหผู้ไ้ดรั้บการประมูลไดม้าทาํสัญญากบัโรงเรียนภายในวนัถดัไปจากวนั
           พจิารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกนัการทาํสัญญาจาํนวน 20 % ของจาํนวน
           เงินประมูลทั้งส้ินของแต่ละรายท่ีประมูลได ้



5.9 เงินประกนัสัญญาตามขอ้ 5.8 น้ีเป็นหลกัประกนัให้ผูท้าํสัญญาตอ้งมาดาํเนินการตามท่ี
ได้รับและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงิน
ประกนัสัญญาซ่ึงทางร้านจะเรียกร้องใดๆต่อโรงเรียนไม่ไดด้ว้ยประการทั้งปวง 

  5.10 กาํหนดราคาขายอาหาร ดงัน้ี 
                 5.10.1   ขา้วราดแกง ตอ้งมีแกงใหเ้ลือกซ้ือ/บริการไม่นอ้ยกวา่ 4 ชนิดต่อวนั 
           (ใหป้ระสานกบัคณะครู โภชนาการเพื่อทาํรายการอาหารในแต่ละวนัไวเ้พื่อเขียน
           ป้ายแจง้ผูซ้ื้อได ้อ่าน เขา้ใจได ้ก่อนเปิดภาคเรียนทุกร้านคา้) 
       -  ขา้วพนูจาน ราดกบัขา้ว 1 อยา่ง  ราคา  15-20  บาท 
                    -  ขา้วพนูจาน กบัขา้ว 1 อยา่ง ใส่ไข่  1  ฟอง  ราคา  20  บาท 
                    - ขา้วพนูจาน ราดกบัขา้ว 2 อยา่ง ราคา 20  บาท 
                     - ขา้วพนูจาน ราดกบัขา้ว 2 อยา่ง ใส่ไข่  1 ฟอง ราคา 25  บาท 
                5.10.2  ขา้วหมูแดง / ขา้วหนา้ไก่ทอด  ฯลฯ 
                    - ขา้วพนูจานใส่ หมูแดง/ไก่ทอด ปกติ ราคา 20 บาท ( ประมาณ 5 ช้ิน) 
                   - ขา้วพนูจานใส่ หมูแดง / ไก่ทอด มากพิเศษ ราคา 20 บาท( ประมาณ 10 ช้ิน) 
   - ขา้วผดัอาหารตามสั่งพนูจาน ราคา 20-25 บาท 
  5.11 อาหารในการจดักิจกรรมต่างๆ ของนกัเรียนให้โรงอาหารเป็นผูรั้บผิดชอบรับทาํ      

       หมายเหตุ    การปรับปรุงเปล่ียนแปลงราคาใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของผูบ้ริหารและครูโภชนาการ 
                  โรงเรียน 

   6.  การรับแบบฟอร์ม / การยืน่ซอง / การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร 
                    6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารไดท่ี้โรงเรียนไผแ่กว้วทิยา   
         กลุ่มงานงบประมาณ  (หอ้งประชุมเล็ก หอ้งผูอ้าํนวยการ  อาคาร 3 )ไดต้ั้งแต่  
          วนัที ่ 6  เมษายน  2563  ถึง  วนัที ่10  เมษายน 2563  เวลา  08.30 น. - 15.30  น.  
          ในเวลาราชการ 
                   6.2  ยืน่ซองประมูลราคา  ในวนัท่ี   28  เมษายน  2563  ตั้งแต่เวลา 10.00  น. -12.00  น.  
         ในเวลาราชการ ท่ีหอ้งผูอ้าํนวยการ (จะมอบซองใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินเก็บไวใ้นตูเ้ซฟ 
         โรงเรียนจนกวา่จะถึงวนัเปิดซอง) 

     6.3 เปิดซองประมูลราคา  ในวนัท่ี  29  เมษายน  2563  เวลา  10.00  น. 
           ณ  หอ้งผูอ้าํนวยการชั้น 1  อาคาร 3  พร้อมทั้งประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการพิจารณาให ้
                 เสร็จส้ินในวนัเดียวกนั 

                    6.4 คณะกรรมการพจิารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่ประกาศผูเ้สนอราคาสูง 
              เป็นผูไ้ดรั้บการพิจารณา  หากเป็นผูข้าดคุณสมบติัตาม ขอ้ 2 และไม่ปฏิบติัตามรายละเอียด 
              ในขอ้ 5 และ 6 โดยโรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธ์ิใหถื้อผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็น 



         
       ท่ีสุดซ่ึงผูเ้สนอราคาทุกรายจะตอ้งยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได ้
6.5 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผูไ้ดรั้บพิจารณา

ใหด้าํเนินการตามระเบียบพสัดุของทางราชการโดยอนุโลม 
 7.  การท าสัญญา 
          7.1  อายสุัญญา โรงเรียนจะทาํสัญญากบัผูไ้ดรั้บการพิจารณาเป็นผูข้ายอาหารแต่ละประเภทซ่ึงมีอาย ุ   
  สัญญา 1 ปี  ( 2 ภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ) โดยใหท้าํการขายอาหาร  ตั้งแต่ วนัที ่ 14   
  พฤษภาคม   2563   ถึงวนัที ่  31   มีนาคม   2564 
         7.2  กาํหนดทาํสัญญา  ให้ผูไ้ด้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทาํสัญญา  ในวันที่ 29   
  เมษายน  2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น. (ถา้เกินกาํหนดดงักล่าวถือวา่ไม่ประสงคจ์ะทาํ 
  สัญญา โรงเรียนจะเรียกผูไ้ด้ในลําดับต่อไปมาทาํสัญญาหรือตามการพิจารณาของผูบ้ริหาร
  สถานศึกษาเป็น กรณีพิเศษต่อไป) 
         7.3  กาํหนดชาํระเงินประมูลร้านคา้ขายอาหาร ดงัน้ี 
  งวดที ่1  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เป็นค่าประกนัสัญญาจาํนวน 20 % ของจาํนวนเงินท่ีเสนอ 
  ประมูลและไดรั้บพิจารณาใหไ้ดต้ามเสนอทั้งหมด 
  งวดที ่2  วนัท่ี 20  กนัยายน  2563   เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ชาํระเงินคร่ึงหน่ึง ของเงินท่ี        
  ประมูลท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินประกนัสัญญาแลว้              
  งวดที ่3 วนัท่ี  15  กุมภาพนัธ์   2564  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ชาํระอีกคร่ึงหน่ึงของเงิน 
  ท่ีประมูลท่ีคา้งอยูใ่หค้รบจาํนวนท่ีประมูลไว)้  

   ประกาศ    ณ    วนัท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

     (  นายกณัฑพฒัน์  ทองเพชร  ) 
    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนไผแ่กว้วทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


