
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
เรื่อง   เสนอยื่นซองประมูลร้านจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
...................................................................... 

               ด้วยโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  มีความประสงค์จะทําการประมูลราคา ขายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน
เบญจลักษ์พิทยา ประจําปีการศึกษา 2562   เพ่ือจัดจําหน่ายอาหารให้กับคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียน
เบญจลักษ์พิทยา โดยให้จําหน่ายอาหารที่มคีวามสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทาง
ราชการและของโรงเรียน ดังนี้  

1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ย่ืนซองประมูล 
     1.1  ร้านข้าวราดแกง              จํานวน 3 ร้าน  
 1.2  ร้านก๋วยเตี๋ยว, สุกี้, ก๋วยจั๊บ   จํานวน 3 ร้าน 
 1.3  ร้านของหวาน    จํานวน 1 ร้าน 
 1.4  ร้านผลไม้สด    จํานวน 1 ร้าน 
 1.5  ร้านลูกชิ้น     จํานวน 1 ร้าน 
 1.6  ร้านส้มตําไก่ย่าง    จํานวน 1 ร้าน 

2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนซองประมูล  
    2.1 ต้องมีสัญชาติไทย  
    2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ   
    2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง  
    2.4 ต้องไม่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
    2.5 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร  
    2.6 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่

จําเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการ   มีบุคลากรพร้อมที่จะดําเนินงาน  และมีความพร้อมในเรื่องการ
จ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกําหนด  

     2.7 ต้องแต่งกายสะอาด  รวบผมสวมหมวกคลุมศีรษะ  สวมผ้ากันเปื้อน 

3. ช่วงเวลาการขายประจ าวัน  
    3.1  ขายและจําหน่าย บริการในวันเปิดทําการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
    3.2  ให้จําหน่ายเป็นเวลา ดังนี้  

- เช้า   เวลา  06.00 น.  ถึงเวลา 07.45  น.  
- เที่ยง   เวลา  12.00 น.  ถึงเวลา 13.00  น.  
- เย็น   เวลา  15.30 น.  ถึงเวลา 17.00  น.  



4. การพิจารณาผลการเสนอราคา  
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ 

พิจารณาคุณสมบัติตามข้อ 2 เป็นลําดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นลําดับต่อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นสําคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น  

5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ  
   5.1  ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องทําความ   

สะอาดสถานที่ , ภาชนะมีความสะอาดถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกําหนดของโรงเรียน 
   5.2  อาหารที่จําหน่ายบริการต้องมีความสด,สะอาดมีประโยชน์ถูกหลักอนามัย  ไม่ปนเปื้อน    

สารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะขายบริการและต้องมีภาชนะ
ที่จะปกปิดฝุ่นละอองตามท่ีโรงเรียนกําหนดอย่างเคร่งครัด 

    5.3  ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณในร้านค้าและด้านหน้าร้านค้าของตนเอง 
ตนเองตลอดเวลาทําการขาย 

    5.4 ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ ร่างกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้า สะอาด  
พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนที่ขายอาหารในโรงเรียน 

    5.5 ผู้จําหน่ายต้องทําการขายอาหารทุกวันทําการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง ล่วงหน้า 2 วัน 
และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร 
สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในภาคเรียนต่อไป  

    5.6 ผู้ขายต้องไม่ทําการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน ต้องตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ปีละ 1 ครั้ง 
    5.7 การประมูลขายสินค้าภายในโรงเรียนไม่ผูกพันกับการดําเนินการของสหกรณ์โรงเรียนเบญจลักษ์

พิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักเรียน  สหกรณ์โรงเรียนสามารถขายสินค้าชนิดใดๆได้ทุกชนิด โดยผู้ขายไม่สามารถ
เรียกร้องต่อสหกรณ์โรงเรียนได้ 

    5.8 ผู้ขายต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟ ดังนี้ 
        5.9.1 ค่าน้ําตามมิเตอร์    หน่วยละ  20  บาท 
        5.9.2 ค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์   หน่วยละ  5  บาท 

    5.9  ภาชนะท่ีใช้ต้องสะอาดไม่ใช้โฟม 
     5.10  การให้ผู้อื่นเช่าช่วงผู้ขายไม่สามารถดําเนินการได้ 
    5.11 การทําสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลมาทําสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียน 

กําหนดพร้อมวางเงินประมูล ค่าประกันของเสียหายและค่าบํารุงสถานที่  
    5.12 ชําระค่าประกันของเสียหายปีละ 1,000 บาท  
    5.13 ค่าบํารุงสถานทีป่ีละ 1,000 บาท 
 
 
 
 



 
    5.14 ราคาการจําหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป  

              5.15  หากโรงเรียนทราบในภายหลังว่าเป็นผู้ขายขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตาม 
รายละเอียดในข้อ 5  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา  ผู้ขายต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

6. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง/ การเปิดซองประมูลราคา 
    6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา (ห้องฝ่ายบริหาร

แผนงาน)  ได้ตั้งแต่ วันที่  25  มีนาคม  2562  ถึงวันที่  1  เมษายน  2562   เวลา  08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

              6.2 ยื่นซองประมูลราคาในวันที่  2  เมษายน  2562   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  
ที่ห้องฝ่ายบริหารแผนงาน    (จะมอบซองให้เจ้าหน้าที่การเงินเก็บไว้ในตู้เซฟโรงเรียนจนกว่าจะถึงวันเปิดซอง) 

    6.3 เปิดซองประมูลราคา  ในวันที่  3  เมษายน  2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยเสียว
พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน  

    6.4. ซองประมูลราคา ผู้ยืน่ซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 1 ซอง พร้อมจ่ายหน้าซอง  
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหาร โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ดังนี้  

  6.4.1  ซองเสนอราคา   ภายในบรรจุ 
          - ใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน  ชัดเจน 1  ฉบับ  
            (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
         - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสนอราคาพร้อมเซ็นรับรอง  1  ฉบับ 
         - สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรอง  1  ฉบับ 
          - ใบรับรองแพทย์ 
          - รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว  จํานวน 2 รูป 

  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็น 
ผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียน
ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่
สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  

 6.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณา 
ให้ ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม  
 
           7. การประมูล 
         7.1 โรงเรียนเปิดให้ประมูล  ดังนี้ 

      7.1.1  ร้านข้าวราดแกง              จํานวน 3 ร้าน  
  7.1.2  ร้านก๋วยเตี๋ยว, สุกี้, ก๋วยจั๊บ   จํานวน 3 ร้าน 
  7.1.3  ร้านของหวาน    จํานวน 1 ร้าน 
 
 



 
  7.1.4  ร้านผลไม้สด    จํานวน 1 ร้าน 
  7.1.5  ร้านลูกชิ้น     จํานวน 1 ร้าน 
  7.1.6  ร้านส้มตําไก่ย่าง    จํานวน 1 ร้าน 

 
                7.2 แต่ละร้านโรงเรียนตั้งราคาประมูลเริ่มต้นไว้ที่  22,000  บาท 
        7.3  ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการประมูล 
        7.4 ผู้ประมูลมีสิทธิ์ยื่นประมูลได้เพียง 1  ร้านเท่านั้น หากยื่นเกิน 1 ร้านจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด 
 

8. การท าสัญญา 
    8.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมี 

อายุสัญญา 1 ปี โดยให้ทําการขายอาหาร  ตั้งแต่วันที่ 16  พฤษภาคม  2562  ถึงวันที่  19 มีนาคม  2563  
    8.2 กําหนดทําสัญญา กําหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทําสัญญา ในวันที่ 5  

เมษายน  2562   ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 15.00 น. (ถ้าเกินกําหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทําสัญญา 
โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลําดับต่อไปมาทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)  
                8.3 กําหนดชําระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ดังนี้ 

-  วันทําสัญญาจะต้องชําระเงินทีป่ระมูลได้ทั้งหมด  
 

         ประกาศ ณ วันที่ 25  มีนาคม  พ.ศ. 2562  
 
                      ภูมิภัทร  มาลี 

                                             (นายภูมิภัทร  มาลี)  
   ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


