
 
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั2หลวงพอ่เงินอนุสรณ์ 

เร่ือง  การจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั2หลวงพอ่เงินอนุสรณ์ ประจ าปี 2562 
……………………….....................……………… 

   ด้วยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครผุ ้
ประกอบการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน  ประจ าปี 2562  เพื่อจดัจ าหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  โดยให้มีอาหารบริการจดัจ าหน่าย
ได้อย่างมีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม  มีความสะอาดถูกสุขลกัษณะและเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์
ของทางราชการและโรงเรียน ดงัน้ี 
  1.  ประเภทร้านคา้ท่ีก าหนดใหย้ืน่สมคัร 

  1.1  ร้านจ าหน่ายอาหาร ( ขา้วสวยพร้อมกบัขา้ว 2 อยา่ง และก๋วยเต๋ียว ) จ  านวน  1  ร้าน เงิน 
ค่าร้านคา้ ราคา 10,000 บาท/ปีพร้อมเงินประกนัสัญญา 5,000  บาท ซ่ึงจะคืนใหเ้ม่ือส้ินสุดสัญญา และค่าเช่า
พื้นท่ีรายวนั วนัละ 600  บาท 

  1.2  ร้านจ าหน่าย อาหารวา่ง ( ลูกช้ิน ไส้กรอก ขนมปัง ผลไม ้น ้าแขง็ไส ) จ  านวน  1  ร้าน  
เงินค่าร้านคา้ราคา 2,000  บาท /ปี พร้อมเงินประกนัสัญญา 500  บาท ซ่ึงจะคืนใหเ้ม่ือส้ินสุดสัญญา และค่า
เช่าพื้นท่ีรายวนั วนัละ 50 บาท 

 2.  คุณสมบติัของผูย้ืน่ซองใบสมคัรร้านคา้ขายอาหาร 
  2.1  ตอ้งเคยเป็นหรือก าลงัเป็นผูป้ระกอบอาชีพดา้นประกอบอาหารขายดงักล่าว ขา้งตน้ 
  2.2  ตอ้งมีสัญชาติไทย 
  2.3  ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทยม์าประกอบ(ส่วนผูป้ระกอบ 
อาหาร/แม่ครัว/คนงานประกอบในร้านให้มีใบรับรองแพทยทุ์กคนมาให้โรงเรียนหลงัจากไดรั้บประมูลเม่ือ
เปิดภาคเรียนท่ี 2/2562) 
  2.4  ตอ้งยืน่ซองใบสมคัร ดว้ยตนเอง  และ  1  คน  ยืน่ซองได ้ 1  ร้านเท่านั้น 
  2.5  ตอ้งไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองการขายอาหาร 
  2.6  ตอ้งเป็นผูมี้ความพร้อมในการประกอบอาหารและการใหบ้ริการ การขายอนัไดแ้ก่ มีวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและมีวสัดุตามหลกัประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรท่ีจะด าเนินงานพร้อมและมีความพร้อม
ในเร่ืองการจ่ายเงินค่าร้านคา้และเงินประกนัสัญญาใหก้บัโรงเรียนตามก าหนด   
 

3.  ช่วงเวลาการขายประจ าวนั 



       -  ขายและจ าหน่ายในวนัเปิดท าการปกติทุกวนัท่ีนกัเรียนมาโรงเรียน (ยกเวน้วนัหยดุต่างๆ)
  เชา้  จ าหน่ายไม่เกินเวลา    07.50 น. 

           กลางวนั  จ าหน่ายตั้งแต่เวลา     11.00 น. – 12.40 น.  
   เยน็  จ าหน่ายหลงัเวลา       15.30 น.   
            นอกเหนือจากเวลาขา้งตน้หา้มจ าหน่าย โดยยดึนาฬิกากลางของโรงเรียน 
 4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 

คณะกรรมการจะพิจารณาจากรสชาติอาหาร คุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสมกบัราคา 
จ าหน่าย  โดยใหผู้ย้ืน่ซองใบสมคัรทุกร้านจะตอ้งมาประกอบอาหารใหก้รรมการตรวจสอบในวนัท่ี 19 
เมษายน  2562 เวลา 9.00 น. โดยใหจ้ดัอาหารในภาชนะและปริมาณท่ีจะท าจ าหน่ายให้แก่นกัเรียนตามราคาท่ี
ก าหนด ( ร้านขา้วแกงตอ้งท ากบัขา้วมาประกอบการพิจารณา จ านวน 5 อยา่ง ร้านก๋วยเต๋ียว ตอ้งท าก๋วยเต๋ียว
ทุกชนิด ) โดยจะพิจารณาคุณสมบติัเป็นล าดบัแรกและถา้ผา่นคุณสมบติัจะพิจารณารสชาติอาหาร คุณภาพ
และปริมาณ เป็นล าดบัต่อไป โดยใหย้ดึผลการพิจารณาของ  คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกร้านอาหาร ถือ
เป็นท่ีสุด   ผูย้ืน่ซองใบสมคัรจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิไดท้ั้งส้ิน 

5.  เง่ือนไขและขอ้ปฏิบติั 
5.1  ผูข้ายตอ้งเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและตอ้งท าความ  

สะอาดลา้งสถานท่ี ทัว่บริเวณโรงอาหาร, ภาชนะมีความสะอาด  ถูกหลกัโภชนาการให้พร้อมตามก าหนด
ของโรงเรียน 

 5.2  อาหารท่ีจ าหน่ายบริการตอ้งมีความใหม่  สด  สะอาด ถูกสุขลกัษณะเป็นประโยชน์ถูก 
หลกัอนามยัไม่ปนเป้ือนสารท่ีเป็นพิษต่อร่างกายและตอ้งไดรั้บการปรุงท่ีสุก โดยปกติควรให้มีความร้อน
ในขณะขายบริการและตอ้งมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่ นละอองตามท่ีโรงเรียนก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

 5.3  ผูข้ายตอ้งรับผดิชอบการท าความสะอาดบริเวณท่ีร้านคา้ตนเองตลอดเวลาท าการ 
 5.4  ผูข้ายตอ้งแต่งกายตามหลกัผูป้ระกอบโภชนาการ  สวมหมวกคลุมผมใหมิ้ดชิด ร่างกาย 

สะอาดผมและเล็บมือเล็บเทา้สะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้นท่ีขายอาหารในโรงเรียน 
 5.5  ผูข้ายตอ้งท าการขายอาหารทุกวนัท่ีนกัเรียนมาโรงเรียน ถา้ไม่มาขายตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 2  

วนั และถา้หยุดขายเกิน  1  สัปดาห์  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายไดต้ามเหตุผลการพิจารณาของ
ผูบ้ริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตดัสิทธ์ิยืน่ประมูลในปีต่อไป 

  5.7  ผูจ้  าหน่ายอาหารทุกร้านตอ้งใชภ้าชนะใส่อาหารของโรงเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
เท่านั้น 

  5.8  ก าหนดราคาขายอาหาร ดงัน้ี  
         ขา้วราดแกง ตอ้งมีแกงใหเ้ลือกซ้ือ/บริการไม่นอ้ยกวา่ 8 ชนิดต่อวนั แต่ละร้านท าป้าย
บอกช่ือรายการอาหารไวช้ดัเจน 

  5.8.1 ขา้วพร้อมกบัขา้ว 2  อยา่ง            ราคา  20 บาท 
  5.8.2 ก๋วยเต๋ียวทุกประเภท    ราคา 20 บาท 



  5.8.3 ขนมหวาน ถว้ย   ราคา 10 บาท 
  5.8.4 ผลไมส้ดจาน/กล่อง   ราคา    10,12 บาท 
  5.8.5 ลูกช้ินทอด,ยา่ง,น่ึง จาน/ถุง  ราคา 10 บาท 

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงราคาใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของผูบ้ริหารและครูโภชนาการโรงเรียน 
5.6  ผูข้ายตอ้งไม่ท าการอนัขดัต่อกฎระเบียบของโรงเรียน และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ 

ปฏิบติัตามประกาศอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีผูไ้ด้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลง โรงเรียนจะตกัเตือนเป็นรายลักษณ์อกัษร ไม่เกิน 2  คร้ัง หลังจากน้ี หากมีการท าผิด
ขอ้ตกลงเกินก าหนด โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินประกนั คร้ังละ 100  บาท 

 
 6.  การรับแบบฟอร์ม / การยืน่ซองใบสมคัร / การพิจารณาคดัเลือกร้านคา้ขายอาหาร 
   6.1  ขอรับแบบฟอร์มการสมคัรร้านคา้ขายอาหารไดท่ี้โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั2หลวงพอ่ 
เงินอนุสรณ์ ณ  หอ้งส านกังาน  ไดต้ั้งแต่ วนัท่ี  10  เมษายน 2562  ถึงวนัท่ี  18 เมษายน  2562  เวลา   08.30 น. - 
16.30 น.  เวน้วนัหยดุราชการ 
                 6.2  ยืน่ซองใบสมคัร  ในวนัท่ี  18  เมษายน  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 12.00 น.  ในเวลา
ราชการ ท่ีห้องส านกังาน  

6.3  พิจารณาคดัเลือกร้านคา้  ในวนัท่ี  19  เมษายน  2562  เวลา  9.00 น. ณ หอ้งส านกังาน  
            6.5  ผูย้ืน่ซองใบสมคัร ตอ้งจ่าหนา้ซองเรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก          
ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหาร โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั2หลวงพอ่เงินอนุสรณ์ โดยในซองตอ้ง
ประกอบดว้ย 

-  ใบสมคัรผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหาร  
-  รูปถ่ายขนาด 1x1.5 น้ิว  จ  านวน 2 รูป โดยติดท่ีใบสมคัร 1 รูป  
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้สนอราคาพร้อมเซ็นรับรอง    1  ฉบบั 
- ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สนอราคา พร้อมเซ็นรับรอง  1  ฉบบั 
-  ใบรับรองแพทยข์องผูย้ืน่ซองใบสมคัร ฯ มีอายไุม่เกิน 6  เดือน 

              6.6  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็น ท่ีสุดซ่ึงผูเ้สนอราคาทุกรายจะตอ้งยอมรับ 
และไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได ้         
  6.7  การรับซอง/การมอบซองใบสมคัร/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผูไ้ดรั้บ
พิจารณาใหด้ าเนินการตามระเบียบพสัดุของทางราชการโดยอนุโลม 
 
 7.  การท าสัญญา 
            7.1  อายสุัญญา  โรงเรียนจะท าสัญญากบัผูไ้ดรั้บการพิจารณาเป็นผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารแต่
ละประเภท โดยสัญญามีอาย ุ 1  ปี  และใหท้ าการขายอาหาร ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม  2562  เป็นตน้ไป  
จนถึงวนัท่ี  31  มีนาคม  2563   



7.2 ก าหนดท าสัญญา  ใหผู้ไ้ดรั้บการพิจารณาเป็นผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารแต่ละประเภทมาท า
สัญญาในวนัท่ี  1  พฤษภาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  ถา้เกินก าหนดดงักล่าวถือวา่ไม่ประสงค์
จะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผูไ้ดใ้นล าดบัต่อไปมา ท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เป็น กรณีพิเศษต่อไป  
 7.3  ก าหนดช าระเงิน  ใหผู้ไ้ดรั้บการพิจารณาคดัเลือก  ตอ้งน าเงินค่าร้านคา้และเงินประกนัสัญญา  
มาช าระพร้อมการท าสัญญา 
 
           ประกาศ  ณ  วนัท่ี  10  เมษายน  พ.ศ. 2562 

 

 
                                    ( นายณรงคช์ยั    ศรีศศลกัษณ์ ) 

                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั2 หลวงพอ่เงินอนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


