
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2564 

--------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม  มีความประสงค์จะท าการประมูลจ าหน่ายอาหารของร้านค้าในโรงอาหาร

ของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือจัดจ าหน่ายและจ้างเหมาบริการให้กับคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนในโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม  ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรจ านวน 33 คน นักเรียน  410  คน (ในปี

การศึกษา 2564) โดยให้มีอาหารจัดจ าหน่ายในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน  ดังนี้  

1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้  

1.1. ร้านข้าวแกง     จ านวน  1 ร้าน 

2. คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนซองประมูล  

2.1. ต้องเคยเป็นหรือก าลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการขาย/บริการโดยตรง ซึ่งมีระเบียบการขายหรือวุฒิ

ที่ออกให้จากหน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบประกอบในซองเอกสารที่ยื่น

เสนอ  

2.2. ต้องมีสัญชาติไทย 

2.3. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง  โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ  

2.4. ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง  

2.5. ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร  

2.6. ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการการขายอันได้แก่อุปกรณ์ที่จ าเป็น

และวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะด าเนินงานพร้อมและมีความพร้อมในเรื่อง

การจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด  

 

 

 



3. ช่วงเวลาการขายประจ าวัน  

3.1. ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวัน  (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ) 
3.2. ช่วงเช้า  ตั้งแต่เวลา 06.30 น. - 07.50  น.  
3.3. ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน  ตั้งแต่เวลา  11.50 น. - 12.40 น. 
3.4. ช่วงเวลา 15.30 น. - 16.00 น. (หลังเลิกเรียน) ณ บริเวณท่ีทางโรงเรียนได้จัดให้ 
3.5. ช่วงเวลานอกเหนือจากนี้ห้ามจ าหน่ายโดยเด็ดขาด 

4. การพิจารณาผลการเสนอราคา  
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาของทุกรายการที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณาคุณสมบัติ

เป็นอันดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาที่เสนอมาเป็นล าดับต่อไปโดยคณะกรรมการจะพิจารณา  
โดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลมคือจะพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นที่สุด  ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น    

5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ  

5.1 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย  อุปกรณ์ประกอบอาหารโดยที่ภาชนะมีความสะอาดถูก

หลักโภชนาการให้พร้อมตามก าหนดของโรงเรียน  

5.2 อาหารที่จ าหน่ายบริการต้องมีความสด  สะอาด  มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษ

ต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุกโดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะที่ขายบริการและต้องมี

ภาชนะท่ีปกปิดฝุ่นละอองตามท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.3 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณร้านค้าตนเองตลอดเวลาท าการขาย  

5.4 ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ  ร่างกายสะอาด  ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด  

พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนที่ขายอาหารในโรงเรียน  

5.5 ผู้ขายต้องจัดเก็บขยะและกวาดเก็บให้เรียบร้อยตลอดเวลาพร้อมน าขยะไปจัดเก็บตามที่โรงเรียน

ก าหนดทุกวัน  

5.6 ผู้ขายต้องท าการขายอาหารทุกวันท าการของโรงเรียน  ถ้าไม่ขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน  และถ้า

หยุดขายบ่อยครั้งโรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร

สถานศึกษาพร้อมทั้งถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป  

5.7 ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา  

พ.ศ. 2558 

5.8 ท าสัญญากับโรงเรียนภายในวันเดียวกันกับวันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลตาม

จ านวนเงินที่ได้ประมูลให้กับทางโรงเรียน 

 



6. ก าหนดราคาขายอาหารดังนี้   

6.1 ข้าวราดแกง  ต้องมีแกงให้เลือกซื้อ/บริการ  ไม่น้อยกว่า 4  ชนิดต่อวัน  
- ข้าวพูนจาน  ราดกับข้าว  1  อย่าง  ราคา 20 บาท   เพ่ิมไข่  1  ฟอง  25  บาท 
- ข้าวพูนจาน  ราดกับข้าว  2  อย่าง  ราคา 20 บาท   เพ่ิมไข่  1  ฟอง  25  บาท 

 หมายเหตุ  ราคาจะยืนอยู่จนกว่าจะมีการพิจารณาให้ปรับปรุงจากผู้บริหารและครูโภชนาการโรงเรียน  
7. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง/การเปิดประมูลราคาขายอาหาร  

7.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม (อาคาร 216 ล  ห้อง
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ) ในวันที่ 21 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 ถึง ตั้งแตเ่วลา  08.00 น. – 
15.30 น.  

7.2 ยื่นซองประมูลราคาในวันที่  7 พฤษภาคม 2564   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -12.00 น. ในเวลาราชการ
ที ่ (อาคาร 216 ล  ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ)  

7.3 เปิดซองประมูลราคาในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.  พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน  

7.4 ซองประมูลราคา  ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 1  ซอง เรียนประธานกรรมการเปิดซองประมูล
ราคาอาหารโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม  ดังนี้ 

- ซองเสนอราคา  ภายในบรรจเุสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน  1  ฉบับ  
(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)  
โดยราคาประมูลเริ่มต้นที่  10,000 บาท ประมูลรอบละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  

- ซองเอกสารประกอบ ภายในที่จะต้องบรรจุในวันยื่นซองมีดังนี้  
1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เสนอรำคำ 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เสนอรำคำ 
3. ใบรับรองแพทย์  

7.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้
ได้รับพิจารณา  หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และ ข้อ 
6 โดยโรงเรียนทรงไว้ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายต้อง
ยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  

7.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงาน  พิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 

8. การท าสัญญา  
8.1. อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จ าหน่ายอาหารซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี  

(ปีการศึกษา 2564)  โดยให้ท าการจ าหน่ายอาหารตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่   



31  มีนาคม  2565 
8.2. นัดท าสัญญา  ก าหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาจ าหน่ายอาหารมาท าสัญญา  ในวันที่ 10  พฤษภาคม  

2564  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 12.00 น. (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา 
โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรณีพิเศษต่อไป)  

8.3. ก าหนดช าระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร   ดังนี้  
วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.2564  วางเงินสัญญาเต็มจ านวนตามที่ได้ประมูลกับทางโรงเรียน 

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ   วันที่  20  เมษายน  พ.ศ.2564 

             
 

 ลงชื่อ  
              (นายค าภาสน์   บุญเติม) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 


