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ประกาศโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
เรื่อง   การประมูลราคาร้านค้าจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  

ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
*************************************************** 

ด้วยโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” มีความประสงค์จะท าการประมูลราคาร้านค้าจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือจัดจ าหน่ายให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน 
ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประมาณ ๑,๕๐๐ คน ครูและบุคลากร จ านวน 
๙๙ คน โดยให้มีอาหารและเครื่องดื่มจัดจ าหน่ายในราคาท่ีเป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้  
      ๑. เงื่อนไขการประมูล 

จัดการประมูลการขายอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน  ๑๔ ร้าน ดังนี้  
๑.๑ ร้านข้าวราดแกง ได้แก่ ข้าวราดแกงทุกชนิด     จ านวน ๓ ร้าน  
เงินผลประโยชน์ไม่ต่ ากว่าร้านละ ๑๘,๐๐๐ บาทต่อภาคเรียน  
(ถ้าจ านวนร้านไม่ครบ ทางโรงเรียนขอใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงินผลประโยชน์ขั้นต่ าใหม่) 
๑.๒ ร้านอาหารจานเดียวประเภทข้าว ได้แก่ ข้าวมนัไก่/ข้าวไก่ทอด/  จ านวน ๑ ร้าน 
ข้าวหมูแดง/ข้าวขาหมู/ข้าวคลุกกะปิฯ       
เงินผลประโยชน์ไม่ต่ ากว่าร้านละ ๑๓,๐๐๐ บาทต่อภาคเรียน 
๑.๓ ร้านอาหารจานเดียวประเภทเส้น ได้แก่ ผัดซีอ๊ิว/ราดหน้า/สุกี้  จ านวน ๑ ร้าน 
ก๋วยจั๊บ/ผัดไทย/ขนมจีนน้ ายา/สปาเก็ตตี้/มักกะโรนีฯ 
เงินผลประโยชน์ไม่ต่ ากว่าร้านละ ๑๓,๐๐๐ บาทต่อภาคเรียน 
๑.๔ ร้านก๋วยเตี๋ยว       จ านวน ๒ ร้าน  
เงินผลประโยชน์ไม่ต่ ากว่าร้านละ ๑๘,๐๐๐ บาทต่อภาคเรียน 
๑.๕ ร้านส้มต าไก่ย่างได้แก่ ส้มต า,ไก่ย่าง,ข้าวเหนียว,ขนมจีน   จ านวน ๑ ร้าน 
เงินผลประโยชน์ไม่ต่ ากว่าร้านละ ๘,๐๐๐ บาทตอ่ภาคเรียน 
๑.๖ ร้านของว่าง ได้แก่ ของทอด/ปิ้งย่าง/นึ่ง คือ ลูกชิ้นทอด/ลูกชิ้นปิ้ง/ จ านวน ๑ ร้าน 
ไส้กรอกทอด/ไก่ทอด  
เงินผลประโยชน์ไม่ต่ ากว่าร้านละ ๑๓,๐๐๐ บาทต่อภาคเรียน 
๑.๗ ร้านผลไม้สด        จ านวน ๒ ร้าน 
เงินผลประโยชน์ไม่ต่ ากว่าร้านละ ๙,๐๐๐ บาทต่อภาคเรยีน     
๑.๘ ร้านขนมหวานชนิดใส่ถ้วย เช่น รวมมิตร,ลอดช่อง,น้ าแข็งใส ฯ  จ านวน ๑ ร้าน 
เงินผลประโยชน์ไม่ต่ ากว่าร้านละ ๙,๐๐๐ บาทต่อภาคเรียน 
๑.๙ ร้านขนมชนิดที่ใส่จานหรือสิ่งห่อหุ้ม เช่น เครป, ขนมโตเกียว, ขนมปังฯ จ านวน ๑ ร้าน 
เงินผลประโยชน์ไม่ต่ ากว่าร้านละ ๘,๐๐๐ บาทต่อภาคเรียน 
๑.๑๐ ร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้แก่ น้ าสมุนไพร, น้ าผลไม้    จ านวน ๑ ร้าน 
เงินผลประโยชน์ไม่ต่ ากว่าร้านละ ๙,๐๐๐ บาทต่อภาคเรียน 
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     ๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนซองประมูลราคาร้านค้าจ าหนา่ยอาหารและเครื่องดื่ม 
๒.๑ ต้องก าลังเป็นผู้ประกอบอาชีพดา้นอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าวข้างต้น  
๒.๒ ต้องมีสัญชาติไทย  
๒.๓ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ ( ผู้ประกอบอาหาร/แม่ครัว/คนงานประกอบ

อาหารและเครื่องดื่มในร้านให้มีใบรับรองแพทย์ทุกคน ให้ส่งหลังจากได้รับการประมูลเมื่อเปิดภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๔)  
๒.๔ ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มด้วยตนเอง  
๒.๕ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหารและเครื่องดื่ม  
๒.๖ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและมีวัสดุตามหลัก

โภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะด าเนินงานพร้อมและมีความพร้อมในเรื่องเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด  
๒.๗ ผู้ประมูล ๑ คน สามารถประมูลได้เพียง ๑ ร้านค้า 

      ๓. ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
ขายอาหารและเครื่องดื่มในวันเปิดท าการปกติทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน  

  (ยกเว้นวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดที่โรงเรียนก าหนด)  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ขายช่วงเวลา ๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ น. 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขายช่วงเวลา ๑๒.๑๐ – ๑๓.๐๕ น. 

      ๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็น

ล าดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่ยื่นเสนอมาเป็นล าดับต่อไป โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตาม
ระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้ โดยอนุโลมคือจะพิจารณา การให้ราคาสูงสุดเป็นส าคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆมิได้ทั้งสิ้น 
      ๕. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ  

๕.๑ ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขายและประกอบอาหาร ให้มีความสะอาดและถูกต้องตามหลักโภชนาการ
ให้พร้อมตามก าหนดของโรงเรยีน  

๕.๒ อาหารที่จ าหน่ายบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย
และต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะขายและต้องมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนก าหนด
อย่างเคร่งครัด  

๕.๓ ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณที่ร้านค้าตนเองตลอดเวลาท าการ และต้องช่วยกันท าความสะอาด
โรงอาหารให้สะอาดอยู่เสมอ 

๕.๔ ผู้ขายต้องแต่งกายและปฏิบัติตนตามหลักผู้ประกอบอาหาร ได้แก่ สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิด สวมใส่ผ้ากันเปื้อน 
การแต่งกายและร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย และไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน 

๕.๕ ผู้ขายต้องท าการขายอาหารทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน และถ้าหยุด
ขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร/คณะกรรมการโภชนาการโรงเรียน
พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ในการยื่นประมูลในปีต่อไป  

๕.๖ ผู้ขายต้องไม่ท าการใดๆอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  
๕.๗ การท าสัญญานั้นให้ผู้รับการประมูลได้มาท าสัญญากับโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียนก าหนดพร้อมกับวางเงินประกัน

การท าสัญญาจ านวน ๑๐% ของจ านวนเงินประมูลรายที่ประมูลได้ และเงินประกันร้านค้า ๒,๐๐๐ บาท 
๕.๘ ร้านค้า ๑ ร้าน สามารถมีพนักงานขายได้ไม่เกิน ๓ คน และจะต้องเป็นคนที่ยื่นใบรับรองแพทย์ให้กับฝ่ายงาน

โภชนาการแล้วเท่านั้น 
๕.๙ เงินประกันสัญญาตามข้อ ๕.๗ นี้เป็นหลักประกันให้ผู้ท าสัญญาต้องมาด าเนินการตามท่ีได้รับและปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์เง่ือนไข แต่ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันสัญญา ซึ่งทางผู้ประมูลจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆต่อ
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โรงเรียนได้ด้วยประการทั้งปวง  
           ๕.๑๐ ก าหนดราคาขายอาหาร ดังนี้ 
                     ๕.๑๐.๑ ข้าวราดแกงต้องมีแกงหรือกับข้าวให้เลือกซื้อ/บริการไม่น้อยกว่า ๕ ชนิดต่อวัน และควรมีการ
ปรับเปลี่ยนเมนูให้หลากหลายในแต่ละสัปดาห์ 

- ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว ๒ อย่าง   ราคา   ๒๕  บาท  
- ข้าวพนูจาน ราดกับข้าว ๓ อย่าง   ราคา   ๓๐  บาท  
  ( ข้าวต้องไม่แข็งเกินไป ) 

          ๕.๑๐.๒ อาหารจานเดียว 
- ราคาปกติ    ราคา   ๒๕  บาท 
- พิเศษ     ราคา   ๓๐  บาท 

          ๕.๑๐.๓ ก๋วยเตี๋ยว 
- ปกต ิ     ราคา   ๒๕  บาท 
- พิเศษ     ราคา   ๓๐  บาท 

          ๕.๑๐.๔ ส้มต า,ไก่ย่าง,ข้าวเหนียว,ขนมจีนเปล่า 
          - ราคาขายปกติ                                ราคา     ๕-๒๐  บาท  
            ( โดยจะต้องมีปริมาณตามท้องตลาดในท้องถิ่นที่ขายในปัจจุบัน ) 
          ๕.๑๐.๕ ของว่าง ได้แก่ ของทอด/ปิ้งย่าง/นึ่ง คือ ลูกชิ้นทอด/ลูกชิ้นปิ้ง/ไส้กรอกทอด/ ไก่ทอด 
 - ราคาขายปกติ    ไม้ละ    ๕-๑๐  บาท  
            (โดยจะต้องมีปริมาณตามท้องตลาดในท้องถิ่นที่ขายในปัจจุบัน) 
          ๕.๑๐.๖ ผลไม้สด    ราคา   ๑๐  บาท  
            ( ห้ามมีการแช่สารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ) 
          ๕.๑๐.๗ ประเภทขนมหวานชนิดใส่ถ้วย เช่น รวมมิตร,ลอดช่อง,น้ าแข็งใส ฯ  

- ปกต ิ     ราคา   ๑๐  บาท 
- พิเศษ     ราคา   ๑๕  บาท 
 

          ๕.๑๐.๘ ประเภทขนมชนิดที่ใส่จานหรือสิ่งห่อหุ้ม เช่น เครป,ขนมโตเกียว, ขนมปัง ฯ 
- ปกต ิ     ราคา   ๑๐  บาท 
- พิเศษ     ราคา   ๑๕  บาท 

 ๕.๑๐.๙ เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ น้ าสมุนไพร น้ าผลไม้ 
 - ราคาขายปกติ    แก้วละ   ๑๐  บาท 

           ๕.๑๑ ร้านค้าทุกร้านจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนทุกครั้ง 
* หมายเหตุ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการโภชนาการโรงเรียน 

      ๖. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูล/ราคาขายอาหาร 
๖.๑ จ าหน่ายแบบฟอร์มการประมูลราคาร้านค้าจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทย

อนุเคราะห์” ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๔) ในราคาชุดละ ๕๐ บาท ต้ังแต่วันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ในเวลาราชการ  
          ๖.๒ ยื่นซองประมูลราคา ได้ทีโ่รงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ห้องบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร ๔) ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ในเวลาราชการ  

๖.๓ เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน 
พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 



๔ 
 

๖.๔ ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นจ านวน ๑ ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง เรียนประธานคณะกรรมการเปิด
ซองประมูลขายอาหารโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ดังนี้  

      ๖.๔.๑ ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจนจ านวน 
๑ ฉบับ ( ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียนเท่านั้น )  
                ๖.๔.๒ ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุ ดังนี้ 

- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป  
- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง ๒ ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง ๒ ฉบับ  

           ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา
หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ ๕ โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
           ๖.๖ การรับซอง / การมอบซองเสนอราคา / การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้ด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม  
      ๓. การท าสัญญา  

๗.๑ อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รบัการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารซึ่งมีอายุสัญญา ๑ ภาคเรียน 
โดยท าการขายอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  

๗.๒ ก าหนดท าสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารและเครื่องดื่มมาท าสัญญาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. (ถา้เกินก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับ
ต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)  

๗.๓ ก าหนดช าระเงิน ให้ผู้ประมูลน าเงินประกันการท าสัญญาจ านวน ๑๐% ของจ านวนเงินประมูลรายที่ประมูลได้ 
และเงินประกันร้านค้า ๒,๐๐๐ บาทมาช าระในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ (วันท าสัญญา ) 

 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

 
                                             
                                     

                                                                                               ( นายเสนีย์   ส าราญสุข ) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา  “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

 
 


