
 

 
 

ประกาศโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 
เรื่อง    เสนอยื่นซองประมูลขายของในโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  ประจ าปี 2560 

………………………………… 
 

ด้วยโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ต าบลวังประจบ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีความประสงค์เปิด
ประมูลราคาขายร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 2) เพ่ือจัดจ าหน่ายให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้จัดจ าหน่ายและบริการสินค้า
แก่นักเรียนในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและ
โรงเรียน ดังนี้ 

 

1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองเสนอราคาแบ่งเป็นรายการ 2 รายการประมูลขั้นต่ า  ดังนี้ 
1.1 รายการที่ 1  ร้านค้าสวัสดิการ   จ านวน 1  ร้าน ราคา 20,000 บาท/เทอม 

จ าหน่ายขนม/อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าผลไม้/ไอศกรีม   
1.2 รายการที่ 2  ผู้ประกอบการ (รับจ้างเหมา)    จ านวน 1  ร้าน ราคา 4,000  บาท/เดือน 

ท าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  
อาหารกลางวัน + ผลไม้ อาทิตย์ละ 1 วัน + ขนมหวาน อาทิตย์ละ 1 วัน 

 

2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคา 
2.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง  โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในวันท าสัญญา 
2.2 ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง 
2.3 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
2.4 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการบริการ การขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น

และมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการ โดยมีบุคลากรที่จะด าเนินงานพร้อมและมีความพร้อม
ในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด 

 

3. ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
ขายและจ าหน่ายบริการในวันเปิดท าการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)   ตามเวลา ดังนี้ 

3.1  ร้านค้าสวัสดิการ เวลา 07.00 – 08.00 น.  , 10.30 – 12.50 น. 
3.2  ผู้ประกอบการท าอาหารกลางวัน  ส าหรับนักเรียนอนุบาล เวลา 10.00 – 10.30 น.   
                  ส าหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 เวลา 11.00 น.– 11.30 น.   
 
 



 
 

 

4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
4.1 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาทุกรายการที่เสนอยื่นซอง                 

โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นอันดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็น
ล าดับต่อไป  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้            
โดยอนุโลมคือจะพิจารณาให้ราคาสูงที่สุดเป็นส าคัญ  โดยให้ยึดผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล  ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกหรือฟ้องร้องใดๆ 
มิได้ทั้งสิ้น 

 

5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
5.1 ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง (ตามแนบท้ายประกาศ) 

 ครั้งที่  1  ตักเตือนด้วยวาจา   
 ครั้งที่  2  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร                     
 ครั้งที่  3 โรงเรียนบอกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินประมูล 

5.2 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย  อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องท าความสะอาด
สถานที่ ภาชนะให้มีความสะอาด  ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามก าหนดของโรงเรียน 

5.3 อาหารที่จ าหน่ายและบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อน
สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย (มี อย.ก ากับ)  และต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความร้อน
ในขณะขายบริการ และต้องมีภาชนะท่ีปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.4 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณท่ีร้านค้าของตนตลอดเวลาท าการ 
5.5 ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด 

พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนในโรงเรียน 
5.6 ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
5.7 การท าสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาท าสัญญากับโรงเรียนภายในวันที่ก าหนดจากวัน

พิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกันการท าสัญญา 50% ของจ านวนเงินประมูล
ทั้งสิ้นของแต่ละรายการที่ประมูลได้ 

 

6. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร 
6.1 รับซองประมูลราคาในวันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.   

ณ ส านักงานอ านวยการ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 
6.2 ยื่นซองประมูลราคาอาหารในวันที่ 30 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.  

ณ ส านักงานอ านวยการ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 
6.3 พิจารณาร้านค้าและประกาศผลผู้ชนะการประมูล  วันที่ ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น.   

โดยติดประกาศ ณ ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
 



 
 

6.4 ซองประมูลราคา  ผู้ยื่นซองประมูลราคา  ต้องยื่นรายการที่ต้องการจะประมูลพร้อมจ่าหน้าซอง
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาขายของในโรงเรียน 

6.5 ซองเสนอราคา  ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและอักษรชัดเจน 1 ฉบับ 
6.5.1 ซองเอกสารประกอบ  ภายในบรรจุดังนี้ 

-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนา  1  ฉบับ 
-  ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา   1  ฉบับ 

6.6 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาตรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้ได้รับการพิจารณา  
หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และข้อ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  ซึ่งผู้เสนอราคา               
ทุกรายการจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียงร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

6.7 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับการ
พิจารณาให้ด าเนินตามระเบียบพัสดุของราชการโดยอนุโลม 

 
7. การท าสัญญา 

7.1 อายุสัญญา  โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละรายการ                    
ซึ่งมีอายุสัญญา 1 เทอม  โดย 
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน เปิดท าการขาย ตั้งแต ่เดือน พฤศจิกายน 2560 – จนกว่าจะปิดภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   
ผู้ประกอบการท าอาหาร เริ่มท าการตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 – จนกว่าจะปิดภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560   

7.2 ก าหนดท าสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณาแต่ละรายการมาท าสัญญา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา 
โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรณีพิเศษต่อไป) 

7.3 ก าหนดช าระเงินประมูลร้านค้าอาหาร ดังนี้ 
 งวดที่  1   วันท าสัญญาเป็นค่าประกันสัญญา จ านวน 50% ของจ านวนเงินที่เสนอ
ประมูลและได้รับพิจารณาให้ได้ตามเสนอวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 งวดที่ 2  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น.   

 

ประกาศ   ณ   วันที่  23  ตุลาคม 2560    

 
 

(  นางสมพิศ   เกิดนวล ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 


