
 
 

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธ์ุวทิยา 
เร่ือง การจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดืม่ในโรงเรียน 

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

 ดว้ย  โรงเรียนกระแสสินธ์ุวทิยา มีความประสงคจ์ะประมูลร้านคา้จ าหน่ายอาหาร ขนม ผลไม ้
เคร่ืองด่ืม/น ้าด่ืม เพื่อเปิดจ าหน่ายใหแ้ก่นกัเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  ผูส้นใจขอรับซองระเบียบการได ้ ตั้งแต่วนัท่ี ๑ – ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘:๓๐ – 
๑๖:๐๐ น.  (เวน้วนัหยดุราชการ) 
 ๒.  ยืน่ซองประมูล ในวนัท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๐๐ น. 
 ๓.  ประกาศผลการประมูล  วนัท่ี ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐:๐๐ น. โดยติดประกาศ
ใตอ้าคารเรียน ๑ โรงเรียนกระแสสินธ์ุวทิยา 

หากผูใ้ดสนใจขอรับระเบียบการได ้ท่ีห้องธุรการโรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยา ในวนัและเวลา 
ราชการ 

               ประกาศ  ณ วนัท่ี  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

 

          (นายวรัิช  ชูสิน) 
                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนกระแสสินธ์ุวทิยา 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
เรื่อง การยื่นซองประมูลรา้นค้าจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ประจ าปี 2559 

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

ด้วย  โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา มีความประสงค์จะท าการประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหาร           
ในโรงเรียน ประจ าปี  2559  เพ่ือจัดจ าหน่ายแก่นักเรียนในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ในราคาที่เป็นธรรม  
มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน  ดังนี้ 

1.  ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองเสนอราคา แบ่งเป็นรายการ 5 รายการ  ดังนี้ 
รายการที่  1  ร้านจ าหน่ายข้าวแกง   2  ร้าน  
รายการที่  2  ร้านจ าหน่ายก๋วยเตี๋ยว   2  ร้าน  
รายการที่  3  ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่ม/น้ าหวาน    2  ร้าน  
รายการที่  ๔  ร้านจ าหน่ายผลไม้และขนมหวาน  1  ร้าน 
รายการที่  5  ร้านจ าหน่ายอาหารประเภทย า, ลูกชิ้น   1  ร้าน 

2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคา 
   2.1  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในวันท าสัญญา 
 2.2  ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง 
 2.3  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
 2.4  ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการบริการ การขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์   
             ที่จ าเป็น และมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการ โดยมีบุคลากรที่จะด าเนินงานพร้อม  
        และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด 

3.  ช่วงเวลาการจ าหน่ายอาหารประจ าวัน 
 3.1  จ าหน่ายและบริการอาหาร/เครื่องดื่มในวันเปิดท าการปกติทุกวัน  (เว้นวันหยุดต่าง ๆ)   
             เวลา 07:00 – 0๗.๓0 น. และ ๐๙:20 – 15:30 น. 

4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 
   4.1  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา  จะพิจารณาราคาทุกรายการที่เสนอยื่นซอง  
          โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นอันดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมา 
          เป็นล าดับต่อไป  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการ 
          มาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาให้ราคาสูงที่สุดเป็นส าคัญ  โดยให้ยึดผลการพิจารณา 
          ของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด   ผู้เสนอราคาจะเรียกหรือ 
          ฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 
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5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
 5.1  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะต้องเข้ารับการอบรมผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร 
              โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดการอบรม 
 5.2  ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง  (ตามแนบท้ายประกาศ) 
      ครั้งที่  1  ตักเตือนด้วยวาจา   
   ครั้งที่  2  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร                     
   ครั้งที่  3  โรงเรียนบอกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินประมูล 
 5.3  ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องท า 
           ความสะอาดสถานที่ ภาชนะให้มีความสะอาด ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามก าหนด 
           ของโรงเรียน 
 5.4  อาหารที่จ าหน่ายและบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย    
            ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย (มี อย. ก ากับ) และต้องได้รับการปรุงที่สุก    
            โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะขายบริการ และต้องมีภาชนะที่ปกปิดฝุ่นละออง 
            ตามท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 5.5  ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณที่ร้านค้าของตนตลอดเวลาท าการ 
 5.6  ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบการโภชนาการ ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือ 
           เล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนในโรงเรียน 
 5.7  ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
 5.8  การท าสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาท าสัญญากับโรงเรียนภายในวันที่ก าหนด  
           จากวันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกันการท าสัญญา 50% ของ 
          จ านวนเงินประมูลทั้งสิ้นของแต่ละรายการที่ประมูลได้ 

6.  การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคาร้านจ าหน่ายอาหาร 
   6.1  รับซองประมูลราคา  ในวันที่ 1 – 7  พฤศจิกายน  2559   
           ตั้งแต่เวลา 0๘:30 – 16:00 น. ณ  ส านักงานธุรการของโรงเรียน 
 6.2  ยื่นซองประมูลราคาร้านจ าหน่ายอาหาร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา  
            08:30 – 16:00 น. พิจารณาร้านค้าและประกาศผลผู้ชนะการประมูล วันที่ 9  
            พฤศจิกายน  2559  โดยปิดประกาศใต้อาคาร 1    
 6.3  ซองประมูลราคา  ผู้ยื่นซองประมูลราคา  ต้องยื่นรายการที่ต้องการจะประมูลพร้อม 
            จ่าหน้าซอง เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านจ าหน่ายอาหาร 
             ในโรงเรียน 
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 6.4  ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและอักษรชัดเจน 1 ฉบับ 
  6.4.1  ซองเอกสาร ภายในบรรจุ  ดังนี้ 

  - รูปถ่ายขนาด  1 x 1.5 นิ้ว     จ านวน  2 รูป 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา 1  ฉบับ 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา  1  ฉบับ 

 6.5  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้ได้รับ 
           การพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด      
           ใน ข้อ 5 และ ข้อ 6  โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ให้ถือผลการพิจารณาของ 
           คณะกรรมการถือเป็นที่สุด  ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายการจะต้องยอมรับและไม่สามารถ 
           เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
 6.6  การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับ  
           การพิจารณาให้ด าเนินตามระเบียบพัสดุของราชการโดยอนุโลม 

7.  การท าสัญญา 
 7.1  อายุสัญญา  โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จ าหน่ายอาหาร 
           แต่ละรายการ ซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี  โดยท าการจ าหน่ายอาหาร ตั้งแต่วันที่ 14  
           พฤศจิกายน  2559 – 30 กันยายน  2560 โดยเว้นวันปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 7.2  ก าหนดท าสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณาจ าหน่ายอาหารแต่ละรายการ มาท าสัญญา  
            ในวันที่ 9 พฤศจิกายน  2559  ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น. (ถ้าเกินก าหนด 
            ดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา  โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ล าดับต่อไปมาท าสัญญา 
            หรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 
 7.3  ก าหนดช าระเงินประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหาร ดังนี้ 
  งวดที่  1  วันท าสัญญาเป็นค่าประกันสัญญา จ านวน 50% ของจ านวนเงินที่เสนอ 

                   ประมูลและได้รับพิจารณาให้ได้ตามเสนอ  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559   
                 เวลา 08:30 – 12:00 น. 
 งวดที่  2  วันที่  21  พฤศจิกายน 2559  เวลา 09:00 – 12:00 น.  

ประกาศ  ณ วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

 

          (นายวิรัช  ชูสิน) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

 


