
 

 
ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  

เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  
ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 ด้วยโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
กระแสสินธุ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2565  เพ่ือจัดจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา ประมาณ 300 คน โดยจัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมมีคุณภาพ  มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและ
เป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้ 

   

1.ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นประมูล  
กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูลต่อ 1 รอบสัญญา  ( 2ปี โดยมีระยะเวลาจำหน่ายอาหาร

ตั้งแต่วันที่ทำสัญญา- 2ปี)   ดังนี้ 
ที ่ รายการ จำนวนร้าน ราคาประมูลเริ่มต้น ค่าเช่าร้าน/วัน 
1. ร้านขายก๋วยเตี๋ยว 1 ร้าน 2,000 บาท/ปี/ 1 ร้าน 27 บาท/ 1 ร้าน 
2. ร้านข้าวแกง 1 ร้าน 2,000 บาท/ปี/ 1 ร้าน 27 บาท/ 1 ร้าน 

 
2.คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล 
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย  
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร /แม่ครัว/

คนงานประกอบในร้านให้มีใบรับรองแพทย์ทุกคนมาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลเมื่อเปิด  ภาคเรียนที่ 
2/2565)  

2.3 ต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง และ 1 คน ยื่นซองได้ 1 ร้านเท่านั้น  
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร  
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ การขายอันได้แก่ มีวัสดุ  อุปกรณ์

ที่จำเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อมและมีความ  พร้อมในเรื่อง
การจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด 

3. ช่วงเวลาการจำหน่ายอาหาร 
3.1 จำหน่ายในวันเปิดทำการปกติของโรงเรียน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)  
   - ชว่งเช้า จำหน่ายอาหารได้ทุกรายการ  เวลา 07.00 -07.30 น.  
   - ข้าวแกง/ข้าวมันไก่/ข้าวหมูแดง/อาหารตามสั่ง และก๋วยเตี๋ยว  เวลา 09:20-13:30 น. 
   - ยำต่าง ๆ /ลูกชิ้น /ขนมหวาน/ผลไม้(สด)/เครื่องดื่ม/น้ำดื่ม  เวลา  09:20 – 15:00 น. 
 
 
 
 
 
                                                                         /4.การพิจารณาผลการเสนอราคา ..... 



2 

 

4.การพิจารณาผลการเสนอราคา  
 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ  

พิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่ เสนอมาเป็นลำดับต่อไปโดย 
คณะกรรมการ จะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลมคือจะพิจารณาการ ให้ราคา
สูงสุดเป็นสำคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็น  ที่สุดผู้เสนอราคา       
จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น  

5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ  
5.1 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องทำความสะอาด   

ล้างสถานที่ ทั่วบริเวณโรงอาหาร, ภาชนะมีความสะอาดถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกำหนด ของโรงเรียน  
5.2 อาหารที่จำหน่ายบริการต้องมีความใหม่ สด สะอาด ถูกสุขลักษณะเป็นประโยชน์ถูกหลัก  อนามัย

ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความร้อน  ในขณะขายบริการ
และต้องมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด  

5.3 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณที่ร้านค้าตนเองตลอดเวลาทำการ  
5.4 ผู้ขายต้องจำหน่ายอาหารทุกวันที่โรงเรียนเปิดทำการปกติ 
 ถ้าไม่มาจำหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน และถ้าหยุดขายเกิน 7 วัน หรือ ค้างชำระค่าเช่าเกินกว่า 1 

เดือน   โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามระเบียบการจำหน่ายอาหารของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  
พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในครั้งต่อไป  

5.5 ผู้ขายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  
5.6 การทำสัญญานั้นให้ผู้รับการประมูลให้มาทำสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียน กำหนด 
5.7 ในการประมูล 1 ครั้ง สัญญามีอายุ 2ปี โดยมีระยะเวลาจำหน่ายอาหารตั้งแต่วันที่ทำสัญญา- 2ปี 
โดยชำระเงินตามราคาประมูลในวันทำสัญญาจ้างของแต่ละปี โดยทำสัญญาปีละ 1 ครั้ง และชำระเงิน

ตามราคาประมูลในวันทำสัญญาจ้างของแต่ละปี  
5.8 ราคาการจำหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องเป็นไปตามระเบียบการจำหน่ายอาหารของโรงเรียน

กระแสสินธุ์วิทยา  
6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลร้านค้าขายอาหาร  
6.1 ขอรับแบบฟอร์ม และยื่นซองการประมูลร้านค้า ได้ที่โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ได้ตั้งแต่วันที่      

2 – 10 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ  
6.2 เปิดซองประมูลราคา และพิจารณาราคา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.        

ณ ห้องธุรการ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเดียวกันนี้  
6.3 ผู้ยื่นซองประมูลราคาสามารถเสนอราคาประมูลได้เพียง 1 ร้าน และจะต้องใส่ชื่อรายการ อาหาร 
6.4 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 1 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองเรียน ประธาน-

คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านค้าในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ดังนี้  
       6.5.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน  จำนวน 

1 ฉบับ (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)  
 
 

/6.5.2 ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุ... 
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       6.5.2 ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุดังนี้  
                - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคาพร้อมเซ็นรับรอง 1 ฉบับ  
                - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคาพร้อมเซ็นรับรอง 1 ฉบับ  
6.6 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอ  ราคาสูง        

เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตาม รายละเอียดใน ข้อ 5 และ 6 
โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอ  ราคาทุกรายจะต้อง
ยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  

6.7 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้  ได้รับพิจารณา
ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม  

7.การทำสัญญา  
7.1 ในการทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภท   ซ่ึง 1รอบสัญญา  มีอายุ 

2ปี โดยมีระยะเวลาจำหน่ายอาหารตั้งแต่วันที่ทำสัญญา- 2ปี  โดยทำสัญญาปีละ 1 ครั้ง และชำระเงินตามราคา
ประมูลในวันทำสัญญาจ้างของแต่ละปี  

7.2 กำหนดทำสัญญาให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารมาทำสัญญา ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 
2565   ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา  โรงเรียนจะเรียกผู้เสนอราคาในลำดับต่อไปมาทำ
สัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป  

7.3 กำหนดชำระเงินประมูลร้านค้า ให้นำเงินมาชำระในวันทำสัญญา 

               ประกาศ  ณ วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ.  2565                                             

                                                    
         (นายรัชพล  หิ้นนรานกุูล) 

                               ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



ใบเสนอราคา 
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคา และพิจารณาราคา 

 1.  ข้าพเจ้า .................................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี ......................  
หมู่ที่ ............. ถนน ................................... ตำบล.....................................  จังหวัด ...................... ............ 
โทรศัพท์ .................................................   ผู้ลงนามใบเสนอราคานี้  ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ใน ระเบียบ
การจำหน่ายอาหาร และเอกสารประกอบอื่น ๆในการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  และ
รวมถึงประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและ
เงื่อนไขนั้นแล้ว  ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงเรียนกำหนด 
 2.  ข้าพเจ้า ขอเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา    ดังนี ้
      2.1.  ....................................................... ราคาจำหน่าย .................................... บาท/จาน  
 2.2  .......................................................... ราคาจำหน่าย .................................... บาท/จาน  
 2.3  .......................................................... ราคาจำหน่าย .................................... บาท/จาน  
 2.4  .......................................................... ราคาจำหน่าย .................................... บาท/จาน  
 2.5  .......................................................... ราคาจำหน่าย .................................... บาท/จาน 
 2.6  .......................................................... ราคาจำหน่าย .................................... บาท/จาน  

 ขอเสนอราคาประมูล เป็นจำนวนเงิน ......................... บาท/ปี  (.................. ...........................) 
 3.  คำเสนอนี้ จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 10  วัน นับแต่วันเปิดซองประมูล 
 4. ทำสัญญาตามแบบสัญญาของโรงเรียนภายในเวลาที่กำหนด 
 5.  มอบเงินค่าประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร/ปี ให้โรงเรียนในวันทำสัญญา 
 6. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะเริ ่มปฏิบัติงานทันที และจะดำเนินการตามเงื ่อนไขของระเบียบ       
การจำหน่ายอาหาร และประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ทุกประการ ถ้าหากไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้นี้ ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนเรียกผู้เสนอราคารายอื่นได้ 

      ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอราคา 
                                                                   วันที่................................................. 



 
ระเบียบการจำหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร หรือผู้ช่วยทุกคน ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1.   การแต่งกาย 
 1.1  ต้องสวมหมวกทำด้วยผ้าสีขาวหรือสีโทนอ่อน แบบหมวกเบเร่ทรงกลมมีจีบ รวบและเก็บผมให้
เรียบร้อยตลอดเวลาที่จำหน่ายอาหาร 
 1.2  ต้องผูกผ้ากันเปื้อนทำด้วยผ้าพื้นสีฟ้าหรือสีโทนอ่อนให้ตลอดเวลาที่ประกอบหรือจำหน่ายอาหาร 
2.  การปฏิบัติตนขณะจำหน่ายอาหาร 
 2.1  ต้องจำหน่ายอาหารตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดให้เท่านั้น คือ 

  - ช่วงเช้า จำหน่ายได้ทุกรายการ ตั้งแต่เวลา 07.00 -07.30 น.  
  - ข้าวแกง/ข้าวมันไก่/ข้าวหมูแดง/อาหารตามสั่ง และก๋วยเตี๋ยว ช่วงเวลา เวลา 09:20 น.-13:30 น. 
  - ยำต่าง ๆ /ลูกชิ้น /ขนมหวาน/ผลไม้(สด)/เครื่องดื่ม/น้ำดื่ม  ช่วงเวลา  09:20 น. – 15:00 น. 

 2.2  อาหารที่จำหน่ายทุกชนิด ต้องมีคุณภาพและมีคุณค่า สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เครื่องปรุง             
ที่ใช้ต้องมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน   
 2.3  ต้องใช้อุปกรณ์ตกัอาหาร  ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารจำหน่าย  
 2.4  ต้องจัดเก็บภาชนะท่ีใช้แล้วใส่ตู้ให้เรียบร้อย และทำความสะอาดบริเวณร้านขายของตนเอง 
 2.5  ทำความสะอาดภาชนะท่ีประกอบอาหาร ภาชนะท่ีบรรจุอาหารให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา 
 2.6  ต้องทำความสะอาดบริเวณที่ประกอบอาหารหรือจำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารที่รับผิดชอบ             
ก่อนเวลาจำหน่าย ขณะจำหน่าย และหลังการจำหน่ายทุก ๆ วัน  
 2.7  หลังจากเลิกจำหน่ายอาหารทุก ๆ วัน ให้คัดแยกขยะ เศษอาหาร และขวด  ใส่ถุงพลาสติกสีดำ             
สำหรับใส่ขยะโดยเฉพาะ   ก่อนนำไปทิ้งทุกครั้ง 
 2.8  ทุกสัปดาห์จะต้องทำความสะอาด โต๊ะเก้าอ้ี ขัดล้างพ้ืนในร้านอาหารและโรงอาหาร ท่อระบายน้ำ   
 2.9  โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่  ฝ่าฝืนปรับตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
 2.10 ต้องไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน และให้ความร่วมมือกับงานของโรงเรียนตามโอกาส    
ที่เหมาะสม 
 2.11  ต้องรับฟังคำตักเตือนและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการงานโภชนาการ และครูภายใน        
โรงเรียนทุกคนอย่างเคร่งครัด 
 2.12  ผู้ประกอบการอาหารร้านใดกระทำการฝ่าฝืนขัดต่อระเบียบ เมื่อคณะกรรมการโภชนาการ               
พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความผิดขัดต่อระเบียบจะถูกตัดสิทธิ์ในการจำหน่ายตามกรณี 
 2.13  ห้ามนำสิ่งที่เป็นพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาประกอบอาหารโดยเด็ดขาด เช่น ผงชูรส               
สีผสมอาหาร ขันฑสกร น้ ำส้มสายชู เทียม น้ ำปลาเทียม (เครื่องปรุงอาหารต้องมี  อ .ย. รับรอง)                
เป็นต้น 
 2.14   ไม่จำหน่ายน้ำอัดลม และอาหารหมักดอง 
 2.15   ห้ามแอบแฝงใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา 
 2.16   ห้ามให้อาหารสุนัขหรือนำมาเลี้ยงในบริเวณท่ีจำหน่ายอาหาร 
3.  ภาชนะท่ีใส่อาหารจำหน่าย 
 3.1  อาหารร้านร้อนทุกชนิดต้องใช้ภาชนะท่ีทนความร้อน และปลอดภัย 

/3.2  อาหารหวานทุกชนิด.... 
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 3.2  อาหารหวานทุกชนิด ต้องใช้ถ้วยกระเบื้องหรือเมลามีนอย่างดี 
 3.3  ช้อน ส้อม ต้องใช้ชนิดที่ทำจากสแตนเลส หรืออลูมิเนียมอย่างดี 
 3.4  ไม่ใช้ภาชนะพลาสติก ถุงพลาสติก และกล่องโฟมในการจำหน่ายอาหาร 
 3.5  ในการประกอบอาหารจำหน่ายให้ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น ยกเว้นการจำหน่ายลูกชิ้น  
4.  การคัดเลือกผู้ประกอบการในการจำหน่ายอาหาร 
 4.1  โรงเรียนจะดำเนินการพิจารณา โดยใช้วิธีคัดเลือกและยึดถือประโยชน์ที่นักเรียนได้รับมากที่สุด 
 4.2  ห้ามผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเกินราคาที่กำหนด 
 4.3  ผู้มีสิทธิ์ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร จะต้องเป็นผู้จำหน่ายอาหารด้วยตนเอง  ห้ามมีการเช่าช่วง            
และหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4.4  ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารจะต้องผ่านการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหารก่อนดำเนินการ             
(โรงเรียนและสำนักงานสาธารณสุขเป็นผู้จัดการอบรม) 
 4.5  ถ้าหยุดจำหน่ายอาหารจะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า  1 วันหากไม่แจ้งจะต้อง            
เสียค่าปรับวันละ 50 บาท และถ้าหยุดขายเกิน 7 วัน หรือ ค้างชำระค่าเช่าเกินกว่า 1 เดือน  โรงเรียนขอ
สงวนสิทธิ์การบอกเลิกสัญญา 
 4.6  โรงเรียนจะเก็บเงินค่าเช่าร้านในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป 
  4.7  โรงเรียนจะรับสมัครผู้ประกอบการอาหาร ตามประเภทและราคาของอาหาร ตามตารางข้างล่างนี้ 

ลำดับ
ที ่

ประเภทอาหารที่จำหน่าย 
จำนวนร้าน 

ที่ต้องการ (ร้าน) 

ราคา
จำหน่าย/

หน่วย (บาท) 

ค่าเช่าร้าน/
วัน 

1 ข้าวแกง/ข้างมันไก่/ข้าวหมูแดง/อาหารตามสั่ง 2 20 - 25 27 
2 ก๋วยเตี๋ยว 2 20 - 25 27 
3 เครื่องดื่ม/น้ำดื่ม 2 5 37 
4 ยำต่าง ๆ /ลูกชิ้น 1 10 – 15 22 
5 ขนมหวาน/ผลไม้ (สด) 1 10 22 

5.  การตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

 

 


