
 
ประกาศโรงเรียนแม่จริม 

เรื่อง  การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนแม่จริม ประจ าปี 256๑ 
……………………….....................……………… 

  ด้วยโรงเรียนแม่จริม มีความประสงค์จะท าการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจ าปี 256๑ 
เพ่ือจัดจ าหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จริม ประมาณ 3๔๐ คน โดยให้มี
อาหารบริการจัดจ าหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตาม
ระเบียบตามกฎเกณฑข์องทางราชการและโรงเรียน ดังนี้ 
 
  1.  ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นประมูล 
ก าหนดราคาขั้นต่ าในการเสนอราคาประมูลต่อ  ๑  ปี ดังนี้ 

ที ่
รายการ 

( ก. ประเภทข้าว ก๋วยเตี๋ยว  ข. ประเภทขนม  ค. ประเภทน ้าดื่ม) 
จ้านวนร้าน 

ราคาประมูล
เริ่มต้น 

1. 
 

ก. ข้าวราดแกงทุกชนิด คือ ข้าวสวย ราดกับข้าวชนิดต่าง ๆ ยกเว้น 
อาหารสุก ๆ ดิบ 

ก.   ก๋วยเตี๋ยวน้ าและก๋วยเตี๋ยวแห้ง  เช่น  เย็นตาโฟ  กวยจับ๊  น้ าตก    
      น้ าใส กระเพราะปลา  ราดหน้า  สุกี้  ผัดไทย  ผัดซีอิ๊ว  สปาเก็ตตี้ 
ก. อาหารจานเดียว เช่น  ข้าวมันไก่  ข้าวไก่ทอด  ข้าวหมูกรอบ   
     ข้าวหมูแดง  ข้าวขาหมู 
ก. ข้าวต้ม  โจ๊ก  ต้มเลือดหมู ข้าวผัดประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าวผัด

น้ าพริก ข้าวผัดอเมริกัน ข้าวผัดไข่ ข้าวคลุกกะปิ  เป็นต้น 
ก.   ขนมจีน  ข้าวเหนียว  ส้มต า  ไก่ย่าง  หมูทอด 
ก.   ย าทุกประเภท   
ข. ประเภทขนม ของหวาน  ผลไม้ตามฤดูกาล   
ค. ประเภทน ้าดื่มต่างๆ   

๑  

 2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลร้านค้าขายอาหาร 
   2.1  ต้องเคยเป็นหรือก าลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/บริการ                   
ดังกล่าวข้างต้น 
  2.2  ต้องมีสัญชาติไทย 
  2.3  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/ 
แม่ครัว/คนงานประกอบในร้าน ให้มีใบรับรองแพทย์ทุกคนมาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลเมื่อเปิดภาคเรียน 
ที่ ๑/256๑) 
  2.4  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขาย                   
อาหาร 
  2.5  ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ การขาย อันได้แก่ มีวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะด าเนินงานพร้อมและมีความพร้อม 
ในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด 



  
 3.  ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 

  -  ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน 
              (ยกเว้นวันหยุดต่าง ๆ)   

     เช้า จ าหน่ายไม่เกินเวลา    0๗.๕0 น. 
             กลางวัน    จ าหน่ายตั้งแต่เวลา     11.๕0 น. – 1๒.๕0 น.  
     เย็น   จ าหน่ายตั้งแต่เวลา  16.๑๐  น.เป็นต้นไป 
            นอกเหนือจากเวลาข้างต้นห้ามจ าหน่าย โดยยึดนาฬิกากลาง 
 4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 

คณะกรรมการพิจารณาเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายโดยจะพิจารณาคุณสมบัติ 
เป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นล าดับต่อไปโดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดย
ยึดการให้ราคาสูงสุดเป็นส าคัญโดยคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ 
มิได้ทั้งสิ้น 

5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
5.1  ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องท าความ 

สะอาดล้างสถานที่ ทั่วบริเวณโรงอาหาร, ภาชนะมีความสะอาด  ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามก าหนด 
ของโรงเรียน 

5.2  อาหารที่จ าหน่ายบริการต้องมีความใหม่  สด  สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นประโยชน์ 
ถูกหลักอนามัยไมป่นเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความร้อน 
ในขณะขายบริการและต้องมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.3  ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณท่ีร้านค้าตนเองตลอดเวลาท าการ 
5.4  ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ  สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิด ร่างกาย 

สะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนที่ขายอาหารในโรงเรียน 
5.5  ผู้ขายต้องท าการขายอาหารทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า  

2 วัน และถ้าหยุดขายเกิน  1  สัปดาห์  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณา 
ของผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 

5.6  ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
  5.7  ผู้จ าหน่ายอาหารทุกร้านต้องใช้ภาชนะใส่อาหารตามที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
  5.8  ก าหนดราคาขายอาหาร ดังนี้  

  5.8.1  ข้าวพร้อมกับข้าว อาหารจานเดียวและโจ๊ก ข้าวต้ม  ราคา 20 บาท 
  5.8.2  ก๋วยเตี๋ยวทุกประเภท  ราคา 20 บาท 
  5.8.3  ขนมจีน ราคา   20      บาท 
  5.8.4  ข้าวเหนียวและไก่ย่าง เริ่มต้น 20 บาท 

5.8.5 ย า จานละ   20 บาท 
๕.๘.๖  ขนมหวาน ถ้วยละ   ๑๐   บาท 
๕.๘.๗  ผลไม้ จ้าหน่าย    ๑๐  บาท 
๕.๘.๘  น ้าผลไม้ แก้วละ    ๘-๑๐  บาท 

  5.8.๙  อ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
      หมายเหตุ  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาให้อยู่ในการพิจารณาของผู้บริหารและครู 

โภชนาการโรงเรียน 
 



 5.9  การท าสัญญานั้นให้ผู้รับการประมูลให้มาท าสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียน 
ก าหนดพร้อมวางเงินประมูล  ค่าประกันของเสียหายเป็นจ านวนเงิน  2,000  บาท/สัญญา  และจะคืนเงิน 
ค่าประกันเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 

 5.10  ท าสัญญาครั้งละ  ๑  ปี  โดยช าระภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รวมเงินตามราคาท่ีประมูลได้ 
 5.11  ราคาการจ าหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไป 

 
6.  การประมูลร้านค้าขายอาหาร 

  6.1  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าขายอาหารได้ที่โรงเรียนแม่จริม  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป   ได้ตั้งแต่ วันที่  ๙  กรกฎาคม  256๑ ถึงวันที่  ๑2  กรกฎาคม  256๑   
เวลา  08.30 น. - 16.๐0 น.  เว้นวันหยุดราชการ 
           6.2  ยืน่ประมูลราคา  ในวันศุกร์ ที ่ ๑๓  กรกฎาคม  256๑  ตั้งแต่เวลา  
        -๐๘.30 น. – ๐๙.๐0 น.  ตรวจเอกสารผู้เข้าร่วมประมูล 
                          -๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๒๐ น.  เริ่มประมูล  ที่ห้องประชุมโรงเรียนแม่จริม  

6.๓  ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุดังนี้ 
- รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  จ านวน 2 รูป  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคาพร้อมเซ็นรับรอง    

   1  ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรอง  1  ฉบับ  
- ใบรับรองแพทย ์

            6.๔  คณะกรรมการพิจารณาการประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่อนุญาตหากเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตาม รายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้อง
ต่อโรงเรียนได้          
 7.  การท าสัญญา 
            7.1 อายุสัญญา  โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหาร 
แต่ละประเภท ซึ่งมีอายุสัญญา  ๑  ปี  โดยให้ท าการขายอาหาร  หลังจากวันทีท่ าสัญญา ถึงวันที่  2๘  กุมภาพันธ์  
2562  
            7.2 ก าหนดท าสัญญา  ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารมาท าสัญญา ในวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  
256๑  ตั้งแต่เวลา ๑๐.00 น. – 1๑.๐0 น.  (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียก
ผู้ได้ในล าดับต่อไปมา ท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น กรณีพิเศษต่อไป) 
            7.3 ก าหนดช าระเงิน  ประมูลร้านค้าขายอาหาร ให้น าเงินมาช าระในวันที่ (วันท าสัญญา)
  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ. 256๑ 

 
 
 

                                         (นางรัชนีวรรณ  บุญทวี) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่จริม 


