
 
 

 
                                      

ประกาศโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 
เร่ือง  เสนอยืน่ซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 

______________________________________________ 
 

ด้วยโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์  รัชมังคลาภิเษก  มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้า  
เพื่อจัดจำหน่ายอาหารในโรงอาหารให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลา-
ภิเษก และจัดอาหารสำหรับนักเรียนบ้านพักให้กับนักเรียนพักนอน ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน 17 คน 
และนักเรียน ประมาณ 150 คน โดยให้มีอาหารบริการ จัดจำหน่ายและบริการจ้างเหมาในราคาท่ีเป็นธรรม  
มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน  ดังนี้ 

 

1. จัดให้มีการจำหน่ายรายการที่กำหนด ดังนี้ 
1.1 ประเภทข้าวแกง 
1.2 ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ข้าวหมูแดง,ข้าวมันไก่,ข้าวผัดกะเพรา (หมู,ไก่) 
1.3 ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเต๋ียว 
1.4 ประเภทของหวานและผลไม้ น้ำ ลูกช้ิน ส้มตำ 
 

      2. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล 
          2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
          2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง  
          2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
          2.4 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นมีบุคลากร 

     ท่ีจะดำเนินการพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด 
 

      3. ช่วงเวลาการขายประจำวัน                                                                                                             
3.1 ขายและจำหน่ายบริการในวันเปิดทำการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
3.2 ให้จำหน่ายเป็นเวลา ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา ช่วงพักกลางวัน 06.00 - 07.30 น. ช่วงพักกลางวัน 
      เวลา 12.10 น.  – 13.00 น. 

 

      4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซอง  

โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นอันดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาท่ีเสนอมาเป็นลำดับต่อไป 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล 
ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 

 

      5. เง่ือนไขและข้อปฏบิัติ 
 5.1 กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูล ดังนี้ 

5.1.1 ประเภทข้าวแกง ได้แก่ ข้าวราดแกงทุกชนิด ราคา 4,000 บาท / ร้าน /ตลอดปีการศึกษา 
5.1.2 ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ข้าวหมูแดง,ข้าวมันไก่,ข้าวผัดกะเพรา (หมู,ไก่) ราคา 4,000 บาท  

                   /ร้าน /ตลอดปีการศึกษา 
5.1.3 ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเต๋ียว ราคา 4,000 บาท/ร้าน /ตลอดปีการศึกษา 
5.1.4 ประเภทของหวานและผลไม้ น้ำ ลูกช้ิน ส้มตำ ราคา 2,000 บาท/ ร้าน /ตลอดปีการศึกษา 
5.1.5 ประเภททำอาหารบ้านพักนักเรียน ราคา 2,000 บาท/ร้าน /ตลอดปีการศึกษา 



 
 

5.2 ผู้จำหน่ายจะไม่จำหน่ายอาหารท่ีทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นำมาโรงเรียน หรือรับประทาน 
ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดบรรจุถ้วย อาหารสำเร็จรูป และอาหารอื่น ๆ ท่ีไม่เป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษ
แก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ต่อไป 
5.3 ผู้จำหน่ายต้องทำการขายอาหารทุกวันทำการของโรงเรียน  ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน  
และถ้าหยุดขายบ่อยครั้งหรือมิได้แจ้งล่วงหน้า โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผล 
การพิจารณาของผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมท้ังจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในภาคเรียนต่อไป 
5.4 ผู้ขายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 

 

5.5 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารโดยท่ีภาชนะมีความสะอาดถูกหลัก
โภชนาการให้พร้อมตามกำหนดของโรงเรียน ห้ามใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก 
5.6 อาหารท่ีจำหน่ายบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อนสารท่ีเป็นพิษต่อ
ร่างกายและต้องได้รับการปรุงท่ีสุก โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะท่ีขายบริการและต้องมีภาชนะท่ีปกปิด
ฝุ่นละอองตามท่ีโรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด 
5.7 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณร้านค้าตนเองตลอดเวลาทำการขาย 
5.8 ผู้ขายแต่งกายตามท่ีโรงเรียนกำหนด โดยมีผ้ากันเป้ือนท่ีสะอาด สวมหมวกเก็บเส้นผมให้เรียบร้อย ร่างกาย
สะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจา สุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นท่ีขายอาหารในโรงเรียน 
5.9 ผู้ขายต้องจัดเก็บขยะและกวาดเก็บให้เรียบร้อยตลอดเวลาพร้อมนำขยะไปจัดเก็บตามท่ีโรงเรียนกำหนด
ทุกวัน 
5.10 ผู้ขายต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรือเป็นผู้ติดเช้ือโรคร้ายแรง 
5.11 การทำสัญญา นั้น ให้ผู้รับการประมูลมาทำสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันท่ีโรงเรียนกำหนด 
5.12 ผู้ประมูลได้จะต้องเสียค่าไฟฟ้าตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านและค่าน้ำทุกเดือน 
5.13 กำหนดราคาขายอาหาร ดังนี้ 
        5.13.1 ข้าวราดแกง ต้องมีแกงให้เลือกซื้อ/ บริการ ไม่น้อยกว่า 3 ชนิดต่อวัน 
                              - ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว   1   อย่าง   ราคา  25  บาท 
                              - ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว   2   อย่าง   ราคา  30  บาท 
                              - ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว   3   อย่าง   ราคา  35  บาท 
                              - ไข่ดาว ฟองละ          ราคา    5  บาท 
         5.13.2 ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ข้าวหมูแดง, ข้าวมันไก่ ราคา 25 บาท 
         5.13.3 ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเต๋ียว 
                               - ธรรมดา   ราคา    25   บาท 
                               - พิเศษ      ราคา    25 - 30   บาท 
        5.13.4 ประเภทขนมหวาน ของหวาน ขนมไทย และผลไม้ น้ำ  
                              - ขนมหวาน  ถ้วยละ  10  บาท 
                              - ขนมไทย     ช้ินละ    5   บาท   
                              - ผลไม้สด   จานละ   10   บาท 
                              - น้ำ     แก้วละ   10   บาท   
 

6. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง /การเปิดซองประเมินราคา 
    6.1 ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองประมูลราคาขายอาหารได้ท่ีโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 
           วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 เวลา  08.00 น. – 10.30 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์-       
           รัชมังคลาภิเษก 
    6.2 เปิดซองประมูลราคา วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนสาธกุิจ- 

 ประชาสรรค์  รัชมังคลาภิเษก   



 
 

    6.3 ประกาศผลประมูลราคา พร้อมท้ังประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณา วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 
           เวลา 09.00 น. ปิดประกาศหน้าห้องธุรการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก   
    6.4 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง เรียนประธานการเปิดซองประมูลราคา
อาหารโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ดังนี้ 
        6.4.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน  
                 (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียนสาธกุิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก) 
        6.4.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุ ดังนี ้
                  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
                  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
                  - ใบรับรองแพทย์    
    6.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับ
การพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียน
ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับ 
และไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
    6.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณา 
ได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
 

7. การทำสัญญา 
    7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมีอายุสัญญา 
ตลอดปีการศึกษา 2565 โดยให้ทำการขายอาหารต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2566 
    7.2 นัดทำสัญญา กำหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทำสัญญา ในวันท่ี 13 ตุลาคม 
2565 ต้ังแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก(ถ้าเกิน
กำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาท ำสัญญาหรือ 
ตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 
    7.3 กำหนดชำระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ชำระเงินในวันทำสัญญา ดังนี้ 
          7.3.1 เงินประกันของเสียหาย จำนวน 1,000 บาท (คืนเมื่อส้ินสุดสัญญา) 
          7.3.2 จ่ายเงินเดือนท่ี 1 ของจำนวนเงินท่ีเสนอประมูลและได้รับพิจารณาให้ได้ตามเสนอท้ังหมด 
          7.3.3 จ่ายทุกเดือนตามจำนวนเงินท่ีเสนอประมูล ทุกวันจันทร์แรกของเดือน 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ประกาศ ณ  วันท่ี  5  ตุลาคม  2565 
 
 
 

  
                                                       (นายณราวิชญ์  อิ่นอ้าย) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์  รัชมังคลาภิเษก 
 
  
 
 
 
 



 
 

แบบใบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร 
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 

 
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหาร 
 
                 ข้าพเจ้า.................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...................................................... 
หมู่บ้าน/ถนน................................ตำบล............................อำเภอ......................................................................... 
จังหวัด..............................................โทร.............................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณา เงื่อนไข
การประมูลร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียนประเภท................................................................................................... 
ช่ือร้าน...........................................................................ของโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกโดย
ตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า 

1. ข้าพเจ้าขอเสนอท่ีจะเป็นผู้จำหน่ายอาหาร โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  
ตามข้อกำหนดเงื่อนไข ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

2. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดและรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์-         
รัชมังคลาภิเษก  ว่าด้วยเรื่องการจำหน่ายสินค้าในโรงเรียน พ.ศ. 2565 ทุกประการ 
 
                   เสนอ  ณ   วันท่ี............เดือน........................................พ.ศ..................................... 
 
 
                                              ลงช่ือ................................................................. 
                                                   (............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


