
                                                  
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 

เรื่อง  การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564 
……………………….....................……………… 

   ด้วยโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ  มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้ าน ค้า ขาย
อาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพ่ือจัดจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ประมาณ 700 คน  โดยให้มีอาหารบริการจัดจำหน่า ยไ ด้อย่า ง มี
คุณภาพในราคาที ่เป ็นธรรม  มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทาง
ราชการและโรงเรียน ดังนี้ 
   1.  ประเภทรายการท่ีกำหนดให้ย่ืนประมูล 
กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูลต่อ  1  ปี ดังนี้ 

ท่ี รายการ จำนวนร้าน ราคาประมูล
เริ่มต้น 

1. ร้านขายอาหารประเภทของคาว 1 44,000 
2. ร้านขายอาหารประเภทของหวาน 1 44,000 

 
  2.  คุณสมบัติของผู้ขอย่ืนซองประมูลร้านค้าขายอาหาร 

    2.1  ต้องเคยเป็นหรือกำลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย /บริ การ
  ดังกล่าวข้างต้น 
   2.2  ต้องมีสัญชาติไทย 
   2.3  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ  
   2.4  ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง  และ  1  คน  ยื่นซองได้  1  ร้านเท่านั้น 
   2.5  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขาย
  อาหาร 
   2.6  ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ การขายอัน
ได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อมและ      
มีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด   

3.  ช่วงเวลาการขายประจำวัน 
        -  ขายและจำหน่าย บริการในวันเปิดทำการปกติทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน 
                        (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)   

      เช้า  จำหน่ายไม่เกินเวลา    08.00 น. 
              กลางวัน จำหน่ายต้ังแต่เวลา     11.20 น. – 12.30 น.  
             นอกเหนือจากเวลาข้างต้นห้ามจำหน่าย โดยยึดนาฬิกากลาง 
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  4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกราย ที่เสนอยื่น

ซองโดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลำดับต่อไป
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของทางราชการมาใช้โดยอนุโลม  คือจะพิจารณา
การให้ราคาสูงสุดเป็นสำคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของ  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็น
ที่สุด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 

5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
 5.1  ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้อง

ทำความสะอาดล้างสถานที่ ทั่วบริเวณโรงอาหาร, ภาชนะมีความสะอาด  ถูกหลักโภชนาการให้ พร้ อมตาม
กำหนดของโรงเรียน 

  5.2  อาหารที ่จำหน่ายบร ิการต้องมีความใหม่  สด  สะอาด ถูกสุขลักษณะ         
เป็นประโยชน์ถูกหลักอนามัยไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มี
ความร้อนในขณะขายบริการและต้องมีภาชนะที่จะปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด 

  5.3  ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณที่ร้านค้าตนเองตลอดเวลา 
ทำการ 

  5.4  ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ  สวมหมวกคลุมผมให้ มิดชิ ด 
ร่างกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนที่ขายอาหาร ใน
โรงเรียน 

  5.5  ผู้ขายต้องทำการขายอาหารทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายเกิน  1  สัปดาห์  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเห ตุผลการ
พิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธ์ิยื่นประมูลในปีต่อไป 

           5.6  ผู้ขายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
  5.7  การทำสัญญานั้นให้ผู้รับการประมูลให้มาทำสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่

โรงเรียนกำหนดพร้อมวางเงินประมูล   
  5.8  ทำสัญญาครั้งละ  1  ปี  โดยชำระครั้งเดียวในราคาที่ประมูลได้ 
  5.9  ราคาการจำหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไป 

    6.  การรับแบบฟอร์ม / การย่ืนซอง / การเปิดซองประมูลร้านค้าขายอาหาร 
  6.1  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าขายอาหารได้ท่ีโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 
ห้องธุรการ ได้ตั้งแต่ วันท่ี  1  เมษายน  2564 ถึง วันท่ี  7  เมษายน  2564  เวลา  08.30 น. - 16.30 น.  
ในวันเวลาราชการ 
                  6.2  ย่ืนซองประมูลราคา  ในวันท่ี  8 เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
– 12.00 น.  ในเวลาราชการ ท่ีห้องพัสดุโรงเรียน  

      6.3  เปิดซองประมูลราคา  ในวันท่ี  9  เมษายน  2564  เวลา  13.00 น.  
ณ  ห้องธุรการ  พร้อมท้ังประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จส้ินในวันเดียวกัน 
   6.4  ผู้ยื่นซองประมูลราคาสามารถเสนอราคาประมูลได้เพียง 1 ร้าน และจะต้องใส่
ชื่อรายการอาหารตามที่กำหนด  
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                  6.5  ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง  พร้อมจ่าหน้าซอง
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหารโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิดังนี้ 
    6.5.1  ซองเสนอราคาภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัว อักษร
ตรงกันชัดเจน จำนวน  1  ฉบับ (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 

         6.5.2  ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุดังนี้ 
                     - รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว  จำนวน 2 รูป  
                      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคาพร้อมเซ็นรั บรอง  
     1  ฉบับ 
                      - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรอง  1  ฉบับ 

                6.6  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่ปร ะกา ศผู้
เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา  หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ใน
ข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียนทรงไว้ซ่ึงสิทธ์ิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็น ที่สุดซ่ึงผู้เสนอราคา
ทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้          
     6.7  การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อม
ประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
  7.  การทำสัญญา 
             7.1  อายุสัญญา  โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหาร 
แต่ละประเภทซ่ึงมี อายุสัญญา  1  ปี  โดยให้ทำการขายอาหาร  ต้ังแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2564  ถึงวันที่  
29  เมษายน  2565  
             7.2 กำหนดทำสัญญา  ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทำสัญญา   
ในวันที่  12  พฤษภาคม  2564  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์
จะทำสัญญาโรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กรณีพิเศษต่อไป) 
             7.3  กำหนดชำระเงิน  ประมูลร้านค้าขายอาหาร ให้นำเงินมาชำระในวันที่      
(วันทำสัญญา)  

 

           ประกาศ  ณ  วันที ่ 30  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

                
                                     (นายบุญประเสริฐ  ไชยศิริ) 

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 
 
 
 
 
 
 


