
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
เร่ือง  การเปิดประมูลร้านคา้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   

ประจำภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2565 
………………………………………………….……………… 

ด้วยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความ
ประสงค์เปิดประมูลราคาขายร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 
 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 เพ่ือจัดจำหน่ายให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียน
ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 200 คน โดยให้จัด
จำหน่ายแก่นักเรียนในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและ
โรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 

 

1. ประเภทรายการที่กำหนดยื่นซองเสนอราคาแบ่งเป็นรายการประมูลขั้นต่ำ  ดังนี้ 
ที ่ ประเภทร้านที่จำหน่ายอาหาร จำนวน

ร้าน 
ราคาประมูลเริ่มต้น 

(บาท) 
1 ร้านข้าวแกง : จำหน่ายข้าวสวยราดกับข้าวชนิดต่าง ๆ  1 5,500.- 
2 ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือราดหน้า 1 3,500.- 
3 ร้านอาหารทอด : 

จำหน่ายลูกชื้นทอด/ไก่ทอด/ของทอดชนิดต่าง ๆ 
1 2,500.- 

4 ร้านน้ำ : จำหน่ายน้ำผลไม/้น้ำปั่นรสชาติต่าง ๆ 1 3,500.- 

หมายเหตุ ตำแหน่งของร้านอาหารแต่ละประภทยึดตามแผนผังประกอบที่แนบท้ายประกาศ 

2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคา 
2.1 ต้องเป็นบุคคลเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย 
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง  โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในวันทำสัญญา 
2.3 ต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง 
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและมีวัสดุตาม

หลักประกอบโภชนาการ โดยมีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อมและมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงิน
ค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด 

3. ช่วงเวลาการขายประจำวัน 
ขายและจำหน่ายในวันเปิดทำการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)   ตามเวลา ดังนี้ 
  3.1  ช่วงเช้าเวลา   ตั้งแต่เวลา  06.30 น. – 07.50 น.  
  3.2  ช่วงกลางวัน   ตั้งแต่เวลา  12.00 น. – 13.00 น.  
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4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
4.1 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาทุกรายการที่เสนอยื่นซองโดยพิจารณา              

คุณสมบัติเป็นอันดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลำดับต่อไป  โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลมคือจะพิจารณา
ให้ราคาสูงที่สุดเป็นสำคัญ  โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล  
ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 

 

5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
5.1 ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง  

 ครั้งที่  1  ตักเตือนด้วยวาจา   
 ครั้งที่  2  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร                     
 ครั้งที่  3  โรงเรียนบอกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินประมูล 

5.2 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย  อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องทำความสะอาด
สถานที่ ภาชนะให้มีความสะอาด  ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกำหนดของโรงเรียน 

5.3 อาหารที่จำหน่ายต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อ
ร่างกาย และต้องได้รับการปรุงที่สุก และต้องมีภาชนะท่ีปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกำหนด 

5.4 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดสถานที่จำหน่าย ที่รับประทานอาหารและบริเวณประกอบ
อาหารตลอดเวลาทำการ 

5.5 ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบการทางโภชนาการ สวมเสื้อผ้าสะอาด สวมหมวกคลุมผมให้
มิดชิดและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนในโรงเรียน 

5.6 ผู้จำหน่ายต้องจำหน่ายอาหารทุกวันที่โรงเรยีนเปิดทำการปกติ ถ้าไม่มาจำหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 
วัน และถ้าหยุดขายติดต่อกันเกิน 7 วันทำการโดยทราบสาเหตุ โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาได้ 

5.7 ผู้ขายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
5.8 ขอความร่วมมือผู้ขาย ไม่ควรนำภาชนะใส่อาหารประเภทโฟมหรือพลาสติก เช่น จาน ถ้วย ช้อน 

หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นอัตรายต่อสิ่งแวดล้อมมาใส่อาหาร 
5.9 การทำสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทำสัญญากับโรงเรียนภายในวันที่กำหนดจากวันพร้อม

กับชำระเงินค่าประมูลในครั้งเดียวกันตามราคาที่ประมูลได ้ 
5.10 ในการทำสัญญานี้เป็นการทำสัญญาครั้งละ 1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นี้ ให้

จำหน่ายอาหารได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 
6. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร 

6.1 รับแบบฟอร์มใบประมูลราคาในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.  
ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

6.2 ยื่นซองประมูลราคาบุคคลหนึ่งสามารถยื่นซองได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ในวันศุกร์ที่  21 ตุลาคม 
2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 
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6.3 เปิดประมูลราคา ในวันวันศุกร์ที่  21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

6.4 พิจารณาร้านค้าและประกาศผลผู้ชนะการประมูล  วันเสาร์ที ่22 ตุลาคม 2565 โดยจะติดประกาศ 
ณ ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียน (หน้าอาคาร 1) และทางเพจ facebook 
https://www.facebook.com/SeejanSchool 

6.5 ซองประมูลราคา  ผู้ยื่นซองประมูลราคา  ต้องยื่นรายการที่ต้องการจะประมูลพร้อมจ่าหน้าซอง 
”เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาขายของในโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก”  

6.6 ซองเสนอราคา  ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและอักษรชัดเจน 1 ฉบับ 
6.6.1 ซองเอกสารประกอบ  ภายในบรรจุดังนี้ 

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนา  1  ฉบับ 
-  สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา   1  ฉบับ 

6.7 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาตรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้ได้รับการพิจารณา  
หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และข้อ 6 โดยโรงเรียน
ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายการ
จะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียงร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

6.8 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้
ดำเนินตามระเบียบพัสดุของราชการโดยอนุโลม 

 

7. การทำสัญญา 
7.1 อายุสัญญา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มเปิดทำการขาย 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 
 

7.2 กำหนดทำสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละรายการมาทำสัญญา 
  ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่    
  ประสงค์จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของ  
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 
 

7.3 กำหนดชำระเงินประมูล ค่าประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารให้นำมาชำระ ณ วันทำสัญญา วันจันทร์
ที ่25 ตุลาคม 2565 

 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  18 ตุลาคม 2565 
 
 

(  นางอารีวรรณ ขุนภักดี ) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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แผนผังร้านค้าในโรงอาหาร โรงเรยีนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้านท่ี 1 
ร้านน้ำผลไม้/น้ำ
ปั่นรสชาติต่าง ๆ 

ร้านท่ี 2 
ร้านก๋วยเตี๋ยว/

ราดหน้า 

ร้านที่ 3 
ร้านข้าวราดแกง 

ร้านที่ 4 
ร้านอาหารทอด 



 

 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
แบบใบเสนอประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร  

 
 เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่วยอาหาร 

ข้าพเจ้า................................................................................................................................. ................ 
อยู่บ้านเลขท่ี................. หมู่ที่ ..............ตำบล.......................................อำเภอ................................................... 
จังหวัด.........................................................เบอรโ์ทรศัพท์ที่ติดต่อได้................................................................. 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณา เงื่อนไขการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก โดย ตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  

1. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้จำหน่ายอาหาร ประเภท ...................................................... ................. 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตามข้อกำหนดเงื่อนไข ตามท่ีโรงเรียนกำหนด  

2. ข้าพเจ้าขอเสนอเงินผลประโยชน์ขั้นต้นเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประมูลได้ เป็นจำนวน
.................................................. บาท (........................................................................................................ ) 

3. ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำเงนิมาจ่าย ตามข้อ 2 มามอบให้กับโรงเรียนในวันที่โรงเรียนกำหนดให้ 
นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประมูลได้ หากพ้นกำหนดข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนคัดเลือกผู้ 
เหมาะสมรายอ่ืนๆ  

4. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดและรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม 
รชัมังคลาภิเษก ว่าด้วยเรื่อง การจำหน่ายสินค้าโรงเรียน พ.ศ.2561 ทุกประการ  

 
เสนอ ณ วันที่  21 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  
 
 

ลงชื่อ ............................................................... 
       (........................................................ ..) 

 
 
 
 
 


