
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
เรื่อง การประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

 ประจ าปีการศึกษา 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ด้วยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มีความประสงค์จะท าการเปิดประมูลร้านจ าหน่ายอาหารใน โรงอาหารของ

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดจ าหน่ายอาหารให้แก่ครู นักเรียน และบุคลกรทางการศึกษา
ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประมาณ 900 คนโดยให้มีการบริการจัดจ าหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม       
มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้  

 
1.ประเภทรายการที่ให้ยื่นประมลู 
ก าหนดร้านค้าในการเสนอราคาประมูลต่อ 1 ปีการศึกษา ดังนี้ 

ท่ี รายการ จ านวนร้าน 
1 ร้านจ าหน่ายข้าวราดอาหารปรงุสกุหรืออาหารตามสั่ง 2 
2 ร้านอาหารจานเดียว(ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ฯลฯ) 1 
3 ร้านจ าหน่ายประเภทก๋วยเตี๋ยว 1 
4 ร้านจ าหน่ายผลไม้ ย า ส้มต าและของหวาน 1 
5 ร้านจ าหน่ายน้ าหวาน น้ าปั่น น้ าผลไม้ 1 
6 ร้านจ าหน่ายอาหารว่าง(ขนมจีบซาลาเปา ลูกช้ินน่ึง ฯลฯ) 1 

 
2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลร้านค้า 
 2.1 ต้องเคยเป็นหรือก าลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/บริการดังกล่าวข้างต้น 
 2.2 ต้องมีสัญชาติไทย 
 2.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร  /      
แม่ครัว/คนงานประกอบในร้านให้มีใบรับรองแพทย์ทุกคนมาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลเมื่อเปิด            
ภาคเรียนที่ 1/2564)  

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

ที่จ าเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะด าเนินงานพร้อมและมีความ พร้อมในเรื่อง
การจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามก าหนด 

 
 
 



3. ช่วงเวลาและราคาของการขายประจ าวัน  
3.1 ช่วงเวลาจ าหน่าย 
- ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)  

เช้า จ าหน่ายไม่เกินเวลา 08.20 น.  
กลางวัน จ าหน่ายต้ังแต่เวลา 11.30 น. – 12.40 น.  
เย็น จ าหน่ายต้ังแต่เวลา 15.30 น.  

- หากมีการจ าหน่ายนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนจะให้การยุติการจ าหน่ายอาหารของ
ร้านนั้นได้โดยทันที 

3.2 ราคาอาหาร 
-  ประเภทข้าวราดแกง อาหารจานเดียว และก๋วยเตี๋ยว ราคา 20-25 บาท  
-  ย า, ส้มต า, ขนมจีน  ราคา 20 - 25 บาท 
- ของหวานและผลไม้ ราคา 5 -10 บาท  
- อาหารอื่นๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการโภชนาการ  
 

4. การพิจารณาผลการเสนอราคา  
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่ เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณา

คุณสมบัติเป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นล าดับต่อไปโดย  คณะกรรมการจะ
พิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลมคือจะพิจารณาการ ให้ราคาสูงสุดเป็นส าคัญโดยให้ยึด
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็น ที่สุดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้
ทั้งสิ้น  

 

5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ  
5.1 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องท าความ สะอาด

ล้างสถานที่ ทั่วบริเวณโรงอาหาร, ภาชนะมีความสะอาดถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามก าหนด ของโรงเรียน  
5.2 อาหารที่จ าหน่ายบริการต้องมีความใหม่ สด สะอาด ถูกสุขลักษณะเป็นประโยชน์ถูกหลัก อนามัย

ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความร้อน ในขณะขายบริการและต้อง
มีภาชนะที่จะปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด  

5.3 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณที่ร้านค้าตนเองตลอดเวลาท าการ  
5.4 ผู้ขายต้องท าการขายอาหารทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน และ

ถ้าหยุดขายเกิน 1 สัปดาห์ โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการ พิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา
พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธ์ิยื่นประมูลในปีต่อไป  

5.5 ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  
5.6 การท าสัญญาน้ันให้ผู้รับการประมูลให้มาท าสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียน ก าหนด  
5.7 ท าสัญญาครั้งละ 1 ปีการศึกษาโดยช าระค่าประกันของเสียหายในวันท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน 

5,000 บาท  
5.8 ราคาการจ าหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไป  
 
 



6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลร้านค้าขายอาหาร  
6.1 ขอรับแบบฟอร์มและยื่นการประมูลร้านค้า ได้ที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 

เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องอ านวยการ อาคาร 6 หรือสามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดข้อมูล ได้ที่  นางศิรินันท์  นุกาศ เบอร์โทร 091 -6271932  และนางสุภาพร   สาพิน                   
เบอร์โทร 084-1720335 

6.2 เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 26 เมษายน  2564 เวลา 09.00 น. พร้อมทั้งประกาศรายช่ือผู้ได้รับ
การพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน 

6.4 ผู้ยื่นซองประมูลราคาสามารถเสนอราคาประมูลได้เพียง 1 ร้าน และจะต้องใส่ช่ือรายการ อาหาร  
6.5 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองเรียน ประธาน

คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านค้าในโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ดังนี ้ 
6.5.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 

จ านวน 1 ฉบับ (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
 6.5.2 ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุดังนี้ 
 - รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคาพร้อมเซ็นรับรอง 1 ฉบับ  
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคาพร้อมเซ็นรับรอง 1 ฉบับ  

6.6 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอ ราคาสูงเป็นผู้
ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตาม รายละเอียดใน ข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียนทรง
ไว้ซึ่งสิทธ์ิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอ  ราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  

6.7 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ ได้รับพิจารณา
ให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม  

 

7.การท าสัญญา  
7.1 อายุสัญญาโรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่ง มีอายุ

สัญญา 1 ปีการศึกษา โดยให้ท าการขายอาหารตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
7.2 ก าหนดท าสัญญาให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารมาท าสัญญา นับตั้งแต่  วันที่ 28 เมษายน 

2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ ประสงค์จะท าสัญญาโรงเรียนจะเรียกผู้ได้ใน
ล าดับต่อไปมาท าสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหาร สถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)  

7.3 ก าหนดช าระเงินประมูลร้านค้า ให้น าเงินค าประกันมาช าระในวันที่ (วันท าสัญญา) ประกาศ ณ 
วันที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2564  

 
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564 

 
 

(นายวิจิตร  วงศ์ชัย) 
ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 


