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                  ประกาศโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค ์

                   เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพ่ือจำหน่ายอาหาร  ประจำปีการศึกษา 2565 

 
ด้วยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์  มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้าเพื่อการจำหน่ายอาหารใน

โรงเรียนให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียนและบุคคลอื่นทั่วไป   โดยให้มีการจัดจำหน่ายอาหารและบริการอื่น ๆ       
ในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการควบคุมป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้ 

1. ประเภทรายการท่ีกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคา 
1.1 ประเภทน้ำ ได้แก่ น้ำดืม่ทุกยีห่้อ ทุกขนาดตามมาตรฐาน (ห้ามจำหน่ายน้ำอัดลมทุกชนิด) 
1.2 ประเภทผลไม้และขนมไทย ได้แก่ ขนมไทย และผลไมท้กุชนิด (ห้ามจำหนา่ยผลไม้ดองและผลไม้แช่อ่ิม) 
1.3 ประเภทขนม/เบเกอรี่ ได้แก ่ขนมปงัทุกชนิด เบเกอรี ่โดนัท คุ้กกี ้ซาลาเปา ขนมจีบ แซนวิช ขนมเค้ก ซูชิ 

ขนมประเภทฉาบ (ห้ามจำหน่ายขนมขบเคี้ยว) 
1.4 ประเภทข้าวราดแกง ได้แก ่ข้าวราดแกงทกุชนิด 
1.5 ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ข้าวมันไก่ ข้าวหมูกรอบ ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง 
1.6 ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยว ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวหม ูกว๋ยเตี๋ยวไก่ สุกี ้
1.7 ประเภทอาหารตามสัง่ ได้แก ่โจก๊ ข้าวต้ม ต้มเลือดหม ูก๋วยจั๊บ ไข่กระทะ ข้าวผัด ผัดกะเพรา ผัดซีอิ้ว 

ราดหน้า มะกะโรน ีสปาเกตต้ี 
1.8 ประเภทอาหารว่าง ได้แก่ ไข่ดาว ไสก้รอก สเตก็ ลูกช้ิน นักเก็ต เฟรนฟรายด ์เบคอน ปูอัด แฮมเบอรเ์กอร ์

ไก่ป๊อบ ปลาชีสสติ๊ก โบโลน่า 
1.9 ประเภทอาหารอีสาน ได้แก่ ส้มตำ ข้าวเหนียว หมปูิ้ง ไก่ย่าง ขนมจีน ลาบ น้ำตก 

2. คุณสมบัติของผูย้ื่นซองประมลู 
2.1 ต้องมสีัญชาติไทย 
2.2 ต้องไมเ่ป็นโรคติดต่อทีร่้ายแรง โดยมีใบรบัรองแพทยม์าประกอบหลงัการประมลู (ส่วนผูป้ระกอบการ 

ร้านค้าให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับการประมลู) 
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
2.4 ต้องไมเ่คยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
2.5 ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดอุุปกรณ์ในการจำหน่ายครบถ้วน มีบุคลากร

ที่พร้อมดำเนินการ และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายค่าประมูลใหก้ับโรงเรียนตามที่กำหนด 
2.6 ผูป้ระมูลต้องมีใบรบัรองผูส้ัมผัสอาหารตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ (ถ้าม)ี 
2.7 ต้องไมเ่คยกระทำความผิด หรือค้างชำระค่าเช่า ค่าบริการกับทางโรงเรียนมาก่อน 
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3. ช่วงเวลาการจำหนา่ยประจำวัน 

3.1 จำหน่ายและให้บริการในวันเปิดทำการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
3.2 จำหน่ายและให้บริการเป็นเวลาดังนี ้
สำหรับนักเรียน 

- ช่วงเช้า เวลา  06.00 น. – 07.50 น. 
- ช่วงพักกลางวัน เวลา  11.50 น. – 12.50 น. 
- ช่วงเย็น เวลา  16.10 น. – 18.00 น. 

4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา จะพิจารณาราคาของทุกรายที่ เสนอยื่นซอง  โดยพิจารณา

คุณสมบัติเป็นลำดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลำดับต่อไป  โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสำคัญ โดยให้
ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ 
มิได้ทั้งสิ้น 

5. เง่ือนไขและข้อปฏิบัต ิ
5.1 กำหนดราคาข้ันต่ำในการเสนอราคาประมูล ตามประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่น ดังนี ้
 - กำหนดราคากลาง 30,000 บาท/ป ี
5.2 ผู้จำหน่ายจะตอ้งจำหน่ายอาหารตามข้อตกลงและไมจ่ำหน่ายอาหารทีท่างโรงเรียนประกาศห้ามนกัเรียน 

ไม่ให้นำมาโรงเรียนหรือรับประทาน ได้แก่ ลูกอม หมากฝรัง่ น้ำอัดลมทุกชนิด เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล์ ขนมถุงที่มสี่วนประกอบของผงชูรส บะหมี่กึง่สำเร็จรูปที่บรรจุถ้วย อาหารสำเร็จรูป และอาหาร เครื่องดืม่ 
หรือขนมอื่นๆ ที่ไม่มปีระโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจง้ใหท้ราบเป็นครั้งๆ ไป 

5.3 ผู้จำหน่ายต้องทำการขายอาหารทุกวันทำการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน และ ถ้า
หยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการงานโภชนาการ 
พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิยื่นประมูลในปีต่อไป  และผู้จำหน่ายจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 

5.4 ผูจ้ำหน่ายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน และระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหารของ 
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรงัสรรค์ 

5.5 การทำสญัญาใหผู้้ที่ได้รบัการประมลูมาทำสัญญากบัทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียนกำหนด พร้อมวางเงิน
ประมูลและค่าประกันความเสียหาย  

5.6 ทำสญัญาครั้งละ 1 ปี(ปีการศึกษา) โดยชำระเงินตามท่ีประมูลครั้งเดยีว ณ วันทำสญัญาเท่านัน้ 
5.7 ชำระค่าประกันความเสียหาย ปีละ 3,000 บาท จะไดร้บัเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา เมื่อไมม่ีของชำรุดเสียหาย 

   5.8 ราคาในการจำหน่ายอาหารและสินค้าจะตอ้งไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปและเป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการงานโภชนาการกำหนด 
 
 



 3  
 

 

6. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมลูราคา 
6.1ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองการประมลูราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรงัสรรค์ (ห้องธุรการ

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรงัสรรค์ ) ตั้งแต่วันท่ี 1 - 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. หรอืดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที ่www.satha.ac.th 

6.2 เปิดซองประมลูราคา วันท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอุ่นใจ 
6.3ประกาศผลการประมูล พร้อมประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณา ภายในวันท่ี 26 เมษายน 2565 ทาง

เว็บไซต์โรงเรียน www.satha.ac.th และปิดป้ายประกาศ ณ หน้าหอ้งสมุด โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 
6.4 ซองประมลูราคา ผู้ยื่นซองประมลูราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พรอ้มจ่าหน้าซอง เรียนประธานกรรมการเปิด

ซองประมูลราคาร้านอาหารโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรงัสรรค์ ดังนี ้
6.4.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจเุอกสารดงันี ้

- ใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 
-เสนอรายการอาหาร/สินค้าพรอ้มราคาจำหน่าย ที่ไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปและ   
 เป็นไปตามที่คณะกรรมการโภชนาการกำหนด 

6.4.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุเอกสารดังนี ้
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอราคา 
- สำเนาทะเบียนบ้านของผูเ้สนอราคา 
- ใบรบัรองแพทย ์(ต้องนำมายื่น) 
- สำเนาใบผ่านงานด้านอาหาร (ถ้าม)ี 
- สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร/เกียรตบิัตรใบผูส้ัมผัส  
  อาหาร (ถ้าม)ี 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมลูราคาทรงไว้ซึ่งสทิธิที่จะไมป่ระกาศผู้เสนอราคาสงู เป็นผู้ไดร้ับ การ
พิจารณา หากเป็นผูท้ี่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบตัิตามรายละเอียดในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียน ทรงไว้ซึ่ง
สิทธ์ิให้ถือผลการพจิารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทกุรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถ เรียกร้อง
หรือฟอ้งร้อง ๆ ต่อโรงเรียนได ้

6.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณา พร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณา ให้
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
7. การทำสัญญา 

7.1 อายุสญัญา โรงเรียนจะทำสญัญากบัผู้ได้รับการพจิารณาเป็นผูจ้ำหน่ายอาหารแต่ละประเภทซึง่มีอายุ
สัญญา 1 ป ี(ปกีารศึกษา 2565  ตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

7.2 นัดทำสญัญา กำหนดให้ผู้ไดร้ับการพจิารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทำสญัญาใน วันพฤหัสบดี ท่ี 
28 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (ถ้าเกนิเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา) โรงเรียนจะเรยีก
ผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญา หรือตามการพจิารณาของคณะกรรมการเป็นกรณีพเิศษต่อไป 
 
 

http://www.phyathai.ac.th/
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7.3 กำหนดชำระเงินค่าประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและค่าประกันความเสียหาย ชำระครั้งเดียว ณ วันทำ 

สัญญา ในวันพฤหัสบดี ท่ี 28 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
  7.4 หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิม่เติมได้ที่ ครเูมธาวี  ขันทะสอน  เบอร์ 088 - 2668263 

 
ประกาศ ณ วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2565 

         
 
 

(นายคมสัน  ชัยรักษา)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรงัสรรค์ 



 

 
 
 

 

แบบใบเสนอประมลูร้านจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2565 

                              โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานา่น 

                     

เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมลูร้านจำหน่ายอาหาร 
1. ข้าพเจ้า......................................................................................................อยูบ่้านเลขที่.................... 

ถนน..........................................ซอย............................แขวง/ตำบล.................................. ................................... 
เขต/อำเภอ...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..................... 
เบอร์โทรศัพท์.................................................................ผู้ลงนามข้างท้ายน้ีได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร 
ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนและยอมรบัข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง 
รับรองว่า ข้าพเจ้าเปน็ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีก่ำหนด และไม่เป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการ หรอืได้รับการ 
ลงโทษเรือ่งขายอาหารเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประเภท........................................................... 
โดยเสนอเป็นเงิน.....................................บาท (. ............................................................................... )(ตัวอักษร) 

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไดร้ับการพจิารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
3.1 ทำสัญญาตามเงือ่นไขทุกข้อของเอกสารประกาศโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เรื่อง

การประมลู ร้านค้าจำหน่ายอาหาร นบัจากถัดวันที่ได้รับแจง้ให้ชนะการเสนอราคา โดยไม่มเีงื่อนไขอื่นใด 
3.2 ปฏิบัติตามสัญญาตามทีร่ะบุไว้ให้แก่โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ หากข้าพเจ้าไม่

ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่โรงเรียนศรทัธาศิลาเพชร
รังสรรค์และโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรงัสรรค์ มสีิทธ์ิจะใหผู้เ้สนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอได้ราคาประเภทนั้น ๆ 
หรือโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรงัสรรค์ อาจเรียกเสนอราคาใหม่ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป 

4. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียด 
แล้วและเข้าใจดีว่าโรงเรียนศรทัธาศิลาเพชรรงัสรรค์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

5. ใบเสนอราคาน้ีได้ย่ืนเสนอโดยบรสิุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรูร้่วมคิดกัน โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ 
ราคาในคราวเดียวกัน 

เสนอ ณ วันที.่......................เดอืน.................................พ.ศ..................... 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(.........................................................) 

ผู้เสนอราคา 
 
 
 



 

 
 

ปฏิทินการเสนอยื่นซองประมลูร้านค้าเพ่ือจำหน่ายอาหาร  ประจำปีการศึกษา 2565 
โรงเรยีนศรทัธาศิลาเพชรรงัสรรค ์

 
วนั เดอืน ปี รายการ ผูร้บัผดิชอบ หมายเหตุ 

1 เมษายน 2565 ประกาศ งานบรหิารทัว่ไป  
1-24 เมษายน 2565 ยื่นซองประมูล งานบรหิารทัว่ไป  
25 เมษายน 2565 เปิดซองประมลูราคา งานบรหิารทัว่ไป/

คณะกรรมการฯ 
 

26 เมษายน 2565 ประกาศผลการประมูล งานบรหิารทัว่ไป  
28 เมษายน 2565 ท าสญัญาและช าระเงนิค่าประมูล งานบรหิารทัว่ไป  

 
ผูป้ระสานงาน :  ผอ.คมสนั ชยัรกัษา เบอรโ์ทรศพัท ์ 097-991-9108 
  ครูเมธาวี  ขันทะสอน  เบอร์โทรศพัท์  088-266-8263 
 


