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ประกาศโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565
ด้วยโรงเรียนศรัท ธาศิลาเพชรรังสรรค์ มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้า เพื่อการจำหน่ายอาหารใน
โรงเรียนให้กั บ คณะครู บุคลากร นัก เรียนและบุคคลอื่นทั่ วไป โดยให้มี ก ารจัดจำหน่ายอาหารและบริก ารอื่น ๆ
ในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการควบคุมป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นซองเสนอราคา
1.1 ประเภทน้ำ ได้แก่ น้ำดืม่ ทุกยีห่ ้อ ทุกขนาดตามมาตรฐาน (ห้ามจำหน่ายน้ำอัดลมทุกชนิด)
1.2 ประเภทผลไม้และขนมไทย ได้แก่ ขนมไทย และผลไม้ทกุ ชนิด (ห้ามจำหน่ายผลไม้ดองและผลไม้แช่อิ่ม)
1.3 ประเภทขนม/เบเกอรี่ ได้แก่ ขนมปังทุกชนิด เบเกอรี่ โดนัท คุ้กกี้ ซาลาเปา ขนมจีบ แซนวิช ขนมเค้ก ซูชิ
ขนมประเภทฉาบ (ห้ามจำหน่ายขนมขบเคี้ยว)
1.4 ประเภทข้าวราดแกง ได้แก่ ข้าวราดแกงทุกชนิด
1.5 ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ข้าวมันไก่ ข้าวหมูกรอบ ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง
1.6 ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยว ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวไก่ สุกี้
1.7 ประเภทอาหารตามสัง่ ได้แก่ โจ๊ก ข้าวต้ม ต้มเลือดหมู ก๋วยจั๊บ ไข่กระทะ ข้าวผัด ผัดกะเพรา ผัดซีอิ้ว
ราดหน้า มะกะโรนี สปาเกตตี้
1.8 ประเภทอาหารว่าง ได้แก่ ไข่ดาว ไส้กรอก สเต็ก ลูกชิ้น นักเก็ต เฟรนฟรายด์ เบคอน ปูอัด แฮมเบอร์เกอร์
ไก่ป๊อบ ปลาชีสสติ๊ก โบโลน่า
1.9 ประเภทอาหารอีสาน ได้แก่ ส้มตำ ข้าวเหนียว หมูปิ้ง ไก่ย่าง ขนมจีน ลาบ น้ำตก
2. คุณสมบัติของผูย้ ื่นซองประมูล
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อทีร่ ้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบหลังการประมูล (ส่วนผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับการประมูล )
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร
2.5 ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ในการจำหน่ายครบถ้วน มีบุคลากร
ที่พร้อมดำเนินการ และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามที่กำหนด
2.6 ผูป้ ระมูลต้องมีใบรับรองผูส้ ัมผัสอาหารตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ (ถ้ามี)
2.7 ต้องไม่เคยกระทำความผิด หรือค้างชำระค่าเช่า ค่าบริการกับทางโรงเรียนมาก่อน
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3. ช่วงเวลาการจำหน่ายประจำวัน
3.1 จำหน่ายและให้บริการในวันเปิดทำการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
3.2 จำหน่ายและให้บริการเป็นเวลาดังนี้
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
คณะกรรมการพิ จ ารณาเปิ ดซองเสนอราคา จะพิจ ารณาราคาของทุ ก รายที่ เสนอยื่น ซอง โดยพิจ ารณา
คุณสมบัติเป็นลำดับ แรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจ ะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลำดับ ต่อไป โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสำคัญ โดยให้
ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ
มิได้ทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
5.1 กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูล ตามประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่น ดังนี้
- กำหนดราคากลาง 30,000 บาท/ปี
5.2 ผู้จำหน่ายจะต้องจำหน่ายอาหารตามข้อตกลงและไม่จำหน่ายอาหารทีท่ างโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียน
ไม่ให้นำมาโรงเรียนหรือรับประทาน ได้แก่ ลูกอม หมากฝรัง่ น้ำอัดลมทุกชนิด เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มทีม่ ี
แอลกอฮอล์ ขนมถุงที่มสี ่วนประกอบของผงชูรส บะหมี่กงึ่ สำเร็จรูปที่บรรจุถ้วย อาหารสำเร็จรูป และอาหาร เครื่องดืม่
หรือขนมอื่นๆ ที่ไม่มปี ระโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป
5.3 ผู้จำหน่ายต้องทำการขายอาหารทุกวันทำการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน และ ถ้า
หยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการงานโภชนาการ
พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิยื่นประมูลในปีต่อไป และผู้จำหน่ายจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
5.4 ผูจ้ ำหน่ายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน และระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหารของ
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
5.5 การทำสัญญาให้ผู้ที่ได้รบั การประมูลมาทำสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียนกำหนด พร้อมวางเงิน
ประมูลและค่าประกันความเสียหาย
5.6 ทำสัญญาครั้งละ 1 ปี(ปีการศึกษา) โดยชำระเงินตามที่ประมูลครั้งเดียว ณ วันทำสัญญาเท่านัน้
5.7 ชำระค่าประกันความเสียหาย ปีละ 3,000 บาท จะได้รบั เงินคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา เมื่อไม่มีของชำรุดเสียหาย
5.8 ราคาในการจำหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปและเป็นไปตามที่
คณะกรรมการงานโภชนาการกำหนด
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6. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคา
6.1ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ (ห้องธุรการ
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ) ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. หรือดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.satha.ac.th
6.2 เปิดซองประมูลราคา วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอุ่นใจ
6.3ประกาศผลการประมูล พร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 ทาง
เว็บไซต์โรงเรียน www.satha.ac.th และปิดป้ายประกาศ ณ หน้าห้องสมุด โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
6.4 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง เรียนประธานกรรมการเปิด
ซองประมูลราคาร้านอาหารโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ดังนี้
6.4.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุเอกสารดังนี้
- ใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน
-เสนอรายการอาหาร/สินค้าพร้อมราคาจำหน่าย ที่ไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปและ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการโภชนาการกำหนด
6.4.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุเอกสารดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอราคา
- สำเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ สนอราคา
- ใบรับรองแพทย์ (ต้องนำมายื่น)
- สำเนาใบผ่านงานด้านอาหาร (ถ้ามี)
- สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร/เกียรติบัตรใบผูส้ ัมผัส
อาหาร (ถ้ามี)
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง เป็นผู้ได้รับ การ
พิจารณา หากเป็นผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบตั ิตามรายละเอียดในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียน ทรงไว้ซึ่ง
สิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถ เรียกร้อง
หรือฟ้องร้อง ๆ ต่อโรงเรียนได้
6.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณา พร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณา ให้
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
7. การทำสัญญา
7.1 อายุสญ
ั ญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผูจ้ ำหน่ายอาหารแต่ละประเภทซึง่ มีอายุ
สัญญา 1 ปี (ปีการศึกษา 2565 ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
7.2 นัดทำสัญญา กำหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทำสัญญาใน วันพฤหัสบดี ที่
28 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (ถ้าเกินเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา) โรงเรียนจะเรียก
ผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญา หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นกรณีพเิ ศษต่อไป
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7.3 กำหนดชำระเงินค่าประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและค่าประกันความเสียหาย ชำระครั้งเดียว ณ วันทำ
สัญญา ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
7.4 หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ ครูเมธาวี ขันทะสอน เบอร์ 088 - 2668263
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565

(นายคมสัน ชัยรักษา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์

แบบใบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลร้านจำหน่ายอาหาร
1. ข้าพเจ้า......................................................................................................อยูบ่ ้านเลขที่....................
ถนน..........................................ซอย............................แขวง/ตำบล.................................. ...................................
เขต/อำเภอ...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.....................
เบอร์โทรศัพท์.................................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร
ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้ง
รับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีก่ ำหนด และไม่เป็นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ หรือได้รับการ
ลงโทษเรือ่ งขายอาหารเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด
2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประเภท...........................................................
โดยเสนอเป็นเงิน.....................................บาท (. ............................................................................... )(ตัวอักษร)
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
3.1 ทำสัญญาตามเงือ่ นไขทุกข้อของเอกสารประกาศโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เรื่อง
การประมูล ร้านค้าจำหน่ายอาหาร นับจากถัดวันที่ได้รับแจ้งให้ชนะการเสนอราคา โดยไม่มเี งื่อนไขอื่นใด
3.2 ปฏิบัติตามสัญญาตามทีร่ ะบุไว้ให้แก่โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ หากข้าพเจ้าไม่
ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร
รังสรรค์และโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ มีสิทธิจ์ ะให้ผเู้ สนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอได้ราคาประเภทนั้น ๆ
หรือโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ อาจเรียกเสนอราคาใหม่ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป
4. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
แล้วและเข้าใจดีว่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
5. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรูร้ ่วมคิดกัน โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน
เสนอ ณ วันที.่ ......................เดือน.................................พ.ศ.....................
ลงชื่อ.............................................................
(.........................................................)
ผู้เสนอราคา

ปฏิ ทินการเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
วัน เดือน ปี
1 เมษายน 2565
1-24 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565

รายการ
ประกาศ
ยื่นซองประมูล
เปิดซองประมูลราคา

26 เมษายน 2565
28 เมษายน 2565

ประกาศผลการประมูล
ทาสัญญาและชาระเงินค่าประมูล

ผูป้ ระสานงาน : ผอ.คมสัน ชัยรักษา เบอร์โทรศัพท์
ครูเมธาวี ขันทะสอน เบอร์โทรศัพท์

ผูร้ บั ผิดชอบ
งานบริหารทั ่วไป
งานบริหารทั ่วไป
งานบริหารทั ่วไป/
คณะกรรมการฯ
งานบริหารทั ่วไป
งานบริหารทั ่วไป

097-991-9108
088-266-8263

หมายเหตุ

