
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

เรื่อง  การเปิดประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

……………………….....................……………… 
  ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหาร 
ประจ าปีการศึกษา 2565 (จ าหน่ายอาหารตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566) 
ส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 
2,600 คน โดยจัดจ าหน่ายในราคาที่เป็นธรรม  มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบตาม
กฎเกณฑข์องทางราชการและโรงเรียน ดังนี้ 
 

  1.  ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองประมูล 
  ก าหนดราคาข้ันต่ าในการเสนอราคาประมูลต่อ 1 รอบสัญญา (ปีการศึกษา 2565 มีระยะเวลาจ าหน่าย
อาหารตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566) ดังนี้ 
 

ที ่ ประเภทร้านที่จ าหน่ายอาหาร จ านวนร้าน 
ราคาประมูลเริ่มต้น 

(บาท) 
1 ร้านข้าวราดแกง  

จ าหน่ายข้าวสวย ราดกับข้าวชนิดต่าง ๆ 
2 10,000 

2 ร้านอาหารจานเดียว 
จ าหน่ายเมนูอาหารจานเดียว เช่น ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ 
ราดหน้า ข้าวขาหม ูฯลฯ 

1 10,000 

3 รา้นกว๋ยเตี๋ยว 
จ าหน่ายก๋วยเตี๋ยว เกาเหลา ฯลฯ 

1 10,000 

 

 *หมายเหตุ ต าแหน่งของร้านอาหารแต่ละเภทยึดตามแผนผังประกอบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

 2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล 
  2.1  ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล 
  2.2  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
มาประกอบ 
  2.3  ต้องไม่เคยผิดสัญญาหรือถูกลงโทษจากหน่วยงานภาครัฐ 
  2.4  ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการจ าหน่ายอาหาร ได้แก่ มีบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ในการจ าหน่ายอาหาร 
  2.5  ต้องมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูล ค่าเช่ารายเดือน ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าให้กับ
โรงเรียนตามก าหนด  
 

 3.  ช่วงเวลาการจ าหน่ายอาหาร 
  3.1  จ าหน่ายในวันเปิดท าการปกติของโรงเรียน (ยกเว้นวันหยุดต่าง ๆ)    
   - ภาคเช้า          ทุกระดับชั้น เวลา  ๐๖.๐๐ – ๐๗.๒๐ น. 
   - ภาคกลางวัน    ระดับชั้น ม.ต้น       เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น. 
   ระดับชั้น ม.ปลาย เวลา  ๑๑.๕๐ – ๑๒.๔๐ น. 
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 4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา 
  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ
พิจารณาคุณสมบัติเป็นล าดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นล าดับต่อไปโดยคณะกรรมการ 
จะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นส าคัญ 
โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 
 

 5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
  5.1 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารให้พร้อม ต้องท าความ
สะอาด ล้างพ้ืนที่ขายอาหารและประกอบอาหาร ภาชนะมีความสะอาด ถูกหลักโภชนาการตามก าหนดของโรงเรียน 
  5.2 อาหารที่จ าหน่าย ต้องมีความสดใหม่สะอาด ถูกสุขลักษณะเป็นประโยชน์ไม่มีสารปนเปื้อน 
ที่เป็นพิษต่อร่างกาย ต้องได้รับการปรุงที่สุกและต้องมีภาชนะที่ปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.3 ผู้จ าหน่ายต้องท าความสะอาดสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและประกอบอาหารตลอดเวลาท าการ 
  5.4 ผู้จ าหน่ายต้องแต่งกายถูกต้องตามหลักผู้ประกอบการทางโภชนาการ สวมเสื้อผ้าสะอาด 
สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิดและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนในโรงเรียน 
  5.5 ผู้จ าหน่ายต้องจ าหน่ายอาหารทุกวันที่โรงเรียนเปิดท าการปกติ ถ้าไม่มาจ าหน่ายต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายรวมกันเกิน 7 วันท าการต่อ 1 รอบสัญญา โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาได ้

  5.6 ผู้จ าหน่ายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
  5.7 ห้ามผู้ประกอบการร้านค้า น าภาชนะใส่อาหารประเภทถุงพลาสติก จานโฟม กล่องโฟมหรือ 
วัสดุต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมาใส่อาหารโดยเด็ดขาด  ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืน จะถูกด าเนินการลงโทษ
ตามระเบียบนี้ 

5.8 ผู้ประกอบการร้านค้าทุกราย จะต้องมีใบอนุญาตเพ่ือจ าหน่ายอาหาร  โดยสามารถติดต่อ
ขอใบอนุญาตจ าหน่ายอาหารได้ท่ีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๙ ผู้ประกอบการร้านค้า สามารถมีผู้ช่วยประกอบอาหาร หรือ จ าหน่ายอาหาร  ไม่เกินร้าน
ละ  ๒ คน เท่านั้น  โดยต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าว  รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อก าหนดต่าง  ๆ ของ
งานโภชนาการโรงเรียน ด้วย (ยื่นใบตรวจโรคตั้งแต่วันแรกที่ปฏิบัติงาน) 
  5.10 ในการท าสัญญาให้ผู้รับการประมูลมาท าสัญญากับโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียนก าหนด
พร้อมกับช าระเงินค่าประมูลในครั้งเดียวตามราคาท่ีประมูลได้ 
  5.11 ในการท าสัญญานี้เป็นการท าสัญญาครั้งละ 1 ปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2565  
ให้จ าหน่ายอาหารได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 

  5.12 ผู้จ าหน่ายต้องช าระเงินค่าเช่ารายวัน ตามรายละเอียดดังนี้ 
   - ร้านข้าวราดแกง  วันละ  350 บาท 
    - ร้านอาหารจานเดียว  วันละ  350 บาท 
   - ร้านก๋วยเตี๋ยว   วันละ  350 บาท 
  5.13 ผู้จ าหน่ายต้องช าระค่าน้ า ค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์ ราคาค่าน้ าหน่วยละ 16 บาท ราคาค่าไฟฟ้า
หน่วยละ 5 บาท โดยช าระเงินทุกสิ้นเดือน ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
 

6.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหาร 
  6.1  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าจ าหน่าย ที่งานพัสดุและสินทรัพย์ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.   
(ยกเว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์) 
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6.2  ยื่นซองประมูลราคาบุคคลหนึ่งสามารถยื่นซองประมูลอาหารได้เพียง ๑ ประเภทเท่านั้น 
โดยสามารถยื่นซองในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.ทีง่านพัสดุและสินทรัพย์ ห้องกลุ่ม
บริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
  6.3  เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา  
  6.4  ประกาศผลการประมูลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
          6.5 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็นซองเดียว โดยจ่าหน้าซอง “เรียนประธาน
คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านค้าจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา” โดยใน
ซองประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
   6.5.1  ใบเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 
จ านวน 1 ฉบับ (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 

 6.5.2  รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว  จ านวน 2 รูป 
  6.5.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรอง 1 ฉบับ 
 6.5.4  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรอง 1 ฉบับ 

           6.6  คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง 
เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตาม รายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 
โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้อง
ยอมรับและไมส่ามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  
    6.7  การรับซอง การมอบซองเสนอราคา การรายงานผลการพิจารณา พร้อมประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
 

 7.  การท าสัญญา 
  7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จ าหน่ายอาหาร อายุสัญญา 
1 ปีการศึกษา แต่ทั้งนี้ปีการศึกษา 2565 ให้จ าหน่ายอาหารได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 15 
พฤษภาคม 2566 
           7.2 ก าหนดท าสัญญา  ให้ผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จ าหน่ายอาหาร มาท าสัญญา ในวันที่ 16 
พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่งานพัสดุและสินทรัพย์ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
            7.3  ก าหนดช าระเงิน  ค่าประมูลร้านค้าจ าหน่ายอาหาร ให้น าเงินมาช าระ ณ วันท าสัญญา 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
 
           ประกาศ  ณ  วันที่  6 พฤษภาคม 2565 
 

 
 

                                 (นายสันต์ธวัช   ศรีค าแท)้                                     
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 


