ประกาศโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ประจาปีการศึกษา 256๒
*******************************
ด้วยโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีความประสงค์
จะทาการประมูลราคาขายอาหารของร้านค้ าในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 256๒ เพื่อจัดจาหน่ายให้บริการ
กับ คณะครู บุ คลากรและนั กเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จานวน 2๕ คน และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จานวน 2๕๑ คน โดยให้มีอาหารบริการ จัดจาหน่ายและบริการในราคาที่เป็นธรรมมี
ความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฏเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นซองเสนอราคา
1.1 ประเภทข้าวราดแกง/ข้าวหมูแดง/ข้าวมันไก่/ข้าวหมูกรอบ/ข้าวไก่ทอด
1.2 ประเภทอาหารลักษระก๋วยเตี๋ยว/ก๋วยจั๊บ/ราดหน้า/ผัดหมี่/ผัดไทย/ข้าวต้ม/โจ๊ก
1.3 ประเภทน้าหวานปั่น/น้าปั่นผลไม้สดและไอศกรีม
1.4 ประเภทของชา/เครื่องเขียน
2. คุณสมบัติขิงผู้ขอยื่นของประมูลราคาขายอาหาร
2.1 ต้องเคยเป็นหรือกาลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/บริการโดยตรง
2.2 ต้องมีสัญชาติไทย
2.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/แม่
ครัว/คนงานประกอบในร้านให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนด้วยหลังจากได้รับประมูล)
2.4 ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง
2.5 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร
2.6 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะดาเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการ
จ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกาหนด

3. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
- ขายและจาหน่าย บริการในวันเปิดทาการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ)
- ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 07.40 น.
- ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
- ช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
- ช่วงเวลานอกเหนือจากนี้ห้ามจาหน่ายโดยเด็ดขาด
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะ
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เป็ น ล าดั บ แรกและถ้ า ผ่ า นคุ ณ สมบั ติ จ ะพิ จ ารณาราคาที่ เสนอมาเป็ น ล าดั บ ต่ อ ไปโดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือ จะพิจารณาการให้ราคา
สูงสุดเป็นสาคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
5.1 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกณ์ในการขาย, อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องทาความสะอาด
สถานที่, ภาชนะมีความสะอาดถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกาหนดของโรงเรียน
5.2 อาหารที่จาหน่ายบริการต้องมีความสด, สะอาดมีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อนสารที่
เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะขายบริการ
และต้องมีภาชนะที่จะปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.3 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทาความสะอาดบริเวณที่ร้านค้าตนเองตลอดเวลาทาการ
5.4 ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ ร่างกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด
พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นที่ขายอาหารในโรงเรียน
5.5 ผู้ขายต้องทาการขายอาหารทุกวันทาการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน
และถ้าหยุดขายบ่อยครั้งโรงเรียนสามารถบอกยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการ
พิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป
5.6 ผู้ขายห้ามจาหน่ายน้าอัดลมทุกชนิด
5.7 ผู้ขายห้ามจาหน่ายอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารหมักดอง ของสุกๆ ดิบๆ
5.8 ผู้ขายห้ามจาหน่ายอาหารที่ก่อให้เกิดความสกปรกแก่สถานที่ เช่น เมล็ดแตงโม
ทานตะวัน ทอฟฟี่ หมากฝรั่ง ฯลฯ หรืออาหารที่โรงเรียนพิจารณาห้ามจาหน่าย

เมล็ด

5.9 ผู้ขายห้ามจาหน่ายของเล่นที่เป็นอันตรวจ เช่น ปืนพลาสติก ลูกดอก ลูกโป่งวิทยาศาสตร์
5.10 ผู้ขายต้องไม่ทาการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน

5.11การทาสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทาสัญญากับโรงเรียนตามกาหนดในประกาศ
พิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกันการทาสัญญาจานวน 20 % ของจานวนเงิน
ประมูลทั้งสิ้นของแต่ละรายที่ประมูลได้
5.12 เงินประกันสัญญาตามข้อ 5.7 นี้เป็นหลักประกันให้ผู้ทาสัญญาต้องมาดาเนินการตามที่ได้รับ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เงื่อนไข ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันสัญญาซึ่ง
ทางร้านจะเรียกร้องใดๆ ต่อโรงเรียนไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
5.13 กาหนดราคาขายอาหาร ดังนี้
5.13.1 ข้าวราดแกง ต้องมีแกงให้เลือกซื้อ/บริการไม่น้อยกว่า 3 ชนิดต่อวัน (ให้ประสานกับ
คณะครูโภชนาการเพื่อทารายการอาหารในแต่ละวันไว้เพื่อเขียนป้ายแจ้งผู้ซ้อได้อ่าน เข้าใจได้)
- ข้าวพูนจานราดกับข้าว 1 อย่าง ใส่ไข่ 1 ฟอง ราคา 25 บาท
- ข้าวพูนจานราดกับข้าว 2 อย่าง ราคา 20 บาท
- เพิ่มไข่ 1 ฟอง ราคา 5 บาท
5.13.2 ข้าวหมูแดง/ ข้าวมันไก่/ ข้าวหมูกรอบ/ ข้าวหน้าไก่ทอด
- ข้าวพูนจานใส่ หมูแดง/ ไก่ทอด/ ไก่มัน / หมูกรอบ ปกติ ราคา 20 บาท
- ข้าวพูนจานใส่ หมูแดง/ ไก่ทอด/ ไก่มัน / หมูกรอบ มากพิเศษ ราคา 25 บาท
5.13.3 ก๋วยเตี๋ยว/ ก๋วยจั๊บ/ ราดหน้า/ ผัดหมี่/ ผัดไทย/ ข้าวต้ม/ โจ๊ก
- ราคาปกติ ก๋วยเตี๋ยว หมูบด/ ก๋วยจั๊บ/ ราดหน้า/ ผัดหมี่/ ผัดไทย/ ข้าวต้ม/ โจ๊ก ราคาปกติ
20 บาท
- ราคาพิเศษ ก๋วยเตี๋ยว หมูบด/ ก๋วยจั๊บ/ ราดหน้า/ ผัดหมี่/ ผัดไทย/ ข้าวต้ม/ โจ๊ก ราคาพิเศษ
25 บาท
5.13.4 ไอศกรีมถ้วย/ ไอศกรีมตักถ้วยละ 5 บาท พิเศษ 10 บาท
5.13.5 น้าหวานปั่น /น้าผลไม้สดปั่น ได้แก่ น้าหวานปั่นใส่วัสดุอาหารเพิ่มสีสันรสชาติตาม
นิยม ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย/ น้าผลไม้สดตามฤดูกาลปั่น
ราคา -น้าหวานราคาปกติ แก้วละ 5 บาท
-น้าหวานราคาพิเศษ แก้วละ 10 บาท
-น้าผลไมเสดปั่น แก้วละ 5 บาท
5.13.6 ร้านของชา/ เครื่องเขียน ราคาขายต้องตามมาตรฐานท้องตลาด
หมายเหตุ ราคาจะยื่นอยู่จนกว่าจะมีการพิจารณาให้ปรับปรุงจากผู้บริหารและครูโภชนาการโรงเรียน
6. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร
6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม (ห้องธุรการ
โรงเรียน) ได้ตั้งแต่ วันที่ 1๑ มีนาคม พ.ศ.256๒ ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.256๒ เวลา 08.30 น. –
16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

6.2 ยื่นซองประมูลราคาได้ที่โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม (ห้องธุรการโรงเรียน) ได้ตั้งแต่วันที่
26 มีนาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.256๒ เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
6.3 เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 14 เมษายน 256๒ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
6.4 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 1 ซอง พร้อมจ่ายหน้าซอง
เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหารโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมภายในซองเสนอราคา
ประกอบด้วย
6.4.1 -.ในเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน
(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)
6.4.2 – สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
6.4.3 – สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็น
ผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และข้อ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ให้ถือผลการพิจาณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกราย จะต้องยอมรับ
และไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
6.6 การรับซอง / การมอบซองเสนอราคา / การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับการ
พิจารณาให้ดาเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
7. การทาสัญญา
7.1 อายุสัญญาโรงเรียนจะทาสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมี
อายุสัญญา 1 ปี(2 ภาคเรียนปีการศึกษา 256๒) โดยให้ทาการขายอาหาร (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 256๒
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 256๓)
7.2 นัดทาสัญญา กาหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทาสัญญา ภายใน
7 วัน เป็นต้นไป (ถ้าเกินกาหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทาสัญญาโรงเรียนจะเรียกผู้ได้ใน
ลาดับต่อไปมาทาสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น กรณีพิเศษต่อไป)
7.3 กาหนดชาระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ดังนี้
งวดที่ 1 วันทาสัญญา เป็นค่าประกันสัญญาจานวน 20% ของจานวนเงินที่เสนอประมูลและ
ได้รับพิจารณาให้ได้ตามเสนอทั้งหมด
งวดที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 256๒ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ชาระเงินครึ่งหนึ่งของเงินที่
ประมูล
งวดที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 256๒ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ชาระอีกครึ่งหนึ่งของเงิน
ที่ประมูลที่ค้างอยู่ให้ครบจานวนที่ประมูลไว้

หมายเหตุ หากผู้ขายไม่ชาระตามกาหนดเวลาดังกล่าว โรงเรียนสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที
8. ราคากลาง
8.1 ค่าเช่าสถานที่ร้านขายข้าวราดแกง

ปีละ 16,000 บาท

8.2 ค่าเช่าสถานที่ร้านขายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว

ปีละ 16,000 บาท

8.3 ค่าเช่าสถานที่ประเภทน้าหวาน

ปีละ 4,000 บาท

8.4 ค่าเช่าสถานที่ชายของชาและเครื่องเขียน

ปีละ 26,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๒

(นายดารง ใจหงส์)
ผู้อานวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

แบบใบเสนอราคาประมูลขายอาหารในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ปีการศึกษา 256๒
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา
1. ข้าพเจ้า
..................................................................................................................................................
อยู่เลขที่....................ถนน............................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด....................................................โทร..................................(มือถือ).............................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนจันจว้า
วิทยาคม โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือได้รับการลงโทษเรื่องขายอาหารเป็นลายลักษณ์
อักษรแต่อย่างใด
2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาขายอาหารในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ปีการศึกษา 256๒
(16 พ.ค.256๒- 31 มี.ค.256๓) ดังนี้
2.1 ประเภทข้าวราดแกง/ ข้าวหมูแดง / ข้าวมันไก่ / ข้าวหมูกรอบ / ข้าวไก่ทอด
เสนอเป็นจานวนเงิน.................................................บาท(......................................................................)
2.2 ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยว / ก๋วยจั๊บ / ราดหน้า / ผัดหมี่ / ผัดไทย / ข้าต้ม /โจ๊ก
เสนอเป็นจานวนเงิน................................................บาท(.......................................................................)
2.3 ประเภทน้าหวานปั่น / น้าปั่นผลไม้สดและไอศกรีม
เสนอเป็นจานวนเงิน...............................................บาท(........................................................................)
2.4 ประเภทของชา / เครื่องเขียน
เสนอเป็นจานวนเงิน...............................................บาท(.......................................................................)
สรุปขอเสนอ.........................รายการ รวมเป็นเงินจานวน.................................บาท
(..............................................................................................)
ซึ่งได้รวมภาษีอากรอื่นๆไว้ด้วยแล้ว
3. คาเสนอจายื่นอยู่เป็นระยะเวลา 60 วันนับแต่วันเปิดซองเสนอราคา
4. ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทางานตามสัญญาทันที และจะดาเนินการตามเอกสารเงื่อนไขของประกาศ
เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารของโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมนับถัดจากวันเริ่มทางานตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
และมีประสิทธิภาพตามหลักโภชนา ตามข้อกาหนดของโรงเรียน
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทาตามสัญญาตามเงื่อนไขทุกข้อของเอกสารประกาศโรงเรียน เรื่องการประมูลเสนอราคาอาหารใน
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมนับจากถัดวันที่ได้รับแจ้งให้ชนะการเสนอราคา โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใด

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.11 ของประกาศเสนอราคาให้แก่
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม หรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ 20 ของราคาตามเสนอใบราคาไว้
ที่กรรมการพิจารณาให้ได้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่อาจมีให้แก่
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม และโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอได้ราคา
ประเภทนั้นๆหรือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้ตามการพิจารณาของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อไป
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆอันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคาในครั้งนี้
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่า โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในความผิดพลาดหรือตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน
คราวเดียวกัน

เสนอ ณ วันที่................................เดือน............................................พ.ศ................................

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

