
 
ประกาศโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

เรื่อง การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน 
              

 

 

 โรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน มีควำมประสงค์จะประมูลร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม เพื่อเปิดจ ำหน่ำยให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560  โดยมีรำยละเอียด  ดังนี้ 
 

1. ประกำศให้ผู้สนใจรับทรำบ  ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภำคม 2560 – 5 พฤษภำคม 2560 

2. ผูส้นใจมำรับซองระเบียบกำร  วันที่  1 พฤษภำคม 2560 – 5 พฤษภำคม 2560 

เวลำ 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอ ำนวยกำร 

3. ยื่นซองประมูลพร้อมกับประกอบอำหำร วันที่  5 พฤษภำคม 2560 เวลำ 09.00 –12.00น.  

4.  ประกำศผลกำรประมูล วันที่  5 พฤษภำคม 2560   เวลำ 13.00 น. ณ เจ้ำน้อย                  
อำคำรอ ำนวยกำร  

 
 หำกผู้ใดสนใจขอรับระเบียบกำร ณ ห้องกลุ่มงำนอ ำนวยกำร โทร 053 – 532195 ต่อ 104  
โรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน  ในวันเวลำรำชกำร  
 

   ประกำศ  ณ   วันที่  1  พฤษภำคม 2560 
 

 
 

( นำยสุพล  ประสำนศรี ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรยีนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

เรื่อง  เสนอยืน่ซองประมูลรา้นขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนจักรค าคณาทร จงัหวัดล าพูน 

ประจ าป ี2560 
……………………………….………………………..……… 

 

ด้วยโรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน  มีควำมประสงค์จะท ำกำรประมูลร้ำน
ขำยอำหำรและเครื่องดื่มในโรงเรียน  ประจ ำปี 2560 เพื่อจัดจ ำหน่ำยให้กับนักเรียนในโรงเรียนจักรค ำคณำทร 
จังหวัดล ำพูน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1– ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ให้จัดจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม ที่มีควำม
สะอำด  ถูกสุขอนำมัย ตำมหลักโภชนำกำร  ดังนี้ 

 
 

1. ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองเสนอราคาแบ่งเป็นรายการ 4 รายการประมูลขั้นต่ า  ดังนี้ 
1.1 รำยกำรที่  1 ร้ำนก๋วยเตี๋ยว ข้ำวซอย สุกี้ ก๋วยจั๊บ   2  ร้ำน รำคำต่อร้ำน  86,999   บำท/2 ปี 
1.2 รำยกำรที่  2 ร้ำนข้ำวรำดแกง     1  ร้ำน รำคำต่อร้ำน  60,999   บำท/2 ปี 
1.3 รำยกำรที่  3 ร้ำนข้ำวขำหมู หมูแดง หมูกรอบ   1  ร้ำน รำคำต่อร้ำน  50,000   บำท/2 ปี 

 

2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคา 
2.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ำยแรง  โดยมีใบรับรองแพทย์มำประกอบในวันท ำสัญญำ 
2.2 ต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง 
2.3 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นลำยลักษณ์อักษรในเรื่องกำรขำยอำหำรและ 

เครื่องดื่ม 
2.4 ต้องเป็นผู้มีควำมพร้อมในกำรประกอบกำรบริกำร กำรขำย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นและ

มีวัสดุตำมหลักประกอบโภชนำกำร โดยมีบุคลำกรที่จะด ำเนินงำนพร้อม และมีควำมพร้อมใน
เรื่องกำรจ่ำยเงินค่ำประมูลให้กับโรงเรียนตำมก ำหนด 

 
 

3. ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
ขำยและจ ำหน่ำย  บริกำรในวันเปิดท ำกำรปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่ำง ๆ) 
เวลำ 06.30 – 07.45 น.  และ 11.00 – 16.00 น. 
 



 
 

4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
คณะกรรมกำรพิจำรณำเปิดซองเสนอรำคำจะพิจำรณำรำคำทุกรำยกำรที่เสนอยื่นซอง 

โดยพิจำรณำคุณสมบัติเป็นอันดับแรกและถ้ำผ่ำนคุณสมบัติจะพิจำรณำรำคำที่เสนอมำเป็นล ำดับต่อไป  
โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำโดยยึดตำมระเบียบกำรพัสดุของรำชกำรมำใช้โดยอนุโลมคือจะพิจำรณำ
ให้รำคำสูงที่สุดเป็นส ำคัญโดยให้ยึดผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำเปิดซองประมูลถือเป็น
ที่สุด ผู้เสนอรำคำจะเรียกหรอืฟ้องร้องใดๆมิได้ทั้งสิ้น 
 

 

5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
5.1 ผู้ขำยไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลง (ตำมแนบท้ำยประกำศ) 

ครั้งที่  1  ตักเตือนด้วยวำจำ 
ครั้งที่  2  ตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ครั้งที่  3 โรงเรียนบอกเลิกสัญญำและไม่คืนเงินประมูล 

5.2 ผู้ขำยต้องเตรียมภำชนะอุปกรณ์ในกำรขำย  อุปกรณ์ประกอบอำหำรและต้องท ำควำมสะอำด
สถำนที่ ภำชนะให้มีควำมสะอำด  ถูกหลักโภชนำกำรให้พร้อมตำมก ำหนดของโรงเรียน 

5.3 อำหำรที่จ ำหน่ำยและบริกำรต้องมีควำมสด สะอำด มีประโยชน์ ถูกหลักอนำมัย ไม่ปนเปื้อนสำร
ที่เป็นพิษต่อร่ำงกำย และต้องได้รับกำรปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีควำมร้อนในขณะขำยบริกำร 
และต้องมีภำชนะที่ปกปิดฝุ่นละอองตำมที่โรงเรียนก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

5.4 ผู้ขำยต้องรบัผิดชอบกำรท ำควำมสะอำดบริเวณที่ร้ำนค้ำของตนตลอดเวลำท ำกำร 
5.5 ผู้ขำยต้องแต่งกำยตำมหลักผู้ประกอบโภชนำกำร ร่ำงกำยสะอำด ผมและเล็บมือเล็บเท้ำสะอำด 

พูดจำสุภำพเรียบร้อย  ไม่ทะเลำะวิวำทกับผู้อื่นในโรงเรียน 
5.6 ผู้ขำยต้องไม่ท ำกำรอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
5.7 กำรท ำสัญญำนั้นให้ผู้ได้รับกำรประมูลได้มำท ำสัญญำกับโรงเรียนภำยในวันที่ก ำหนดจำกวัน

พิจำรณำเปิดซองเสนอรำคำพร้อมวำงเงินประกันกำรท ำสัญญำ 3,000   บำท ของจ ำนวนเงิน
ประมูลทั้งสิ้นของแต่ละรำยกำรที่ประมูลได้ 

       5.8  กำรช ำระเงินสิทธิประโยชน์ ร้ำนก๋วยเตี๋ยว ข้ำวซอย สุกี้ ก๋วยจั๊บ, ร้ำนข้ำวมันไก,่ ร้ำน         
  ข้ำวรำดแกง, ร้ำนขนมจีน, ร้ำนข้ำวขำหมู หมูแดง หมูกรอบ, จ ำนวน 10 %  ร้ำนข้ำวเหนียว หมู 
  ปิ้ง ไก่ป้ิง,ร้ำนลูกชิ้นนึ่ง/ทอด ซำลำเปำ ขนมจีบ,ร้ำนไก่ทอด เฟรนฟรำยต์,ร้ำนน้ ำผลไม้ปั่น,ร้ำน 
  ผลไม้สด,ร้ำนขนมหวำน/ขนมไทย จ ำนวน  12 %  ของกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องด่ืม 
  เป็นรำยวันท ำกำร เวลำ 16.00 น. 
 

6. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร 
6.1 รับซองประมูลรำคำในวันที่ 1 - 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 16.00 น. 

ในเวลำท ำกำร  ณ  ห้องอ ำนวยกำร 



6.2 ยื่นซองประมูลรำคำอำหำรและเครื่องดื่มพร้อมประกอบอำหำรให้คณะกรรมกำรประเมิน
กระบวนกำรประกอบอำหำร และคุณภำพอำหำรและเครื่องด่ืม ในวันที่ วันที่ 5 พฤษภำคม 2560 
เวลำ 09.00–12.00 น. และประกำศผลเวลำ 13.30 น. ณ ห้องเจ้ำน้อย อำคำรอ ำนวยกำร 

6.3 ซองเสนอรำคำ  ภำยในบรรจุใบเสนอรำคำเป็นตัวเลขและอักษรชัดเจน 1 ฉบับ 
6.3.1 ซองเอกสำรประกอบ  ภำยในบรรจุดังนี ้

- รูปถ่ำยขนำด 1x1.5 นิ้ว  จ ำนวน 2 รูป 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  พร้อมรับรองส ำเนำ  1  ฉบับ 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองส ำเนำ   1  ฉบับ 

6.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำเปิดซองประมูลรำคำตรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกำศผู้ได้รับกำรพิจำรณำ  
หำกเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตำมรำยละเอียดในข้อ 5 และข้อ 6 โดยโรงเรียน
ทรงไว้ซึ่ งสิทธิ์  ให้ถือผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด  ซึ่ งผู้ เสนอรำคำ               
ทุกรำยกำรจะต้องยอมรับและไม่สำมำรถเรียงร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได ้

6.5 กำรรับซอง/กำรมอบซองเสนอรำคำ/กำรรำยงำนผลพิจำรณำพร้อมประกำศผู้ได้รับกำรพิจำรณำ
ให้ด ำเนินตำมระเบียบพัสดุของรำชกำรโดยอนุโลม 

 
7. การท าสัญญา 

7.1 อำยุสัญญำ  โรงเรียนจะท ำสัญญำกับผู้ได้รับกำรพิจำรณำเป็นผู้ขำยอำหำรและเครื่องดื่มแต่ละ
รำยกำร  ซึ่งมีอำยุสัญญำ 2 ปี  โดยท ำกำรขำยอำหำรตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2560 – มีนำคม 
2562  โดยเว้นวันปิดภำคเรียนทุกภำคเรียน 

7.2 ก ำหนดท ำสัญญำ ให้ผู้ได้รับกำรพิจำรณำขำยอำหำรแต่ละรำยกำรมำท ำสัญญำ ในวันที่ 5 
พฤษภำคม 2560  ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 12.00 น.  (ถ้ำเกินก ำหนดดังกล่ำวถือว่ำไม่ประสงค์จะท ำ
สัญญำ โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล ำดับต่อไปมำท ำสัญญำหรือตำมกำรพิจำรณำของผู้บริหำร
สถำนศึกษำเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 

7.3 ก ำหนดช ำระเงินประมูลร้ำนค้ำอำหำร ดังนี้ 
วันท ำสัญญำผู้ท ำสัญญำ ต้องจ่ำยเงิน ค่ำประมูล พร้อมเงินประกัน ของจ ำนวนเงินที่เสนอประมูล
และได้รับพิจำรณำให้ได้ตำมเสนอวันที่ 8 พฤษภำคม  2560 ตั้งแต่เวลำ 09.00–12.00 น. 
 

 

    
     ประกำศ   ณ   วันที่  1 พฤษภำคม  2560 
 
 

 
( นำยสุพล  ประสำนศรี ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


