ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ฉบับที่ 23/2564
เรื่อง การประมูลร้านค้า การจาหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจาปี 2564
----------------------------------------ด้วยโรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในโรงอาหาร
โรงเรียน ประจําปี 2564 เพื่อจําหน่ายอาหารให้กับนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ให้จัดจําหน่าย
อาหารในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและ
โรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นซองเสนอราคา รายการประมูลขั้นต่า ดังนี้
1.1 ร้านจําหน่ายอาหาร ข้าวราดแกง ให้มีอาหารไม่น้อยกว่า 5 อย่าง/วัน จํานวน 1 ร้าน
ราคาขั้นต่ํา 70,000 บาท/ปี
1.2 ร้านจําหน่ายอาหารประเภท ก๋วยเตี๋ยว สุกี้ และข้าวเปียก โดยใช้ลูกชิ้นปลอดสารบอแล็กซ์
จํานวน 1 ร้าน ราคาขั้นต่ํา 70,000 บาท/ปี
1.3 ร้านจําหน่ายอาหารประเภทอาหารพื้นเมือง ส้มตําปลาต้มสุก ขนมจีน ผัดหมี่ อาหารทอด
ปิ้งย่าง นึ่ง เช่น น่อง/ปีกไก่ทอด ปิ้งหมู ปิ้งไก่ จํานวน 1 ร้าน ราคาขั้นต่ํา 35,000 บาท/ปี
2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลราคา
2.1 ผู้สมัครต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในวันทําสัญญา
2.3 ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการบริการ การขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการ โดยมีบุคลากรที่จะดําเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่อง
การจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกําหนด
2.6 ต้องยินดีปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆ ที่โรงเรียนได้ดําเนินการ
3. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
ขายและจําหน่ายอาหาร ในวันเปิดทําการปกติทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดต่างๆ )
ช่วงเช้า เวลา 06.00 – 07.50 น. ช่วงพักกลางวัน เวลา 11.15 – 13.05 น. และ ให้ร้านค้าทุกร้านจัดเก็บทํา
ความสะอาดทั้งภายในร้านและบริเวณรอบโรงอาหารให้สะอาดเรียบร้อย เวลา 14.30 น.
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4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ในการประกอบการ หากผู้ยื่นมีคุณสมบัติตามกําหนด พิจารณา
ราคาที่เสนอมาเป็นลําดับต่อไป การพิจารณาจะยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะ
พิจารณาให้ราคาสูงที่สุดเป็นสําคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือ
เป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
5. เงือ่ นไขและข้อปฏิบัติ
5.1 ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโรงเรียนบอกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินประมูล
5.2 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ในประกอบอาหารและต้องทําความ
สะอาดสถานที่ ภาชนะให้มีความสะอาด ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกําหนดของโรงเรียน
5.3 อาหารที่จําหน่ายและบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย ไม่
ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย และต้องได้รับการปรุงสุก โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะที่ขาย และต้อง
มีภาชนะที่ปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกําหนดอย่างเคร่งครัด
5.4 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณที่ร้านค้าของตนตลอดเวลาทําการ
5.5 ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักประกอบโภชนาการให้สวมเสื้อสีตามวัน กางเกงขายาว
ชุดกันเปื้อนพร้อมหมวกสีขาวทุกวัน ร่างกายสะอาด ผม เล็บมือและเล็บเท้าสะอาด พูดจากสุภาพเรียบร้อย
ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นในโรงเรียน
5.6 ผู้ขายต้องจ่ายค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ตามมาตรวัดของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกเดือน
5.7 ผู้ขายต้องไม่ทําการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน
5.8 การจ้างผู้ช่วยงานในร้านจําหน่ายอาหาร ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้โรงเรียนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเริ่มทํางาน พร้อมส่งหลักฐานให้ทางโรงเรียนดังนี้
5.8.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
5.8.2 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
5.8.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
5.8.4 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของราชการ ออกไม่เกิน 3 เดือน
5.9 กรณีจําหน่ายอาหาร ผู้ขายอาหารกระทําผิดสัญญาที่ทํากับโรงเรียนข้อใดข้อหนึ่ง ทาง
โรงเรียนมีสิทธิเลิกสัญญาทันทีและผู้ขายจะนําไปฟ้องร้องคดีใดๆ มิได้
5.10 การทําสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลมาทําสัญญากับโรงเรียนภายในวันที่กําหนด
พร้อมวางเงินประกันการทําสัญญาครั้งเดียว
6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร
6.1 รับใบสมัครและระเบียบการ พร้อมกับยื่นซองประมูลราคา ในวันที่ 7 – 22 เมษายน 2564
(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
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6.2 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคา ต้องยื่นรายการที่ต้องการจะประมูลพร้อม
จ่าหน้าซองเรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลว่าด้วยการจําหน่ายอาหารในโรงเรียน
6.3 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและอักษรชัดเจน 1 ฉบับ
6.4.1 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุ ดังนี้
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนา 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนา 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
นับจากวันยื่นใบสมัคร
6.4 ประกาศผลผู้ชนะการประมูล วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และจะติด
ประกาศหน้าห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา และเว็ปไซต์โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้ได้รับ
การพิจารณาหากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และข้อ 6 โดยโรงเรียน
ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายการจะต้องยอมรับ
และไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องโรงเรียนได้
6.6 การรับซอง / การมอบซองเสนอราคา / การรายงานผลพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับ
การพิจารณาให้ดําเนินตามระเบียบพัสดุของราชการโดยอนุโลม
7. การทาสัญญา
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละรายการ
ซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี โดยทําการขายอาหารตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
โดยเว้นวันหยุดราชการและวันปิดภาคเรียน
7.2 กําหนดทําสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละรายการมาทําสัญญา
ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ( ถ้าเกินเวลาที่กําหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์
จะทําสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลําดับต่อไปมาทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรณีพิเศษต่อไป)
7.3 กําหนดชําระเงินประมูลร้านค้าอาหาร
ให้จ่ายชําระเงินทั้งหมดในวันทําสัญญา ของจํานวนเงินที่เสนอประมูลและได้รับ
พิจารณาให้ได้ตามเสนอวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564
(นายกมล เสนานุช)
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

แบบยื่นความจานงเช่าพื้นที่เพื่อจาหน่ายอาหารในโรงเรียน
เรื่อง ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจําหน่ายอาหารในโรงเรียน
เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาร้านค้าและผู้ประกอบการภายในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ด้วยข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................อายุ..................ปี
บัตรประจําประชาชน เลขที่..................................................................บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)................................
ที่อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน เลขที่............... หมู่................ ถนน...................................... ตําบล.........................................
อําเภอ...................................... จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.....................................
ที่อยู่ปัจจุบันบ้าน เลขที่..................... หมู่............ ถนน......................................... ตําบล........................................
อําเภอ...................................... จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.....................................
มีความประสงค์ขอยื่นความจํานงเช่าพื้นที่เพื่อจําหน่ายอาหารในโรงเรียน โดยมีรายละเอียดประกอบ
การพิจารณา ดังนี้
1. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้จําหน่ายอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ตามเงื่อนไขข้อกําหนดของโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
2. ข้าพเจ้าขอเสนอเงินผลประโยชน์ขั้นต้นเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประมูลได้เป็น
จํานวนเงิน….....................................................บาท (................................................................... ....................................)
3. ข้าพเจ้าตกลงที่จะนําเงินมาจ่าย ตามข้อ 2 มามอบให้โรงเรียนในวันที่โรงเรียนกําหนดให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ประมูลได้ หากพ้นกําหนดข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนคัดเลือกผู้เหมาะสมรายอื่นๆ
4. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อกําหนดและรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนศรีสงครามวิทยาว่าด้วยเรื่อง
การจําหน่ายสินค้าโรงเรียนทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ถ้าข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เช่า
พื้นที่ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนศรีสงครามวิทยาทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นเสนอ
(........................................................)
วันที่............................................

ใบสมัครร้านจาหน่ายอาหาร
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ....................................................นามสกุล................................................
เกิดวันที่.................เดือน................................พ.ศ................... อายุ....................ปี เชื่อชาติ................
สัญชาติ................. ที่อยูป่ ัจจุบันบ้าน เลขที่..................... หมู่............ ถนน.........................................
ตาบล............................................. อาเภอ...................................... จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์.....................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เลขที่..................... หมู่............... ถนน................................................
ตาบล............................................. อาเภอ...................................... จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์.....................................
สุขภาพร่างกาย ( ) แข็งแรง
( ) อ่อนแอ ( ) มีโรคประจาตัว โปรดระบุ.........................
ปัจจุบันประกอบอาชีพ...................................................มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน.................................บาท
สถานที่ประกอบอาชีพ.............................................................................................................................
ท่านเคยมีประสบการณ์การทาร้านจาหน่ายอาหารอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ท่านเคยประมูลร้านจาหน่ายอาหารในสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการมาก่อนหรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย ถ้าเคย โปรดระบุ.......................................................................................
มีความประสงค์ขอสมัครจาหน่ายอาหารประเภท........................................................................

ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
วันที่.............เดือน........................พ.ศ. 2564

