ประกาศโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจาหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
……………………….....................………………
ด้ว ยโรงเรี ย นหนองรี ประชานิ มิ ต ตั้ ง อยู่ ที่ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ที่ ๒ ต าบลหนองรี อาเภอบ่ อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะทาการประมูล ร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน เพื่อจัดจาหน่ายอาหาร
ให้กับคณะครูและบุคลากร จานวน ๕๒ คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประมาณ ๗๖๐ คน โดยให้มีอาหารบริการจัดจาหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นประมูล
๑.๑ ข้าวราดแกงทุกชนิด
จานวน ๒ ร้าน
2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูลร้านค้าขายอาหาร
2.๑ ต้องมีสัญชาติไทย
2.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/
แม่ครัว/คนงานประกอบในร้านให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูลก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่
๑
2.๓ ต้องยื่นซองประมูลอาหารด้วยตนเอง และ 1 คน ยื่นซองได้ 1 ร้านเท่านั้น
2.๔ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร
2.๕ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามพร้ อ มในการประกอบอาหารและการให้ บ ริ ก าร การขาย
อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะดาเนินงานพร้อมและ
มีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกาหนด
3. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
ขายและจาหน่าย บริการในวันเปิดทาการปกติทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ) ให้
จาหน่ายเป็นเวลาดังนี้
- เช้า
จาหน่ายตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๔๐ น.
- กลางวัน
จาหน่ายตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๔๐ น.
ช่วงเวลานอกเหนือจากเวลาข้างต้นห้ามจาหน่ายโดยเด็ดขาด
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณา
คุณสมบัติเป็นลาดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลาดับต่อไป โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็น
สาคัญ แต่ห ากมีเ หตุจ าเป็น ผู้ เสนอราคาสู ง สุ ดอาจไม่ไ ด้ รับ การพิ จ ารณา โดยให้ ยึด ผลการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆมิได้ทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
๕.๑ กาหนดราคาขั้นต่าในการเสนอราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๑๕,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน
5.๒ ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย , อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องทาความ
สะอาดล้างสถานที่ ทั่วบริเวณโรงอาหาร , ภาชนะมีความสะอาด ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกาหนดของ
โรงเรียน

5.๓ อาหารที่จาหน่ายบริการต้องมีความใหม่ สด สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นประโยชน์
ถูกหลักอนามัยไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความร้อน
ในขณะขายบริการและต้องมีภาชนะที่จะปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกาหนดอย่างเคร่งครัด
๕.๔ ผู้ขายจะต้องจาหน่ายอาหารตามประเภทที่ทางโรงเรียนได้กาหนดไว้เท่านั้น
5.๕ ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทาความสะอาดบริเวณที่ร้านค้าตนเองตลอดเวลาทาการ
5.๖ ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิด ร่างกาย
สะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นที่ขายอาหารในโรงเรียน
5.๗ ผู้ขายต้องทาการขายอาหารทุกวันทาการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า
2 วัน และถ้าหยุดขายเกิน 1 สัปดาห์ หรือหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตาม
เหตุผลการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป
5.๘ ผู้ขายต้องไม่ทาการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน
5.๙ ราคาจาหน่ายอาหารปกติ เริ่มต้นที่ราคา ๒๐ บาทต่อจาน
5.๑๐ การทาสัญญานั้นให้ผู้รับการประมูลให้มาทาสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียน
กาหนดพร้อมวางเงินประมูล และค่าประกันของเสียหายเป็นจานวนเงิน ๑,000 บาท/สัญญา และจะคืนเงิน
ค่าประกันเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
5.1๑ การทาสัญญาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยชาระครั้งเดียวในราคาที่ประมูลได้ในวันที่ทา
สัญญา
๕.๑๒ ผู้ขายต้องชาระค่าไฟฟ้าและบริการอื่นๆในอัตราหน่วยละ ๓ บาท/เดือน
๕.๑๓ ผู้ขายต้องชาระค่านา ในอัตราหน่วยยูนิตละ ๕ บาท/เดือน
๕.๑๔ ผู้ขายต้องชาระค่าทาความสะอาดโรงอาหาร ในอัตราเดือนละ ๓๕๐ บาท หรือภาค
เรียนละ ๑,๒๐๐ บาท ให้กับทางโรงเรียน
6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลร้านค้าขายอาหาร
6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาได้ที่โรงเรียนหนองรีประชานิมิต (ห้องสานักงาน
อาคาร ๒) ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
– ๑๕.๓๐ น. หรือในวันและเวลาราชการ
6.2 ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา
๑๐.๐๐ น. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
6.๓ ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองเรียน
ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหารโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ดังนี้
6.๓.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษร
ตรงกันชัดเจน จานวน 1 ฉบับ (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)
6.๓.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
- ใบรับรองแพทย์
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคา
สูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบุติตามข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ ๕ และ
๖ โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิ ทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกราย
จะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
6.๖ การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ดาเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม

7. การทาสัญญา
๗.๑ อายุสัญญา โรงเรียนจะทาสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารซึ่งมี ๔ เดือน
(๑ ภาคเรียน) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๑๕๖๓ (หรือตามเวลาที่
โรงเรียนเปิดทาการเรียนการสอน)
7.2 กาหนดทาสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทาสัญญา ในวันที่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. (ถ้าเกินกาหนดดัง กล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทา
สัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลาดับต่อไปมาทาสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น กรณี
พิเศษต่อไป)
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายศุภากร เมฆขยาย)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

