
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเนินพิทยาคม 
เรื่อง  ประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  

********************* 
ด้วยโรงเรียนเนินพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์              

มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ให้แก่ ครู บุคลากร 
และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประมาณ ๓๒๐ คน โดยจัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม และ
เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการโรงเรียน ดังนี้  

 

๑.  ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร   
๑.๑ ร้านอาหารประเภทข้าว  
๑.๒ ร้านอาหารประเภทเส้น 
๑.๓ ร้านอาหารประเภทเบ็ดเตล็ด 
(รายละเอียดแต่ละประเภทระบุไว้ในสัญญา) 
 

๒.  คุณสมบัติผู้ท่ีมีสิทธิยื่นซองเสนอราคา 
 ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
 ๒.๒ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเรื้อรัง 
 ๒.๓ ไม่เก่ียวข้องหรือเสพสารเสพติดทุกประเภท 
 ๒.๔ ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนหรือบุคคลที่มีผลประโยชน์เป็นผู้เสนอราคาประมูล
ครั้งนี้ 
 
๓.  เอกสารและหลักฐานในการยื่นซองเสนอราคาและการทำสัญญา  
 ๓.๑ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นซองเสนอราคา  จำนวน  ๑ ฉบับ  
 ๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน  ๑ ฉบับ  
 ๓.๓ ใบรับรองแพทย์ของผู้ยื่นซองเสนอราคา  จำนวน  ๑ ฉบับ 
๔.  การรับเอกสารและย่ืนซองเสนอราคาวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕ 
     เวลา๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น  ห้องบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเนินพิทยาคม 
 

 ระยะเวลาอายุสัญญาการดำเนินการรวม ๑ ปีการศึกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕            
ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๘  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

           
 

 
                                                              (นายพงษ์ศักดิ์    กางถิ่น) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 



เงื่อนไขและข้อปฏิบัติแนบท้ายสัญญา 
ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  

โรงเรียนเนินพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
******************************* 

 
๑. ผู้ประกอบร้านค้าได้แก่ ผู้ประมูลได้หรือผู้ที่โรงเรียนตกลงให้จำหน่าย 
๒. สถานที่ขายหรือจำหน่าย ภายในโรงอาหารโรงเรียนเนินพิทยาคม 
๓. ช่วงเวลาขาย ทุกวันทำการ และ/หรือ วันที่โรงเรียนจัดกิจกรรม 

ช่วงเช้า   เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. 
ช่วงเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
ช่วงเย็น  เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. 

     นอกเหนือเวลาดังกล่าวห้ามขายหรือจำหน่ายทุกประเภท ทุกกรณี 
๔. สถานที่ประกอบอาหาร จำหน่ายอาหาร ที ่นั ่งรับประทานอาหาร พื ้นและบริเวณโดยรอบ         

เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการค้าในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การกำจัด 
จัดเก็บขยะในการประกอบการเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการค้า 

๕. ผู ้ขายหรือผ ู ้จำหน่ายอาหารต้องสวมผ้าก ันเป ื ้อน หมวกคลุมผม สวมหน้ากากอนามัย               
ขณะประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหาร พร้อมทั้งตรวจสอบความสะอาดของร่างกายทุกครั้ง และหมั่นล้าง
มือบ่อยๆ  

๖. ภาชนะใส่อาหาร จาน ชาม ต้องสะอาด ช้อน ส้อม มีหม้อต้ม เครื่องปรุงมีฝาปิดให้มิดชิด 
๗. ประเภทอาหารตามโรงเรียนกำหนด ได้แก่ อาหารประเภทข้าว อาหารประเภทเส้น และอาหาร

ประเภทเบ็ดเตล็ด ที่ไม่ขัดต่อหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการตามหลักโภชนาบัญญัติ  โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของโรงเรียนในการให้ขายตามท่ีกำหนด 

๘. ราคาของอาหารที่อนุญาตให้จำหน่าย 
 ๘.๑ อาหารประเภทข้าว กับข้าว ๑ อย่าง ราคาไม่เกิน ๒๐ บาท กับข้าว ๒ อย่าง ราคาไม่เกิน    

๒๕ บาท   
 ๘.๒ อาหารประเภทเส้น  ราคาไม่เกิน ๒๐ บาท  เพิ่มพิเศษ ไม่เกิน ๒๕ บาท  
คุณภาพและปริมาณของอาหาร ต้องมีความเหมาะสมกับราคา สะอาด ถูกหลักอนามัย ปลอดภัย          

มีภาพถ่ายชนิดของอาหารและราคาติดให้ชัดเจน หากจะขึ้นราคาอาหารต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
โรงอาหารของโรงเรียนก่อน  

๙. ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้รับบริการ(ลูกค้า) ที่เป็นแบบอย่างและท่ีไม่พึงประสงค์ ต่อผู้รับผิดชอบ
ทันทีท่ีพบเห็น 

๑๐. ผู้ประกอบการร้านค้า มีข้อขัดข้องในแนวปฏิบัติ ให้สอบถามผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
 
 
         งานโภชนาการ 
         กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
         โรงเรียนเนินพิทยาคม 
 

 



รายละเอียดการยื่นซองเสนอราคา 
 

  ให้ยื่นซองเสนอราคา โดยใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียนจัดให้เท่านั้นและกำหนดยื่นซองเสนอราคา    
ขั้นต่ำ ดังนี้ 

๑. ร้านอาหารประเภทข้าว เริ่มที่  ๒๑,000  บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   
๒. ร้านอาหารประเภทเส้น เริ่มที่  ๑๓,000  บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)   
๓. ร้านอาหารประเภทเบ็ดเตล็ด เริ่มที่  ๑๕,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

 
การทำสัญญาและการชำระเงิน 
 ผู้ชนะการประมูลราคา ให้ทำสัญญากับทางโรงเรียนเนินพิทยาคม  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนดและชำระเงิน  
2 งวด  ในวันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  (๖0%)  และ ภาคเรียนที่ 2  (๔0%)   
  
กำหนดการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่าย อาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๕ 
 
รับเอกสาร  วันที่  ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. 256๕  ถึง วันที่  ๒๕  เดือนเมษายน พ.ศ. 256๕ 
     เวลา  09.00 น.- 1๒.๐0 น.     
     ห้องบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเนินพิทยาคม 
ยื่นซองประมูลเสนอราคา  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. 256๕   
     เวลา  09.00  น. -  1๒.00 น.  
     ห้องบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเนินพิทยาคม 
เปิดซองประมูลเสนอราคา  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. 256๕   
     เวลา  13.๐0  น. เป็นต้นไป 
ประกาศผลการประมูล  ภายใน  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. 256๕   
     เวลา  ๑๖.๓0  น.   
     หน้าห้องห้องบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเนินพิทยาคม 
ทำสัญญา   วันที่  ๒ พฤษภาคม  พ.ศ. 256๕   
     เวลา  10.00  น.  
     ห้องบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเนินพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 


