ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
เรื่อง การประมูลร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2563 (รอบ 2)
--------------------------------ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใน
โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกรับใหญ่
ว่องกุศลกิจพิทยาคม ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1- 6 จำนวนประมาณ 1,000 คน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ร้านค้าที่จัดจำหน่าย
อาหารได้มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติการจำหน่าย
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและสถานศึกษา ดังนี้
ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นซองเสนอราคา รายการประมูลขั้นต่ำ ดังนี้
1. ร้านจำหน่ายอาหาร ประเภทข้าวราดแกง จำนวน 1 ร้าน ราคาประมูลขั้นต่ำ ร้านละ 20,000 บาท/ปี ไม่
รวม/ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ)
คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูลราคา
1. ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
2. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในวันทำสัญญา
3. ต้องยื่นซองประมูลร้านอาหารอาหารด้วยตนเองเท่านั้น
4. ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการจำหน่ายอาหาร
5. ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการบริการ การขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและมีวัสดุตาม
หลักประกอบโภชนาการ โดยมีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูล
ให้กับโรงเรียนตามกำหนด
6. ต้องยินดีที่จะปฏิบัติตามระแบบ หลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ที่โรงเรียนกำหนดขึ้น
ช่วงเวลาการขายประจำวัน
ให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายอาหารได้ ในวันทำการปกติทุกวันจันทร์-ศุกร์
ช่วงเช้าในเวลา เวลา 06.00 – 07.30 น. และช่วงพักกลางวันในเวลา 12.00 - 13.00 น.
การพิจารณาผลของการประมูลของผู้เสนอราคา
1. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากรสชาติอาหาร ความสะอาดและความน่า
รับประทาน (70%) โดยให้ผู้ยื่นซองเสนอราคาทุกร้าน จะต้องประกอบอาหารที่จะจำหน่ายและนำอาหารตัวอย่างมา
ให้คณะกรรมการชิมรสชาติของอาหาร ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น
2. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาร้านค้าที่ผ่านคุณสมบัติ และพิจารณาจากราคาที่เสนอมาเป็นลำดับถัดไป (30%)
ในด้านการพิจารณาจะยึดยึดตามระเบียบงานพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลมคือพิจารณาให้ราคาสูงที่สุดเป็นสำคัญ
โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกหรือฟ้องร้องใดๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้น

เงื่อนไข/ข้อปฏิบัติ/ข้อตกลง
1. ผู้ประกอบการร้านอาหาร จะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ในการขายอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามมาตรฐานที่
โรงเรียนกำหนด และใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็นมาตรฐาน และไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม งดใช้ถุงพลาสติก
2 ผู้ประกอบการร้านอาหาร จะต้องทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ และภาชนะที่ใช้ให้สะอาด ประกอบ
อาหารด้วยวัตถุดิบที่ใหม่สด ปรุงสุกใหม่ ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษ มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัยต่อผู้รับประทาน ให้
จัดเก็บอาหารในตู้กระจก และต้องมีภาชนะที่ปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด
3. ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณที่ร้านค้าของตน และบริเวณภายใน
โรงอาหารให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
4. ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งผู้ปรุงและผู้จำหน่ายอาหาร ต้องผ่านการตรวจสุขภาพทุกปี ต้องมีร่างกาย
แข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง แต่งกายสุภาพตามหลักผู้ประกอบโภชนา มีร่างกายสะอาด ทั้งหน้าตา ผมเล็บมือ
เล็บเท้าสะอาด มีมารยาทที่เหมาะสม พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ก้าวร้าว ไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นโรงเรียน
5. ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ชนะการประมูล ต้องมาทำสัญญาตามกำหนด และชำระเงิน 30 % ของ
จำนวนเงินที่ประมูลได้ ถ้าไม่มาทำสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ถือว่าสละสิทธิ์จะฟ้องร้องใดๆมิได้
6. ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต้องให้ความร่วมมือในการสนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียนเป็นครัง้ คราวตาม
โอกาสตามที่โรงเรียนแจ้งขอ
7. ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต้ องกำหนดราคาขายและจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไ ม่แพงกว่าราคาที่กำหนด
จะต้องไม่เพิ่มราคาขายหรือเพิ่มรายการที่นอกเหนือจากที่ โรงเรียนกำหนด หากมีความประสงค์จะปรับเพิ่ม หรือลด
รายการบางประเภทที่กำหนดในสัญญา ให้บันทึกเสนอเพื่อขออนุมัติจากโรงเรียนก่อนดำเนินการ
8. หากผู้ประกอบการร้านอาหาร ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง โรงเรียนจะบอกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินประมูลโดยจะ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องมิได้
การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร
1. รับซองประมูลราคาในวันที่ 1 – 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 1 ของ
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
2. ยื่นซองประมูลราคาอาหารในวันที่ 7 เมษายน เวลา 09.00 น. พิจารณาร้านค้าและประกาศผลผู้ชนะการ
ประมูลวันที่ 8 เมษายน 2563 ณ อาคาร 1 บริเวณบอร์ดคำสั่งโรงเรียน
3. ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคา ต้องยื่นรายการที่ต้องการจะประมูล ต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่า
หน้าซอง “เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน”
4. ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและอักษรชัดเจน 1 ฉบับ
ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
- รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันยื่นใบสมัคร
5. ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
6. การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้ดำเนิน
ตามระเบียบพัสดุของราชการโดยอนุโลม

7. ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณามาทำสัญญาตามที่โรงเรียนกำหนด พร้อมชำระเงินจำนวน ร้อยละ 30
ของราคาที่ประมูลได้ หากผู้ประกอบการไม่มาประกอบการตามเวลาที่ระบุในวันทำสัญญา โรงเรียนจะยึดเงินประกัน
สัญญาและจะไม่สามารถฟ้องร้องใดๆแก่โรงเรียนได้
การทำสัญญา
1. อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละรายการ ซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี
โดยทำการขายอาหารตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยเว้นวันปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน
2. กำหนดทำสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละรายการมาทำสัญญา ในวันที่ 17เมษายน 2563 .
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำ
สัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)
กำหนดชำระเงินประมูลร้านค้าอาหาร ดังนี้
งวดที่ 1 จ่ายเงินในวันทำสัญญา จำนวน 30 % ของจำนวนเงินที่เสนอประมูลและได้รับพิจารณาให้ได้ ในวันที่
17 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
งวดที่ 2 จ่ายเงินจำนวนที่เหลือทั้งหมดในวันของจำนวนเงินที่เสนอประมูล และได้รับพิจารณาให้ได้ ในวันที่ 15
พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเที่ยงกมล
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

(นางจันทรา เรือนทองดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

รายละเอียดการกำหนดราคาอาหารที่จำหน่ายของแต่ละร้าน

ประเภท
-ข้าวราดแกง
--อาหารจานเดียว
-ก๋วยเตี๋ยว
-น้ำปั่น,น้ำแข็งใส,ขนมหวาน
- ขนมหวานและผลไม้ทุกชนิด
-ปิ้ง,ย่าง,ทอด
-ข้าวเหนียว,ส้มตำ ประเภทยำ

รวม

จำนวนร้าน

ราคาจำหน่าย

หมายเหตุ

2
1
2
1
1
1
1

25-30 บาท
25-30 บาท
25-30 บาท
10-15 บาท
10-20 บาท
5-10 บาท
5-30 บาท

อาหาร 2,3 อย่าง
ธรรมดา , พิเศษ
ธรรมดา , พิเศษ
ตามขนาดแก้วที่มี
ราคาตามท้องตลาด

9 ร้าน

