
 
ประกาศโรงเรียนพญาไท 

เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรยีนพญาไท (เพิ่มเติม) 
ประจำปีการศึกษา 2565 

--------------------------------------------------- 
 

 ด้วยโรงเรียนพญาไท มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้าในการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนให้กับคณะครู 
บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพญาไท ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรจำนวน 130 คน และนักเรียนจำนวน
ประมาณ 1,800 คน โดยให้มีการจัดจำหน่ายและบริการในราคาที ่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ              
มีการควบคุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้  

1. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นซองเสนอราคา 
1.1 ประเภทขนม/เบเกอรี่ ได้แก่ ขนมปังทุกชนิด เบเกอรี่ โดนัท คุ้กกี้ ซาลาเปา ขนมจีบ แซนวิช ขนมเค้ก ซูชิ 

ขนมประเภทฉาบ ห้ามจำหน่ายขนมขบเคี้ยว  
1.2 ประเภทข้าวราดแกง ได้แก่ ข้าวราดแกงทุกชนิด  
1.3 ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยว ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวไก่ สุกี้  
1.4 ประเภทเครป ได้แก่ ขนมเครปทุกชนิด ขนมโตเกียว   
1.5 ประเภทอาหารว่าง ได้แก่ ไข่ดาว ไส้กรอก สเต็ก ลูกชิ้น นักเก็ต เฟรนฟรายด์ เบคอน ปูอัด แฮมเบอร์เกอร์ 

ไก่ป๊อบ ปลาชีสสติ๊ก โบโลน่า  

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล 
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบหลังการประมูล (ส่วนผู้ประกอบการ

ร้านค้าให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับการประมูล) 
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง 
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
2.5 ต้องเป็นผู้ที ่มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ในการจำหน่ายครบถ้วน          

มีบุคลากรที่พร้อมดำเนินการ และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามที่กำหนด 
2.6 ผู้ประมูลต้องมีใบรับรองผู้สัมผัสอาหารตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ (ถ้ามี) 
2.7 ต้องไม่เคยกระทำความผิด หรือค้างชำระค่าเช่า ค่าบริการกับทางโรงเรียนมาก่อน  

3. ช่วงเวลาการขายประจำวัน  
 3.1 ขายและจำหน่าย บริการในวันเปิดทำการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
 3.2 ให้จำหน่ายเป็นเวลาดังนี ้
 สำหรับนักเรียน  
  - ช่วงเชา้  เวลา  06.00 น. – 07.40 น. 
  - ช่วงพักกลางวัน  เวลา  11.50 น. – 12.30 น.  
  - ช่วงเย็น  เวลา  14.30 น. – 18.00 น. 

สำหรับผู้ปกครอง 
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. ยกเว้นช่วงเวลา 07.40 – 08.30 น. 
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4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง โดยพิจารณาคุณสมบัติ
เป็นลำดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลำดับต่อไป โดยคณะกรรมการจะพิจารณา       
ยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสำคัญ และให้ยึด            
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ   
มิได้ทั้งสิ้น 

5.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
5.1 กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูล ตามประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่น ดังนี ้

- ประเภทขนม/เบเกอรี่   ราคากลางที่กำหนดต่อร้าน 110,000 บาท 
- ประเภทข้าวราดแกง   ราคากลางที่กำหนดต่อร้าน   37,000 บาท 
- ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยว ราคากลางที่กำหนดต่อร้าน    36,000 บาท 
- ประเภทเครป    ราคากลางที่กำหนดต่อร้าน   15,000 บาท 
- ประเภทอาหารว่าง   ราคากลางที่กำหนดต่อร้าน   55,000 บาท 

5.2 ผู้จำหน่ายจะต้องจำหน่ายอาหารตามข้อตกลงและไม่จำหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียน
ไม่ให้นำมาโรงเรียนหรือรับประทาน ได้แก่ ลูกอม หมากฝรั่ง น้ำอัดลมทุกชนิด เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
ขนมถุงที่มีส่วนประกอบของผงชูรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่บรรจุถ้วย อาหารสำเร็จรูป และอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมอื่นๆ 
ที่ไม่มีประโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป 

5.3 ผู้จำหน่ายต้องทำการขายอาหารทุกวันทำการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน และ      
ถ้าหยุดขายบ่อยครั ้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการงาน
โภชนาการ พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิยื่นประมูลในปีต่อไป 

5.4 ผู้ขายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน และระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหารของ  
โรงเรียนพญาไท 

5.5 การทำสัญญาให้ผู้ที่ได้รับการประมูลมาทำสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียนกำหนด พร้อม
วางเงินประมูล ค่าประกันของเสียหาย และค่าบำรุงสถานที่ 

5.6 ทำสัญญาครั้งละ 1 ปี โดยชำระเงินตามที่ประมูลครั้งเดียว ณ วันทำสัญญา 
5.7 ชำระค่าประกันของเสียหาย ปีละ 1 ,000 บาท จะได้รับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา เมื่อไม่มีของชำรุด

เสียหาย 
5.8 ค่าบำรุงสถานที่ 5,000 บาท/ปี โดยชำระตามวัน เวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด 
5.9 ราคาในการจำหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่ วไปและเป็นไปตามที่

คณะกรรมการโภชนาการกำหนด 

6. การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคา 
 6.1 ขอรับแบบฟอร์มและยื ่นซองการประมูลราคาขายอาหารได้ที ่โรงเรียนพญาไท ( สำนักอำนวยการ   
โรงเรียนพญาไท) ตั้งแต่วันที ่ 26 เมษายน 2565 – 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.          
(เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.phyathai.ac.th. 
 6.2 เปิดซองประมูลราคา วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา 
 6.3 ประกาศผลการประมูล พร้อมประกาศรายชื่อผู ้ได้รับการพิจารณาในวันที ่ 6 พฤษภาคม 2565       
เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.phyathai.ac.th และปิดป้ายประกาศ ณ หน้าห้องสำนักงานอำนวยการ
โรงเรียนพญาไท 
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 6.4 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง เรียนประธานกรรมการ  
เปิดซองประมูลราคาร้านอาหารโรงเรียนพญาไท ดังนี้ 

6.4.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุเอกสารดังนี้ 
- ใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน  
- เสนอรายการอาหาร/สินค้าพร้อมราคาจำหน่าย ที่ไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปและ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการโภชนาการกำหนด  

    6.4.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุเอกสารดังนี้ 
         - สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอราคา 
    - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
    - ใบรับรองแพทย์ (ต้องนำมายื่น) 
    - สำเนาใบผ่านงานด้านอาหาร (ถ้ามี) 

 - สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร/เกียรติบัตรใบผู้สัมผัส
อาหาร (ถ้ามี) 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง เป็นผู้ได้รับ   
การพิจารณา หากเป็นผู้ที ่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียน         
ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซ่ึงผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 
 6.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลพิจารณา พร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณา        
ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 

7. การทำสัญญา 
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมีอายุสัญญา   

1 ปี 2 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (11 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2566) 
 7.2 น ัดทำส ัญญา กำหนดให ้ผ ู ้ ได ้ร ับการพ ิจารณาขายอาหารแต ่ละประเภทมาทำส ัญญาใน                          
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น. (ถ้าเกินเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะ
ทำสัญญา) โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญา หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษ
ต่อไป 
 7.3 กำหนดชำระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ชำระครั้งเดียว ณ วันทำสัญญา วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 
2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น. 

ประกาศ ณ วันที ่25  เมษายน พ.ศ.2565 
 
 
 

(นางพีรานุช   ไชยพิเดช) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 


