ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจาหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
-----------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีความประสงค์จะทําการประมูลร้านค้า เพื่อจัดจําหน่ายอาหารในโรง
อาหารให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จํานวน 86 คน
และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 1,600 คน โดยให้มีอาหารบริการ จัดจําหน่ายและบริการจ้างเหมาใน
ราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของ
โรงเรียน ดังนี้
1. จัดให้มีการจาหน่ายรายการที่กาหนดดังนี้
1.1 ประเภทข้าวแกง ได้แก่ ข้าวราดแกงทุกชนิด
1.2 ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ข้าวคลุกกะปิ ข้าวหมกไก่
1.3 ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยว หรือก๋วยจั๊บ/โล่งโต้ง
1.4 ประเภทของทอด ปิ้ง ย่าง ได้แก่ ลูกชิ้นทอด เนื้อทอด หมูทอด ลูกชิ้นปิ้ง ไส้กรอกทอด ไก่ทอด
1.5 ประเภทของหวานและผลไม้ ได้แก่ ขนมหวาน ผลไม้สด ไอศกรีมตัก
1.6 ประเภทขนมจีน โจ๊ก ข้าวต้ม ผัดซีอิ้ว
1.7 ประเภทอาหารอีสาน ได้แก่ ลาบ ส้มตํา ข้าวเหนียว ไก่ย่าง
1.8 ประเภทเครื่องดื่มน้ําผลไม้ น้ําหวาน น้ําผลไม้ปั่น
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าให้
ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูล)
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นมีบุคลากรที่จะ
ดําเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกําหนด
3. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
3.1 ขายและจําหน่าย บริการในวันเปิดทําการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการการ)
3.2 ให้จําหน่ายเป็นเวลา ดังนี้ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00 – 07.40 น. – กลางวัน 11.00 – 13.00 น.
3.3 เฉพาะน้ํา จําหน่ายช่วงพักกลางวัน เวลา 11.00-13.00 และช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.00 น.

4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณา
คุณสมบัติเป็นลําดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็น ลําดับต่อไป โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็น
สําคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
5.1 กําหนดราคาขั้นต่ําในการเสนอราคาประมูล ราคา 586,000 บาทต่อปี
5.2 ผู้จําหน่ายจะไม่จําหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นํามาโรงเรียน หรือ
รับประทาน ได้แก่ ลูกอม หมากฝรั่ง น้ําอัดลมทุกชนิด เครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ขนมถุง
ที่มีส่วนผสมของผงชูรส บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดบรรจุกล่อง อาหารสําเร็จรูป และอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือ
ขนมอื่น ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป
5.3 ผู้จําหน่ายต้องทําการขายอาหารทุกวันทําการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของ
ผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป
5.4 ผู้ขายต้องไม่ทําการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน
5.5 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารโดยที่ภาชนะมีความสะอาด
ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกําหนดของโรงเรียน ห้ามใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก
5.6 อาหารที่จําหน่ายบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อนสารที่
เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุกโดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะที่ขายบริการและต้องมีภาชนะ
ที่ปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกําหนดอย่างเคร่งครัด
5.7 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณร้านค้าตนเองตลอดเวลาทําการขาย
5.8 ผู้ขายแต่งกายตามที่โรงเรียนกําหนด ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจา
สุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาวะวิวาทกับผู้อื่นที่ขายอาหารในโรงเรียน
5.9 ผู้ขายต้องจัดเก็บขยะและกวาดเก็บให้เรียบร้อยตลอดเวลาพร้อมนําขยะไปจัดเก็บตามที่โรงเรียน
กําหนดทุกวัน
5.10 ผู้ขายต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโรคร้ายแรง
5.11 การทําสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลมาทําสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียนกําหนด
พร้อมวางเงินประกันสัญญา จํานวน 5 เปอร์เซ็น ของจํานวนเงินค่าประมูลตามระเบียบพัสดุ 61
5.12 เงินประกันสัญญาตามข้อ 5.10 นี้เป็นหลักประกันให้ผู้ทําสัญญาต้องมาดําเนินการตามที่ได้รับ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันสัญญา ซึ่งทางร้านจะ
เรียกร้องใดๆ ต่อโรงเรียนไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
5.13 ผู้ประมูลได้จะต้องติดตั้ง มาตรวัดกระแสไฟฟ้า(มิตเตอร์)และเสียค่าไฟฟ้าตามอัตราของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกาะสมุยทุกเดือน
5.14 กําหนดราคาขายอาหารดังนี้
5.14.1 ข้าวราดแกง ต้องมีแกงให้เลือกซื้อ/บริการ ไม่น้อยกว่า 4 ชนิดต่อวัน
- ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว 2 อย่าง ราคา 30 บาท

- ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว 3 อย่าง ราคา 35 บาท
5.14.2 อาหารจานเดียว
- ข้าวพูนจานใส่ ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ คารา 30 บาท
5.14.3 อาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยว หรือก๋วยจั๊บ/โล่งโต้ง
- ราคาปกติใส่ไก่บด /หมูบด และลูกชิ้น ราคา 30 บาท
5.14.4 ประเภทของทอด ปิ้ง ย่าง ได้แก่ ลูกชิ้นทอด เนื้อทอด หมูทอด ลูกชิ้นปิ้ง ไส้กรอก
ทอด ไก่ทอด (ถ้ามีรายการอื่นมาปิ้ง/ทอด/ย่าง) เพิ่มจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโภชนาการ
และร้านค้าสวัสดิการก่อนจะขายได้
5.14.5 ประเภท ขนมหวาน ผลไม้สด ไอศกรีมตัก น้ําหวานปั่น น้ําผลไม้ปั่นสด
- น้ําหวานแก้วละ แก้วละ 10 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ออนซ์
- น้ําผลไม้สดปั่น แก้วละ 15 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ออนซ์
- ขนมหวานถ้วยละ 12 บาท
- ผลไม้สดจานละ 10 บาท
5.14.6 ประเภทขนมจีน โจ๊ก ข้าวต้ม ผัดซีอิ้ว
- ขนมจีนพูนจาน ราดน้ําแกง 2 อย่าง ราคา 30 บาท
- ขนมจีนพูนจาน ราดน้ําแกง 2 อย่างใส่ใข่ 1 ฟอง ราคา 35 บาท
- โจ๊กใส่ใข่ใส่หมูบด ใส่เครื่องใน ราคา 25 บาท
- โจ๊กใส่เครื่องใน หมูบด ไม่ใส่ใข่ ราคา 20 บาท
- ผัดซีอิ้ว ใส่หมูไก่ พูนจาน จานละ 30 บาท
5.14.7 ประเภทอาหารอีสาน ได้แก่ ลาบ ส้มตํา ข้าวเหนียว ไก่ย่าง
- ลาบ ส้มตํา ยําต่างๆ ราคา จานละ 20 บาท
- ข้าวเหนียวถุงละ 5 บาท
หมายเหตุ ราคาจะยืนอยู่จนกว่าจะมีการพิจารณาให้ปรับปรุงจากคณะกรรมการโภชนาการ และ
ร้านค้าสวัสดิการ
6. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง/ การเปิดซองประมูลราคา
6.1 ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กลุ่ม
บริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ได้ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
6.2 เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสวาทดิ์เรืองจันทร์
6.3 ประกาศผลการประมูล พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในวัน 7 เมษายน 2561
ทางเว็ปไซด์โรงเรียน www.tpp.ac.th
6.4 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง เรียน ประธานกรรมการเปิดซอง
ประมูลราคาอาหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ดังนี้
6.4.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน (ใช้
แบบเสนอราคาของโรงเรียน)
6.4.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
- สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา

- เอกสารที่แสดงการรับรองหรือวุฒิบัตรในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ
หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือจากองค์กรที่เชื่อถือได้
- ใบรับรองแพทย์
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้
ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้อง
ยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
6.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
7. การทาสัญญา
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมีอายุ
สัญญา 1 ปี (2 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561) โดยให้ทําการขายอาหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึง
วันที่ 16 มีนาคม 2562
7.2 นัดทําสัญญา กําหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทําสัญญา ในวันที่ 8
เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ อาคารสวาทดิ์เรืองจันทร์ (ถ้าเกินกําหนดดังกล่าวถือว่าไม่
ประสงค์จะทําสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลําดับต่อไปมาทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)
7.3 กําหนดชําระเงินประมูลร้านค้าขายอาหาร ดังนี้
งวดที่ 1 วันทําสัญญา ผู้ที่ได้รับการประมูลจ่ายเงิน จํานวน 50 เปอร์เซ็น ของจํานวนเงินที่เสนอ
ประมูลและได้รับพิจารณาให้ได้ตามเสนอทั้งหมด
งวดที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ชําระเงิน 25 เปอร์เซ็นของเงินที่
ประมูลไม่รวมเงินประกันสัญญา
งวดที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ชําระเงิน 25 เปอร์เซ็นของเงินที่
ประมูลไม่รวมเงินประกันสัญญา
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายประยงค์ อินนุพัฒน์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

