ประกาศโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านจาหน่ายสินค้าและอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
(รอบที่ 3 )
-----------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนเขาชะเมาวิทยามีความประสงค์จะทาการประมูลร้านค้า เพื่อจัดจาหน่ายอาหารในโรง
อาหารให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา โดยให้มีอาหารบริการ จัดจาหน่ายและ
บริการจ้างเหมาในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทาง
ราชการและของโรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นซองประมูล
1.1 ร้านข้าวแกง จานวน 1 ร้าน
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าให้
ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับประมูล)
2.3 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร
2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นมีบุคลากรที่จะ
ดาเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกาหนด
3. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
- ขายและจาหน่าย บริการในวันเปิดทาการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
- ให้จาหน่ายเป็นเวลา ดังนี้
- ตั้งแต่เวลา เช้า 06.00 – 07.40 น. - กลางวัน 12.00 – 13.00 น.
- เย็น 16.00 เป็นต้นไป
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง โดยจะ
พิจารณาคุณสมบัติเป็นลาดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็น ลาดับต่อไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบของโรงเรียน คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสาคัญ โดยให้
ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

5. กาหนดราคาขายอาหาร
ข้าวราดแกง ต้องมีแกงให้เลือกซื้อ/บริการไม่น้อยกว่า 5 ชนิดต่อวัน แต่ละร้านทาป้ายบอกชื่อรายการ
อาหารไว้ชัดเจน
ที่
รายการอาหาร
ราคาที่กาหนด
1 ข้าวพร้อมกับข้าว อาหารจานเดียวและโจ๊ก ข้าวต้ม
จานละไม่เกิน 20 บาท
2 ก๋วยเตี๋ยวทุกประเภท
ชามละไม่เกิน 20 บาท
3 ผลไม้สด
ถุงละไม่เกิน 10 บาท
4 ส้มตา
ชุดละ/จานละไม่เกิน 20 บาท
5 ของทอดและของว่าง
ถุงละ/ชุดละไม่เกิน 10 บาท
6 ขนมจีน
จานละไม่เกิน 20 บาท
7 ไก่ข้าวเหนียวและย่าง
ชุดละไม่เกิน 20 บาท
8 ยา
ชุดละไม่เกิน 20 บาท
9 อื่นๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด
หมายเหตุ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาให้อยู่ในการพิจารณาของผู้บริหารและครูโภชนาการโรงเรียน
6. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
6.1 ร้านข้าวแกง จานวน 1 ร้าน
6.1.1 กาหนดราคาขั้นต่าในการเสนอราคาประมูล ราคา 2,000 บาทต่อเดือน
6.1.2 ผู้จาหน่ายจะไม่จาหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามตามระเบียบของโรงเรียน
6.1.3 ผู้จาหน่ายต้องทาการขายอาหารทุกวันทาการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของ
ผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป
6.1.4 ผู้ขายต้องไม่ทาการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน
6.1.5 การทาสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลมาทาสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียน
กาหนดพร้อมวางเงินประมูล ค่าประกันร้านค้า
6.1.6 ทาสัญญาครั้งละ 1 ปี โดยชาระเป็นรายเดือน
6.1.7 ชาระค่าประ กันของเสียหายปีละ 4,000 บาท
6.1.8 ราคาการจาหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
7. การรับแบบฟอร์ม/ การยื่นซอง/ การเปิดซองประมูลราคา
7.1 ขอรับแบบฟอร์มและยื่นซองการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ได้ตั้งแต่
วันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 - 15.30 น.
7.2 ยื่นซองประมูลราคา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 - 15.30 น.
7.3 เปิดซองประมูลราคาและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดย
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลร้านค้าและอาหารในโรงอาหาร เวลา 10.00 น.
7.4 ทาสัญญา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 เป็นต้นไป

7.5 ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง ดังนี้ พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
1. ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน (ใช้แบบ
เสนอราคาของโรงเรียน)
2. ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
- สาเนาใบผ่านงานด้านอาหาร/โภชนาการ (ถ้ามี)
- สาเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ด้านสุขาภิบาลอาหาร (ถ้ามี)
- สาเนาเกียรติบัตรรางวัลต่างๆ ที่ได้รับด้านอาหาร (ถ้ามี)
7.6 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้
ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้อง
ยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้
7.7 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้
ดาเนินการตามระเบียบของโรงเรียน
8. การทาสัญญา
8.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทาสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมีอายุ
สัญญา 1 ภาคเรียน
8.2 นัดทาสัญญา กาหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทาสัญญา ในวันที่
11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. (ถ้าเกินกาหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทาสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้
ได้ในลาดับต่อไปมาทาสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)
8.3 กาหนดการชาระเงินประกันในการประมูลร้านค้าขายอาหาร ชาระเงินประมูลในวันที่ทาสัญญา
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
9. การรักษาความสะอาด
9.1 ผู้ขายต้องรักษาความสะอาดภายในโรงอาหาร ห้องครัว โต๊ะ เก้าอี้ จุดจาหน่ายสินค้าตลอดจน
ห้องรับประทานอาหารครูให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
9.2 ผู้ขายต้องรักษาความสะอาดถ้วย ชาม ช้อน ส้อม ภาชนะใส่อาหาร และอื่นๆ ที่ใช้ในการอุปโภค
บริโภค ให้สะอาดและใหม่ตลอดเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
9.3 ผู้ขายต้องทาความสะอาดที่รับประทานอาหารของนักเรียน และห้องรับประทานอาหารครู ให้
สะอาดอยู่ตลอดเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
( นายมนตรี คนเล )
ผู้อานวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา

