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ประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลรานจำหนายอาหารในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 

……………………………………………………………. 
 

 ด วยโรงเร ียนเช ียงแสนว ิทยาคม ม ีความประสงค จะทำการประม ูลร านจำหน ายอาหาร                        
ประจำปการศึกษา 2564 เพื่อจัดจำหนายใหกับนักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ต ั ้ งแต ระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ท ี ่  1-6 จำนวน ประมาณ 1 ,100 คน โดยจ ัดจำหน ายและบริการ                                   
ในราคาที่เปนธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเปนไปตามระเบียบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม                      
วาดวยการจำหนายอาหารในสถานศึกษา 
 ขอท่ี 1 ประเภทรายการท่ีกำหนดใหยื่นซองประมูล 
  ๑.๑ รานคาสวัสดิการเพื่อประกอบและจำหนายสินคาอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ราน 
  1.2 รานจำหนายอาหาร อาหารจานเดียว และขาวราดแกง  จำนวน 2 ราน 
  1.3 รานจำหนายอาหารประเภทเสน กวยเต๋ียว น้ำเงี้ยว ขาวซอยไก จำนวน 1 ราน 
  1.4 รานจำหนายเครื่องด่ืม น้ำหวาน และน้ำแข็งไส   จำนวน 1 ราน 
  1.5 รานจำหนายอาหารผลไม ของทอด และปงยาง   จำนวน 1 ราน 
 ขอท่ี 2 คุณสมบัติของผูขอยื่นประมูล 
  2.1 บุคคลท่ัวไปท่ีมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล 
  2.2 ตองไมเปนเปนโรคติดตอรายแรง โดยมีใบรับรองแพทยมาประกอบ 
  2.3 ตองยื่นซองประมูลรานคาดวยตนเอง หรือมอบอำนาจ 
  2.4 ตองไมเคยถูกลงโทษจากหนวยงานตาง ๆ เปนลายลักษณอักษรในเรื่องการขายสินคา 
  2.5 ตองเปนผูมีความพรอมในการประกอบการบริการ การขาย อันไดแก มีวัสดุอุปกรณ     
ท่ีจำเปน มีบุคลากรท่ีจะดำเนินงานพรอม และมีความพรอมในการจายเงินคาประมูลใหกับโรงเรียนตามกำหนด  
  2.6 ไมเปนหนี้สินผูกพันกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 ขอท่ี 3 หลักเกณฑและเง่ือนไข 
  3.1 กำหนดราคาข้ันต่ำในการเสนอราคาประมูล 
   3.1.1 รานคาสวัสดิการ กำหนดราคาขั ้นต่ำในการเสนอราคาประมูลในอัตรา        
ปการศึกษาละ 80,000 บาท 
   3.1.2 รานจำหนายอาหาร อาหารจานเดียว และขาวราดแกง กำหนดราคาขั้นต่ำ  
ในการเสนอราคาประมูลในอัตราปการศึกษาละ 40,000 บาท 
   3.1.3 รานจำหนายอาหารประเภทเสน กวยเต๋ียว น้ำเงี้ยว และขาวซอยไก กำหนด
ราคาข้ันต่ำในการเสนอราคาประมูลในอัตราปการศึกษาละ 36,000 บาท 
   3.1.4 รานจำหนายเครื่องดื่ม น้ำหวาน และน้ำแข็งไส กำหนดราคาขั้นต่ำในการ
เสนอราคาประมูลในอัตราปการศึกษาละ 32,000 บาท 
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3.1.5 รานจำหนายอาหารผลไม ของทอด และปงยาง กำหนดราคาขั้นต่ำในการ

เสนอราคาประมูลในอัตราปการศึกษาละ 16,000 บาท 
 
 ขอท่ี 4 วัน เวลา สถานท่ี และวิธีรับสมัคร 

รายละเอียด วัน เวลา สถานท่ี 
3.1 ขอรับใบสมัครและรับซองประมูลในการคัดเลือก
การจำหนายอาหารประเภทตาง ๆ ไดท่ีหองพยาบาล 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

ต้ังแตวันท่ีออกประกาศ ถึง 21 พฤษภาคม 2564 
ต้ังแตเวลา 09.00 – 16.00 น. (เวนวันหยุดราชการ) 

3.2 ยื่นซองประมูลการจำหนายอาหารประเภทตาง ๆ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 ณ หองพยาบาล โรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคม 

3.3 สินคาท่ีผูประมูลสามารถจำหนายไดแก  
      1. รานคาสวัสดิการเพื่อประกอบและจำหนาย
สินคาอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ราน 
      2. รานจำหนายอาหาร อาหารจานเดียว และ
ขาวราดแกง จำนวน 2 ราน 
      3. รานจำหนายอาหารประเภทเสน กวยเต๋ียว    
น้ำเงี้ยว และขาวซอยไก จำนวน 1 ราน 
      4. รานจำหนายเครื่องด่ืม น้ำหวาน และน้ำแข็งไส 
จำนวน 1 ราน 
      5. รานจำหนายอาหารผลไม ของทอด และปงยาง 
จำนวน 1 ราน 

หมายเลขโทรศัพทผูประสานงาน 
ครชูรินทรทร  บุญมา  
090-9141223 

3.4 เปดซองการคัดเลือกผูประกอบการรานจำหนาย
อาหารประเภทตาง ๆ ในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.          
เปนตนไป ณ หองประชุมเล็กโรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

3.5 ประกาศผลผูไดรับคัดเลือกประกอบการรานอาหาร
ประเภทตาง ๆ ในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.         
เปนตนไป ณ บอรดประชาสัมพันธ อาคาร 3    
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

3.6 ทำสัญญาผูประกอบการรานคาสวัสดิการท่ีไดรับ
การคัดเลือกและนำเงินมาชำระครึ่งหนึ่งของราคา
ประมูล 

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น.       
เปนตนไป ณ หองประชุมเล็ก โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม 

 
 ขอท่ี 5 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร 
  5.1 ใบสมัคร 
  5.2. รูปถายขนาด 1 นิ้ว หนาตรงไมสวมแวนดำ ถายไมเกิน 6 เดือน จำนวน 2 แผน 
  5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง) 
  5.4 สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ชุด (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง) 
  5.5 ใบรับรองแพทย จำนวน ๑ ฉบับ 
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  เมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูดำเนินการแลวผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองทำขอตกลงกับโรงเรียน 
โดยจะยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอตกลงทุกประการ 
 ขอท่ี 6 คณะกรรมการฯ มีสิทธิจะดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกผูประกอบการและสงวนสิทธิ
ในการกำหนดหลักเกณฑตามความเหมาะสมและตามที ่คณะกรรมการฯเห็นสมควรเพื ่อประโยชน                
ตอทางราชการ 
 ขอท่ี 7 การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูประกอบการของคณะกรรมการฯ ตามประกาศฉบับนี้ใหถือเปน
ท่ีสุดจะอุทธรณและหรือจะนำไปฟองรองคดีใด ๆ มิไดท้ังส้ิน 
 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 
 

        ลงช่ือ 
         (นายบุญเทพ  พิศวง) 

        ผูอำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
      

 


