ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
เรื่อง การประมูลจาหน่ายอาหารในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
ด้วยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
มีความประสงค์จะทาการประมูลราคาร้านค้าจาหน่ายอาหาร ในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อจัดจาหน่าย
ให้นักเรียน ประมาณ 1,880 คน ตลอดปีการศึกษา ๒๕62 จึงกาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการ
เสนอยื่นซองประมูลอาหารกลางวันนักเรียน ดังนี้
๑. ประเภทรายการที่กาหนดให้ยื่นซองเสนอราคา
1.1. อาหารประเภทข้าวราดแกง
จานวน 2 ร้าน
1. 2. ก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารประเภทเส้น จานวน 2 ร้าน
1.3. อาหารจานเดียว
จานวน 1 ร้าน
๒. คุณสมบัติของผู้ขอเสนอยื่นซองเสนอราคา
๒.๑ ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/ให้บริการดังกล่าวข้างต้น
๒.๒ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒.๓ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/
แม่ครัว/คนงานประกอบในร้านให้ขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ มาให้โรงเรียน
หลังจากได้รับการประมูล)
๒.๔ ต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง
๒.๕ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เคยกระทาผิดสัญญา
ในเรื่องการจาหน่ายอาหาร/การรับจ้างทาอาหาร
๒.๖ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
ในการประกอบอาหารและมีบุคลากรที่จะดาเนินงานพร้อม
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจาหน่ายอาหาร ครั้งนี้
๒.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เคยกระทาผิดกติกาข้อตกลงหรือระเบียบของโรงเรียนในการดาเนิน
โครงการอาหารกลางวันมาก่อน

-๒๓. การจัดทาซองประมูลราคา
ผู้ยื่นจะต้องยื่นเป็น ๒ ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง เรียน “ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา
ประมูลจาหน่ายอาหารโครงการอาหารกลางวัน” โดยแยกดังนี้
- ซองที่ ๑ ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรให้ตรงกัน ชัดเจน
(ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน และเสนอราคาได้เพียงรายละ ๑ ประเภทเท่านั้น)
- ซองที่ ๒ ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคา
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
๓) หลักฐานใบตรวจสุขภาพของผู้เสนอราคา/ผู้ประกอบอาหาร
๔) ประวัติพร้อมภาพถ่ายของผู้ประกอบอาหาร, ผู้ให้บริการที่สัมผัสอาหารทุกคน
๔. ช่วงเวลาการขายประจาวัน
๔.๑ ขายและจาหน่ายบริการในวันเปิดทาการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดต่าง ๆ)
๔.๒ ช่วงเวลาขายและจาหน่าย
- ช่วงเช้า
ตั้งแต่เช้า ถึง เวลา 07.50 น.
- ช่วงกลางวัน
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.20 น.
๕. วิธีการพิจาณาคัดเลือกและเปิดซองเสนอราคา
คณะกรรมการพิ จารณาคั ด เลื อ ก และเปิ ด ซองประมู ล ราคา ร้านค้ า จาหน่ ายอาหาร ในโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จะยึดตามระเบียบการพัสดุของทางราชการมาใช้โดยอนุโลม
โดยพิจารณาคัดเลือกดังนี้
5.1 พิจารณาจากการประกอบอาหารให้คณะกรรมการฯประเมินรสชาติ (โดยการชิม ) ผู้เสนอ
ราคาปรุงอาหารสาเร็จแล้ว จึงน ามาจัดจานตามปริมาณและราคาที่กาหนด (20 บาท) ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ
5.2 พิจารณาจากเงินประมูล
5.3 พิจารณาจากประสบการณ์ (ถ้ามี)
6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
6.1 จะมีการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
6.2 พิจารณาจากการประกอบอาหาร รสชาติ คุณภาพ ความสะอาด การตัดสินให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
6.3 พิจารณาจากเงินประมูลที่ผู้สมัครเสนอมา แต่ไม่ต่ากว่าราคากลาง
6.4 พิจารณาจากประสบการณ์ ที่สามารถแสดงหลักฐานได้ เช่น รูปถ่าย ใบรับรอง อื่นๆ
ทั้งนี้ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคา ยื่นซองได้เพียง 1 ซอง
ต่อ 1 ท่านเท่านั้น การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้อง ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
7. กาหนดการยื่นซองประมูลราคา ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องห้องสานักงานโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ
และกาหนดเปิ ดซองประมูลราคา ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 9๐.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมประกาศ
รายชื่อ ผู้ได้รับพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน (เวลา ๑6.3๐ น.)

-38. ทาสัญญาการประมูล และเงินประกันสัญญา ภายในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62
หากพ้นกาหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการได้รับการประมูลจาหน่ายอาหาร โรงเรียนจะดาเนินการประกาศหา ผู้รับจ้าง
ใหม่ หรือเรียกผู้รับจ้างที่ได้รับการประมูลรายถัดไปตามลาดับ
ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารการประมูล ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ในวันและเวลาราชการและสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.pts.co.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-5644498
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕62

(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
ผู้อานวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เงื่อนไขแนบท้ายประกาศของการประมูลจาหน่ายอาหารกลางวันนักเรียน
๑. ราคาประมูลเป็นผู้จาหน่าย
๑.๑ อาหารประเภทข้าวราดแกง
ราคากลาง ไม่ต่ากว่า 100,000 บาท /ปีการศึกษา
๑.๒ ก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารประเภทเส้น ราคากลาง ไม่ต่ากว่า 100,000 บาท/ปีการศึกษา
1.3. อาหารจานเดียว
ราคากลาง ไม่ต่ากว่า 100,000 บาท/ปีการศึกษา
๒. ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอราคาอาหาร ได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น
๓. การกาหนดอาหารแต่ละวันประกอบด้วย
๑ อาหารประเภทข้าวราดแกง
- ข้าวราดแกง ต้องมีแกงให้เลือกซื้อ/บริการไม่น้อยกว่า ๓ ชนิด ต่อวัน
- อาหารที่เป็นกับข้าวอย่างน้อย วันละ ๒ อย่าง
- มีผลไม้ตามฤดูกาล หรือขนม ทุกวัน
- อาหารต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด ครบทั้ง ๕ หมู่ ในแต่ละมื้อ
๒ อาหารประเภทเส้น เช่น ก๋วยเตี๋ยว /ก๋วยจั๊บ/ ผัดไท/ ขนมจีน ฯลฯ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป
- มีผลไม้ตามฤดูกาล หรือขนม ทุกวัน
- อาหารต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด ครบทั้ง ๕ หมู่ ในแต่ละมื้อ
3. อาหารจานเดียว เช่น ข้าวหมูแดง /ข้าวมันไก่/ข้าวคลุกกะปิ/ข้าวผัด ฯลฯ
โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป
- มีผลไม้ตามฤดูกาล หรือขนม ทุกวัน
- อาหารต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด ครบทั้ง ๕ หมู่ ในแต่ละมื้อ
๔. ผู้ประกอบการต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องทาความสะอาด
สถานที่ ภาชนะมีความสะอาดถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกาหนดของโรงเรียน
๕. อาหารที่จาหน่ายบริการต้องมีความสด สะอาดมีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อ
ร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะขายบริการและต้องมีภาชนะที่
จะปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกาหนดอย่างเคร่งครัด
๖. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทาความสะอาดบริเวณร้านค้าตนเองตลอดเวลาทาการ
๗. ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ ร่างกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจา
สุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นที่ขายอาหารในโรงเรียน
๘. โรงเรียนเบิกจ่ายเงินให้ ๒๐ บาท/คน/วัน ตามจานวนนักเรียนที่รับประทานจริง สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๙. จ่ายเงินประกันสัญญาทันทีที่ทาสัญญาครบตามจานวน และจะได้รับคืนเมื่อครบสัญญา
๑๐. ต้องทารายการ (เมนู) อาหารเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกๆ เดือน เสนอต่อคณะกรรมการ และดาเนินการตาม
รายการที่ได้รับอนุมัติไว้ (ถ้าจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้แจ้งขออนุญาตล่วงหน้า)
๑๑. ต้องรับการประเมินจากคณะกรรมการอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดสัญญาและปรับปรุงแก้ไข
ตามคาแนะนาเพื่อประกอบการต่อสัญญาในภาคเรียนต่อไป
๑๒. ต้องให้บริการนักเรียนทันเวลาที่จะรับประทานอาหารกลางวัน

-๒๑๓. ถ้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นหรือหยุดประกอบการไประหว่างสัญญายังไม่สิ้นสุด
จะต้องถูกริบเงินประกันสัญญาที่ให้ไว้
๑๔. การแต่งกายของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทุกคน ต้องถูกหลักโภชนาการ เช่น มีผ้ากันเปื้อน
สวมหมวก สวมถุงมือยาง สวมรองเท้ายางหุ้มส้น เล็บ ผม เสื้อผ้า สะอาดอยู่เสมอ ไม่เป็นโรคติดต่อ
๑๕. ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทุกคน ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากสถานพยาบาลของรัฐ และมี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงทุกคน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑๖. ผู้ประกอบการต้องส่งประวัติพร้อมภาพถ่ายของผู้ให้บริการทุกคนไว้แก่ทางโรงเรียนเป็นปัจจุบัน
๑๗. การทาสัญญา และกาหนดชาระเงินประมูลจาหน่ายอาหารกลางวัน ของผู้ชนะการประมูล
งวดที่ ๑ ผู้ชนะการประมูลจะต้องทาสัญญา ตามระบุในประกาศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ลงวันที่ 7 มีนาคม ๒๕62 จะต้องดาเนินการดังนี้
๑. จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาที่ประมูลได้
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อครบกาหนดสัญญาแล้ว
๒. เงินค่ามัดจา จานวน ร้อยละ 40 ของวงเงินที่ประมูลได้
งวดที่ 2 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕62 ชาระ จานวน ร้อยละ 30 ขอวงเงินที่ประมูลได้
งวดที่ 3 วันที่ 2 ธันวาคม ๒๕62 ชาระที่ค้างอยู่ให้ครบจานวน ที่ประมูลได้

แบบใบเสนอราคาประมูลจาหน่ายอาหาร โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕62
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา
๑. ข้าพเจ้า.......................................................................................................................
อยู่เลขที่.........................ถนน........................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต.........................
จังหวัด...........................โทร............................(มือถือ)...............................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้ พิจารณา
เงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลจาหน่ายอาหาร โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้น
แล้วรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือ
ได้รับการลงโทษเรื่องจาหน่ายอาหาร / การรับจ้างทาอาหาร เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไมเคยกระทาผิดสัญญา
แต่อย่างใด
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคารับจาหน่ายอาหารกลางวันนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕62 (8 พฤษภาคม ๒๕62 ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3)
โดยขอเสนอราคาประมูล (เลือกได้เพียง ๑ ประเภท)
 ประเภทข้าวราดแกง
เป็นจานวนเงิน ...........................บาท/ปี (.............................................................................)
 ก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารประเภทเส้น
เป็นจานวนเงิน ...........................บาท/ปี (..............................................................................)
 อาหารจานเดียว
เป็นจานวนเงิน ...........................บาท/ปี (..............................................................................)
๓. คาเสนอจะยืนอยู่ เป็นระยะเวลา 6๐ วันนับแต่วันเปิดซองเสนอราคา
๔. ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทางานตามสัญญาทันที และจะดาเนินการตามเอกสารเงื่อนไขของประกาศ
เสนอยื่นซองประมูลจาหน่ายอาหารโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ นับถัดจากวันเริ่มทางานตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพตามหลัก
โภชนาการ ตามข้อกาหนดของโรงเรียน
๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองการทาสัญญาตามเงื่อนไข
แนบท้ายทุกข้อของเอกสารประกาศโรงเรียน เรื่องการประมูลจาหน่ายอาหารโครงการอาหารโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 นับจากถัดวันที่ได้รับแจ้งให้ชนะการเสนอ
ราคา โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใด หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้
ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอได้ราคาประเภทนั้น ๆ หรือโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ อาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้ตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป
๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้หรือใบเสนอ
ราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
ครั้งนี้

-๒๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่า โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ
ตกหล่น
๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอ ณ วันที่......................................เดือน ............................... พ.ศ. ๒๕62
ลงชื่อ..............................................................
(............................................................)
ผู้เสนอราคา

ประวัติพร้อมภาพถ่ายของผู้ประกอบการอาหาร ผู้ให้บริการที่สัมผัสอาหารทุกคน

หน้าที่.................................................
ชื่อ...........................................สกุล............................วัน/เดือน/ปี เกิด...................................อายุ..........ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................................................................

หน้าที่.................................................
ชื่อ...........................................สกุล............................วัน/เดือน/ปี เกิด....................................อายุ..........ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................................................................

หน้าที่.................................................
ชื่อ........................................สกุล............................วัน/เดือน/ปี เกิด........................................อายุ..........ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................................................................

หมายเหตุ หากมีผู้ให้บริการจานวนมาก สามารถถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้

