
ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ 
เรื่อง สอบราคาร้านจ าหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2566 

 ………………………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาร้านจ าหน่ายอาหารภายในโรงเรียน 
ตามระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ ว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนพุทธศักราช 2559 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2562) ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยมีก าหนดเวลา 1 ปี (2 ภาคเรียน) ดังรายการต่อไปนี้ 

1. ข้าวราดแกง      จ านวน 4  ร้าน 
2. ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง       จ านวน 2  ร้าน 
3. ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า               จ านวน 3 ร้าน 
4. อาหารตามสั่ง   จ านวน 2 ร้าน 
5. ผลไม้สด                             จ านวน 1 ร้าน 
6. ลูกชิ้น ฮอทดอก    จ านวน 1 ร้าน 
7. ไอศกรีม ขนมหวาน     จ านวน 1 ร้าน 

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะยื่นซองสอบราคา ให้มาซื้อซองเสนอราคาร้านจ าหน่ายอาหาร ราคาซอง 
ละ 5๐ บาท ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2566 เวลา 0๙.00 – 16.๐0 น. ณ ห้องกลุ่มอ านวยการ 
งานธุรการ โรงเรียนหนองไผ่ อาคารเพชรอัมพัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่
เบอร์โทรศัพท์ 056-781622 ยื่นซองเสนอราคา วันที่ 30 มีนาคม 2566 ก าหนดเปิดซองเสนอราคา
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนหนองไผ่ และประผลการเสนอราคาในวัน
เดียวกัน ณ ป้ายหน้าห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ กรณมีีผู้ยื่นซองสอบราคาไม่ครบตามจ านวน
ที่โรงเรียนประกาศ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการจ านวนร้านจ าหน่ายอาหารได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

ประกาศ   ณ   วันที่   16  มนีาคม  พ.ศ. 2566 

  ลงชื่อ  
    (นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 



เอกสารสอบราคาร้านค้า 
ผู้ที่ต้องการจะเข้ามาจ าหน่ายอาหารภายในโรงเรียน 

ตามประกาศโรงเรียนหนองไผ่ ลงวันที่ 16 มนีาคม พ.ศ. 2566 
---------------------------------------- 

โรงเรียนหนองไผ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาร้านค้า ผู้ที่ต้องการจะเข้ามาจ าหน่ายอาหารภายในโรงเรียน 
โดยมีข้อเสนอแนะและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
- แบบใบเสนอราคา 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 ไม่เป็นครู นักเรียนและลูกจ้างของโรงเรียน 
2.3 เป็นผู้ด าเนินการเอง ต้องไม่โอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอ่ืน 
2.4 ต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 

พุทธศักราช 2559 แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2562 
3. หลักฐานการเสนอราคา 

3.1 ใบเสนอราคา 
3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.3 ส าเนาบัตรประชาชน 
3.4 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 

4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ ผู้เสนอราคา
ให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูด
ลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ ตกแต่ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคา 

4.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาร้านจ าหน่ายอาหารประเภท ข้าวราดแกง ข้าวขาหมู ข้าว
หมูแดง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านราดหน้า ร้านก๋วยจั๊บ อาหารตามสั่ง ราคาเริ่มต้น 
12,000.00 บาท ขึ้นไป/ปีการศึกษา ร้านผลไม้ ร้านไอศกรีมและขนมหวาน ร้าน
ลูกชิ้นหรือร้านอ่ืน ๆ เริ่มต้น 9,000 บาท/ปีการศึกษา เสนอเพียงราคาเดียว ราคาท่ี
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ 

4.3 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุหน้าซองว่า “ใบเสนอราคา” 

4.4 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ ว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารใน
โรงเรียน พุทธศักราช 2559 แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2562 

4.5 ก าหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมไผ่รุ่งโรจน์ 
อาคารเพชรอ าพัน (อาคาร 1) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. 



5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินจากผู้ที่ให้ประโยชน์กับโรงเรียน

สูงสุด 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่โรงเรียนก าหนดคณะกรรมการจะ

ไม่รับพิจารณา 
6. การท าสัญญาหรือข้อตกลง 

6.1 ผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคา ต้องมาท าสัญญาหรือข้อตกลงกับโรงเรียน ในวันที่ 
10 พฤษภาคม 2566 

6.2 ผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคา ต้องน าเงินสดมาช าระกับโรงเรียนตามราคาที่ได้ระบุ
ไว้ในใบเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันแต่ประการใด 

6.3 หากผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคา ไม่มาท าสัญญาหรือข้อตกลงกับโรงเรียน โรงเรียน
จะเรียก ผู้เสนอราคาที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดถัดไปมาท าสัญญาหรือข้อตกลงกับทาง
โรงเรียน 

6.4 ผู้ที่ได้รับพิจารณา ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

 
 

    โรงเรียนหนองไผ่ 
  16 มีนาคม 2566 

 
 


