
 
ประกาศโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

เรื่อง การประมูลการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
................................. 

  ด้วยโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  มีความประสงค์จะประมูลการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
ส าหรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563-2566  เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และโรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมการประมูลกา ร
จ าหน่ายอาหารในครั้งนี ้
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ 
  1. เคยเป็นหรือก าลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหาร/ขาย/บริการอาหารโดยตรง 
ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ หรือวุฒิบัตรที่ออกให้จากหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชน
อ่ืนๆ ที่เชื่อถือได้ 
  2. มีสัญชาติไทย 
  3. ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/           
แม่ครัว/คนงานในร้าน ให้ผู้ประมูลรวบรวมส่งใบรับรองแพทย์ตามท่ีโรงเรียนร้องขอ) 
  4. ไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบ
อาหาร/ขายหรือให้บริการอาหาร 
  5. เป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการการขาย อันได้แก่ มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นและปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด 
  6. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ มีแผนพัฒนา ปรับปรุงโรงอาหาร การให้บริการ
ตลอดอายุสัญญา 4 ปีการศึกษา เริ่ม 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 
 

  ก าหนดยื่นซองประมูลราคาในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. - 10.30 น.       
ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอแผนพัฒนาและการบริการให้คณะกรรมการพิจารณา เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ที่ 
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร และก าหนดเปิดซองพิจารณาราคาในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 
10.00 น. เป็นต้นไป 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนได้ที่ ห้องงบประมาณและ
แผนงาน ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน พ.ศ.2563  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 4242 2744  และ  
0 86850 1801 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้ไม่ไปติดต่อขอรับแบบเสนอราคา
ประมูล ไม่มีสิทธิเสนอราคาประมูล 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
       
 

( นายเฉลียว  สรสิทธิ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

 
 
 



เอกสารประกอบการประมูล เลขที่ 002/2563 
การจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 

ตามประกาศโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
 
 ด้วยโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  มีความประสงค์จะประมูลการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน ส าหรับ
นักเรียนในปีการศึกษา 2563-2566  ซึ่งก าหนดราคากลางขั้นต่ า  230,000 บาท/ปี ซึ่งเสนอได้ทั้งรูปแบบ
ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อ่ืนหรือเงินสด เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมการประมูลการจ าหน่ายอาหาร 
ขนม และเครื่องดื่มในโรงเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  ประเภทรายการที่ก าหนดให้จ าหน่ายในโรงเรียน 
 1.1  ประเภทข้าวราดแกง และข้าวประเภทต่างๆ 
 1.2  ประเภทอาหารลักษณะเส้น/ก๋วยเตี๋ยว/โจ๊ก 
 1.3  ประเภททอด ปิ้ง ย่าง ทุกชนิด/ข้าวเหนียว ส้มต า หรืออาหารอีสาน 
 1.4  ประเภทผลไม้สด ผลไม้แห้ง ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 1.5  ประเภทอ่ืนๆ นอกจากที่กล่าวให้ผู้จ าหน่ายเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือขออนุมัติ
ผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 
 2.  คุณสมบัติของผู้เสนอประมูลราคาขายอาหาร 
 2.1  เคยเป็นหรือก าลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหาร/ขาย/บริการอาหารโดยตรง ซึ่ง
ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ หรือวุฒิบัตรที่ออกให้จากหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนอ่ืนๆ 
ที่เชื่อถือได้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 ปี 
 2.2  มีสัญชาติไทย 
 2.3  ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/แม่ครัว/
คนงานในร้าน ให้ผู้ประมูลรวบรวมส่งใบรับรองแพทย์ตามท่ีโรงเรียนร้องขอ) 
 2.4  ไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบ
อาหาร/ขายหรือให้บริการอาหาร 
 2.5  เป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการการขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด 
 2.6  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ มีแผนพัฒนา ปรับปรุงโรงอาหาร การให้บริการตลอด
อายุสัญญา 4 ปีการศึกษา 
 3.  ในประกาศนี ้
 3.1  “ผู้ประมูล” หมายถึง ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 สามารถด าเนินการประมูลและรับผิดชอบการ
จ าหน่ายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ทุกประเภทในโรงเรียน แต่เพียงผู้เดียว 
 3.2  “ร้านค้า” หมายถึง ร้านค้าที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ชนะประมูล 
 3.3  “คณะกรรมการ” หมายถึง บุคคลที่โรงเรียนแต่งตั้งให้ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
 4.  ช่วงเวลาการจ าหน่ายประจ าวัน 
 -  จ าหน่ายในวันเปิดท าการปกติทุกวัน หรือในวันที่โรงเรียนร้องขอ 
 -  ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00-08.30 น. 
 -  ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 13.30 น. 
 -  ช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
 -  ช่วงเวลานอกเหนือจากนี้ ให้ผู้ประมูลขออนุมัติผู้อ านวยการโรงเรียน 
  



5.  หลักฐานประกอบการยื่นประมูล 
 5.1  แบบเสนอราคาประมูล โดยระบุรายละเอียดตามที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งติดต่อขอรับได้ที่ห้อง
งบประมาณและแผนงาน 
 5.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ประมูล 
 5.3  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ประมูล 
 5.4  หนังสือรับรองตามข้อ 2.1 
 5.5  ใบรับรองแพทย์ของผู้ประมูล 
 5.6  เงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย เช็คเงินสดที่ธนาคารรับรองการจ่าย หรือตราสารอ่ืนใดที่ธนาคาร
ออกให้ และสามารถส่งมอบเป็นหลักประกัน จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยผู้ประมูลขอรับ
คืนได้ภายใน 15 วัน ยกเว้นผู้ชนะประมูลจะคืนให้เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขครบ 4 ปี และให้ถือเป็นเงินประกัน
สัญญา หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข โรงเรียนสามารถยึดเงินหลักประกันการประมูลทันที 
 5.7  แผนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงโรงอาหาร และการให้บริการ ตลอดอายุสัญญา 4 ปี
การศึกษา 
 6.  หลักเกณฑ์เง่ือนไขและข้อปฏิบัติ ในการจ าหน่ายสินค้า 
 6.1  ร้านค้า/ผู้ประมูล ต้องเตรียมอุปกรณ์การขาย, อุปกรณ์ประกอบอาหาร และต้องมีความ
สะอาดสถานที่ ภาชนะมีความสะอาดตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข หรือตามที่โรงเรียนก าหนด 
 6.2  อาหารที่จ าหน่ายต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย และมีภาชนะปกปิดฝุ่น
ละอองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หากผู้บริโภคได้ รับอันตราย
จากการรับประทานอาหารที่จ าหน่ายในโรงอาหาร ผู้ประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทุกกรณี 
 6.3  ร้านค้า/ผู้ประมูล ต้องรับผิดชอบในการท าความสะอาด บริเวณจ าหน่าย และบริเวณที่เก็บ
ของตลอดเวลา หากมีการช ารุดซ่อมแซมต้องเป็นผู้ด าเนินการ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น โรงเรียนมีสิทธิ
ตรวจสอบคุณภาพ ความสะอาด ความมีระเบียบของสถานที่ พร้อมให้ค าแนะน าเพ่ือให้มีการแก้ไขซึ่งร้านค้า
จะต้องปฏิบัติตาม 
 6.4  ผู้จ าหน่ายอาหารต้องแต่งกายตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข กิริยาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้รับบริการและผู้ร่วมงานอ่ืน 
 6.5  ร้านค้า/ผู้ประมูล ต้องเปิดให้บริการทุกวัน โดยปฏิบัติตามข้อ 4. อย่างเคร่งครัด 
 6.6  การท าสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาท าสัญญากับโรงเรียนภายในก าหนดตามข้อ 10 
 6.7  เงินประกันสัญญาตามข้อ 5.6 ถือเป็นหลักประกันให้ผู้ท าสัญญามาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขในประกาศ ถ้าไมเ่ป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันสัญญาซึ่งผู้ประมูลจะเรียกร้องสิทธิใดๆ 
ต่อโรงเรียนไม่ได้ 
 6.8  ก าหนดราคาขายอาหารดังนี้ 
 6.8.1  ประเภทข้าวราดแกง 
 -  ข้าวกับอาหาร 1 อย่าง ราคา 25 บาท 
 -  ข้าวกับอาหาร 2 อย่าง ราคา 30 บาท 
 -  ไข่ดาว ,ไข่เจียว  ฟองละ  5  บาท 
 6.8.2  ประเภทข้าวชนิดต่างๆ เช่น 
 -  ข้าวหมูแดง, ข้าวมันไก่ ฯลฯ ราคาปกติ 25 บาท 
 -  ข้าวหมูแดง, ข้าวมันไก่ ฯลฯ พิเศษ 30 บาท 
 6.8.3  ประเภทก๋วยเตี๋ยวทุกประเภท ราคาปกติ 25 บาท ราคาพิเศษ 30 บาท 
 6.8.4  ประเภทอาหารทอด/ปิ้ง/ย่าง/ลูกชิ้น/ไส้กรอก และเนื้อสัตว์ทุกประเภท 
 -  ปกติ ราคาไม้ละ 5-12 บาท หรือถุงละ 5-10 บาท 
 -  ข้าวเหนียวถุงละ 5-10 บาท 



 6.8.5  ผลไม ้
          - ผลไม้สด 10-20 บาท 
 6.9  โรงเรียนยินยอมให้ร้านค้าใช้สถานที่ตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาถึงวันสิ้นสุดสัญญา
 6.10  ร้านค้าต้องรับผิดชอบในการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟ้าและมิเตอร์น้ าประปา พร้อมจ่ายเงินค่า
ไฟฟ้าน้ าประปาตามจ านวนที่ใช้จริง 
 6.11  ผู้ประมูลได้หรือร้านค้าต้องจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 6.12  การทิ้งขยะ ผู้ประมูลต้องด าเนินการโดยไม่ผูกพันกับงบประมาณหรือถังขยะของโรงเรียน 
 6.13  การบริการด้านราคา ผู้ประมูลได้ต้องปฏิบัติตามราคาที่ก าหนด หากจะมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ในเรื่องการบริการ ราคา หรือปริมาณ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโดยอนุมัติของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6.14  ผู้ประมูลได้ต้องดูแลควบคุมบุคคลที่เข้ามาจ าหน่ายสินค้าให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของโรงเรียน 
 6.15  ผู้ประมูลได้ต้องดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเอง และของพนักงานร้านค้าทุกคน 
หากมีการสูญหายหรือเสียหาย โรงเรียนไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ 
 6.16  โรงเรียนอนุญาตให้ผู้ประมูลได้หรือร้านค้าใช้พ้ืนที่โรงอาหารเพ่ือจ าหน่ายสินค้าตามข้อที่ 1 
เท่านั้น ห้ามผู้ประมูลยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ หรือเช่าช่วง หรือแบ่งเช่าโรงอาหาร ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
 6.17  ผู้ประมูลได้หรือร้านค้าหรือพนักงานของผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้สุภาพ รักการบริการและไม่
กระท าการใดๆ ให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการ คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอ านาจในการ 
ตรวจสอบและตักเตือนผู้ประมูลได้หรือร้านค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง โดยไม่มีเหตุอันควร หากผู้ประมูลได้
หรือร้านค้าไม่ปฏิบัติตามอาจมีการพิจารณาลงโทษตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 ตักเตือนด้วยวาจา 3 ครั้ง 
 ครั้งที่ 2 ภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร 2 ครั้ง 
 ครั้งที่ 3 ปรับเป็นเงิน 30,000 บาท 
 ครั้งที่ 4 ยกเลิกสัญญา 
 6.18  ผู้ประมูลสามารถก่อสร้างต่อเติมได้ โดยไม่เสียลักษณะโครงสร้างเดิม เพ่ือให้เกิดความ
สวยงาม ทันสมัย และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการโดยก าหนดมาพร้อมแผนการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 
โรงอาหาร ตามข้อ 7.4.2 
 6.19  ผู้ประมูลต้องไม่มีหนี้ผูกพันในระบบโรงเรียนหนองคาย หากมีหนี้ให้รับผิดชอบหนี้ให้แล้ว
เสร็จถึงจะท าการน าเข้าสู่กระบวนการประมูลการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนต่อไป 
 7.  การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดซองประมูลราคา 
 7.1  ขอรับแบบเสนอราคาประมูลได้ที่ ห้องงบประมาณและแผนงาน ตั้งแต่วันที่  1-5 มิถุนายน 
พ.ศ.2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 7.2  ยื่นซองประมูลราคา ต้องยื่นซองประมูลราคาด้วยตนเองหรือหนังสือมอบอ านาจ ในวันที่ 8  
มิถุนายน พ.ศ.2563 ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอแผนพัฒนาและการบริการให้คณะกรรมการพิจารณา เวลา 
08.30 น. – 10.30 น.  ที่ห้องงบประมาณและแผนงาน 
 7.3  เปิดซองและพิจารณาการประมูลราคา ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. เป็น
ต้นไป พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในวันเดียวกัน 
 7.4  ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 3 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง เรียน ประธานคณะกรรมการรับ
และเปิดซองประมูลราคา ดังนี้ 
 7.4.1  ซองเสนอราคา ภายในบรรจุแบบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน (ใช้
แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
 
 



 7.4.2  ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุ ดังนี้ 
 -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 
 -  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา 
 -  ใบรับรองแพทย์ของผู้เสนอราคา 
 -  เอกสารที่แสดงการรับรองหรือวุฒิบัตรในการประกอบอาชีพด้านประกอบอาหาร
จากหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ ตามข้อ 2.1 
 -  แบบแผนการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหาร การให้บริการ ตลอดอายุสัญญา 
4 ปีการศึกษา 
 7.4.3  ซองเงินมัดจ าสามารถใช้เงินสด , พันธบัตรรัฐบาลไทย , เช็คเงินสดที่ธนาคารรับรอง
การจ่าย หรือตราสารอ่ืนใดที่ธนาคารออกให้ และสามารถส่งมอบเป็นหลักประกัน จ านวน 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยผู้ประมูลขอคืนได้ภายใน 15 วัน หลังประกาศผลการประมูล ยกเว้นผู้ชนะการประมูล
จะคืนให้เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขครบ 4 ปี 
  7.5  การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การพิจารณา/การรายงานผลพิจารณาพร้อมการ
ประกาศผู้ได้รับพิจารณา ให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 
 8.  คณะกรรมการพิจารณาซองประมูล อาจเรียกผู้ยื่นซองประมูลราคามาเสนอแผนพัฒนาปรับปรุง 
หรือให้ถ้อยค าเพ่ิมเติมในกรณีเป็นที่สงสัย และทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงสุด เป็นผู้ได้รับการ
พิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2. และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5. โดยให้ถือผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาทุกราย จะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อ
โรงเรียนได้ 
 9.  การท าสัญญา 
 9.1  โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งมีอายุสัญญา 4 ปี
การศึกษา โดยเริ่มด าเนินการเตรียมการได้หลังวันท าสัญญา และให้ด าเนินการให้บริการได้ ตั้งแต่โรงเรียนเปิด
เรียนในปีการศึกษา 2563-2566 จนกระท่ังสิ้นสุดสัญญา 
 9.2  ให้ผู้ได้รับการพิจารณาชนะการประมูลมาท าสัญญา ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563  ตั้งแต่
เวลา 09.00 น.-12.00 น. ถ้าเกินก าหนดถือว่าผู้ชนะการประมูลไม่ประสงค์ท าสัญญา โรงเรียนจะให้สิทธิผู้
ประมูลในล าดับถัดไป หรืออาจยกเลิกการประมูล หรือประกาศประมูลใหม่ และยึดเงินประกันสัญญาตามข้อ 
5.6 โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
 10.  ก าหนดการช าระเงินและผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้ประมูลดังนี้ 
 10.1  การจ่ายเงินประมูล (เงินสดหรือเช็คเงินสด) เพ่ือมอบเป็นรายได้สถานศึกษาต่อไป 
 งวดที่ 1 ภายในวันที่  1    กรกฎาคม 2563 
 งวดที่ 2 ภายในวันที่  16  พฤษภาคม 2564 
 งวดที่ 3 ภายในวันที่  16  พฤษภาคม 2565 
 งวดที่ 4 ภายในวันที่  16  พฤษภาคม 2566 
ทั้งนี้จ านวนเงินในการจ่ายแตะละงวดจะก าหนดลงในสัญญา จะระบุ 
 10.2  ผลประโยชน์อื่นๆ ให้จ่ายตามที่ตกลงในการเสนอประมูลและตามท่ีก าหนดในสัญญา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 

      
           ( นายเฉลียว  สรสิทธิ์ ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
 


