
 
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

เรื่อง  การเปดคัดเลือกรานคาเพ่ือจําหนายอาหาร เครื่องดื่มและอ่ืนๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ประจาํป 2564 

……………………….....................……………… 
   ดวยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความประสงคจะทําการเปดการคัดเลือกรานคาเพ่ือจําหนาย
อาหาร เครื่องดื่มและอ่ืนๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประจําป 2564  เพ่ือจัดจําหนายอาหารใหแกนักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมประมาณ  2,700  คน  โดยใหมีอาหารบริการจัด
จําหนายไดอยางมีคุณภาพในราคาท่ีเปนธรรม  มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเปนไปตามระเบียบตาม
กฎเกณฑของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้ 
   1.  ประเภทรายการท่ีกําหนดใหคัดเลือก 
 
ท่ี รายการ จํานวนรานคา 
1 ประเภทขาวแกง ไดแก ขาวราดแกงทุกชนิด 4 
2 ประเภทอาหารจานเดียว ไดแก ขาวขาหมู ขาวมันไก ขาวหมูแดง  

ขาวหมูกรอบ ขาวหมกไก ขางคลุกกะป โจก ขาวตม 
2 

3 ประเภทกวยเตี๋ยว ไดแก กวยเตี๋ยวเรือ 1 
4 ประเภทกวยเตี๋ยว ไดแก กวยเตี๋ยวสุโขทัย 1 
5 ประเภทอาหารลักษณะกวยเตี๋ยว ไดแก ราดหนา เย็นตาโฟ กวยจั๊บ 1 
6 ประเภทอาหารลักษณะกวยเตี๋ยว ไดแก ขนมจีน ผัดไทย สุก้ี  

ผัดซีอ๊ิว 
1 

7 ประเภทอาหารอีสาน ไดแก ขาวเหนียว เสนลวก สมตํา ไกยาง ลาบ  
ยําคอหมูยาง 

1 

8 ประเภทอาหารยํา ไดแก ยําชนิดตางๆ 1 
9 ประเภทน้ํา ไดแก น้ําผลไมปน น้ําผลไม น้ําหวาน 2 

10 ประเภทขนมหวานและผลไมสด ไดแก ขนมหวาน น้ําแข็งใส ผลไมตางๆ 1 
11 ประเภทไอศกรีม ไดแก ไอศกรีม ไอติม 1 
12 ประเภทอาหารญี่ปุน ไดแก เครป โตเกียว 1 
13 ประเภทอาหารญี่ปุน ไดแก ซูชิ ทาโกะยากิ ไกปอบ ไกแซบ เฟรนฟราย 1 
14 ประเภทของทอด ไดแก ลูกชิ้น ฮอทดอก ไสกรอก เนื้อหมู หมูยอ เก๊ียว เตาหู 

ขาวโพด เห็ด หัวปล ี
2 
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2.  คุณสมบัติของผูเขาการคัดเลือก 

        2.1  ตองเคยเปนหรือกําลังเปนผูประกอบอาชีพดานประกอบอาหารขาย/บริการ 
       2.2  ตองมีสัญชาติไทย 
       2.3  ตองไมเปนโรคติดตอรายแรง โดยมีใบรับรองแพทยมาประกอบ   

     2.4  ตองไมเคยถูกลงโทษจากหนวยงานตางๆ เปนลายลักษณอักษรในเรื่องการขายอาหาร 
     2.5  ตองเปนผูมีความพรอมในการประกอบอาหารและการใหบริการการขายอันไดแก    

มีวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนและมีวัสดุตามหลักการประกอบโภชนาการ  โดยมีบุคลากรท่ีจะดําเนินงานพรอมและมี
ความพรอมในเรื่องการจายเงินคาเชาพ้ืนท่ีใหกับโรงเรียนตามกําหนด  

3.  เวลาจําหนายอาหาร ดังนี้ 
                ชวงเชา   เวลา 06.30-07.50 น. 
       ชวงกลางวัน ม.ตน  เวลา 11.00-11.50 น. 
       ชวงกลางวัน ม.ปลาย  เวลา 11.50-12.40 น. 
       ยกเวนกรณีพิเศษ 
       - อนุญาตใหเฉพาะนักเรียนเจ็บปวยและมีบัตรอนุญาตเทานั้น 
       - มีกิจกรรมพิเศษในบางวันหรือมีใบอนุญาตจากครูผูสอน 

 4.  การรับสมัคร 
     4.1  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
    ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกรานคาเพ่ือจําหนายอาหาร เครื่องดื่มและอ่ืนๆ ใน

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดท่ีฝายชุมชนและภาคีเครือขาย 
(หองธุรการ)  ระหวางวันท่ี  26  มีนาคม – 2 เมษายน  2564  เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  ไมเวน 
วันหยุดราชการ 
       4.2  หลักฐานท่ีตองยื่นประกอบการสมัคร 
     1)  ใบสมัคร 
     2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
     3)  สําเนาทะเบียนบาน (ถาเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
และนามสกุล) 
     4)  ใบรับรองแพทย 
  5.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
       จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  2  เมษายน  2564  ท่ีเว็บไซต
โรงเรียน  www.suw.ac.th 
  6.  วัน เวลา และสถานท่ีประเมินคุณภาพอาหาร 
       ผูท่ีมีความประสงคคัดเลือกรานคาเพ่ือจําหนายอาหาร เครื่องดื่มและอ่ืนๆ ในโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม  จะตองประเมินคุณภาพอาหารตามประเภทท่ีระบุ ไวในใบสมัครดวยตนเอง  โดยจัดเตรียม
วัตถุดิบและอุปกรณมาประกอบอาหารหรือปรุงสําเร็จมาเพ่ือใหคณะกรรมการฯ จํานวน  60  คน  
(ประกอบดวย  ตัวแทนนักเรียนจํานวน  49  คน , ตัวแทนครูจาํนวน  7  คน , คณะกรรมการสถานศึกษา
จํานวน  4  คน) พิจารณาในวันท่ี  5  เมษายน  2564  เวลา  10.00 น. – 13.00 น.  ณ  โรงอาหาร
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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       เกณฑการพิจารณา  ทางโรงเรียนจะคัดเลือกโดยพิจารณาในเรื่องตอไปนี้ 
   1)  รสชาติอาหาร 
   2)  ความสะอาด 
   3)  ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคาและมีคุณภาพ 
       *  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 
  7.  การประกาศรายช่ือ 
       โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนรานคาเพ่ือจําหนายอาหาร เครื่องดื่มและ
อ่ืนๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ในวันท่ี  7  เมษายน  2564  ท่ีเว็บไซตโรงเรียน  www.suw.ac.th 
  8.  คาใชจายในวันทําสัญญา 
       8.1  คาประกันความเสียหายจํานวน  3,000  บาท  ทางโรงเรียนจะคืนใหในกรณีท่ี
สิ้นสุดสัญญาการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม  หรือขอยกเลิกสัญญาการขาย โดยหักคาเสียหายและคาใชจาย
ตาง ๆ ท่ีคงคางจายกับทางโรงเรียน  เชน  คาน้ํา  คาไฟ ฯ 
       8.2  คาไฟฟาและคาน้ําประปา  (ชําระทุกสิ้นเดือน) 
  9.  การจัดทําสัญญา 
         ผูผานการคัดเลือกรานคาเพ่ือจําหนายอาหาร เครื่องดื่มและอ่ืนๆ ในโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม  มาทําสัญญาการจําหนายอาหารพรอมคาใชจายท่ีระบุไวใน ขอ 8 ดวยตนเอง  ในวันท่ี  8  เมษายน  
2564  เวลา  09.00 น.  ณ  ฝายชุมชนและภาคีเครือขาย (หองธุรการ) 
         ท้ังนี้บุคคลท่ีมาสัญญาจะตองเปนบุคคลคนเดียวกันตามใบสมัครเทานั้น  ในกรณีไมเปนไป
ตามเง่ือนไข ไมสามารถมาทําสัญญาและ/หรือไมสามารถชําระเงินในวันทําสัญญาไดถือวาสละสิทธิ์  โดยไม
สามารถเรียกรอง  รองเรียน  หรือฟองรองใด ๆ ท้ังสิ้น 
   10.  กรณีผูสมัครไมปฏิบัติวิธีการและเง่ือนไขขอกําหนดตาง ๆ ถือวาผิดเง่ือนไขตาม
ประกาศฯ  ทางโรงเรียนขอตัดสิทธิ์การคัดเลือก 
  11.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือวาเปนท่ีส้ินสุด ไมสามารถเรียกรอง  รองเรียน  
หรือฟองรองใด ๆ ท้ังส้ิน 
  12.  การติดตอสอบถาม 
         ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครไดท่ีฝายชุมชนและภาคีเครือขาย  
(หองธุรการ)  โทร. 0 5561 1786 ตอ 123  หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือขอเพ่ิมเติมเปนเอกสิทธิ์ของ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมท่ีจะประกาศใหทราบโดยท่ัวกันตอไป  
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 
                                      

    (นายมนตรี  คงเจริญ) 
                                  ผูอํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

http://www.suw.ac.th/

