
 

 

 
ประกาศโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

เร่ือง  รับสมัครผู้จ าหน่ายอาหาร  อาหารว่าง  และเคร่ืองด่ืม 
ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  อ ำเภอศรีส ำโรง  จังหวัดสุโขทัย  มีควำมประสงค์ จะรับสมัครผู้เสนอรำคำ
ร้ำนค้ำ  เพื่อจ ำหน่ำยอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม  ภำยในโรงอำหำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562  ดังนี้ 

1)  อาหาร 
- ข้ำวรำดแกง/กับข้ำวหลำกหลำยอย่ำง/ข้ำวตำมส่ัง 
- ข้ำวมันไก่/ข้ำวหมูแดง/ข้ำวขำหมู/ข้ำวหมูกรอบ/ข้ำวหมกไก่/ต้มเลือดหมู ฯลฯ     
- ก๋วยเต๋ียว/รำดหน้ำ/เย็นตำโฟ/บะหมี่เกี๊ยว       

2. อาหารว่าง 
  - โตเกียว/เครป         

- ลูกช้ิน/ฮอตดอก/ไส้กรอก/หมู/ไก ่(นึ่ง/ทอด/ปิ้ง/ย่ำง)     
  - ไอศกรีม/ผลไม้สด/ขนมหวำน  
  - ย ำ/ส้มต ำ      

3) เคร่ืองด่ืม  
  - น้ ำหวำน,น้ ำผลไม้ (ค้ัน/ปั่น)  

4) อาหารอื่นๆ  
      
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          1.1  สัญชำติไทย 
           1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงและเรื้อรัง 
           13  ไม่ติดหรือเสพสำรเสพติดทุกชนิด (บุหรี่ สุรำ เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด  และสำรเสพติดท่ี
กฎหมำยก ำหนด) 
         1.4  ไม่ติด  ไม่เล่น  ไม่เกี่ยวข้องกับกำรพนันทุกชนิด 
         1.5  ไม่เคยถูกลงโทษจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นลำยลักษณ์อักษรในเรื่องเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรร้ำนค้ำ 
และไม่เคยมีประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยใดๆ ท้ังส้ิน 



 

 

         1.6  เป็นผู้มีควำมประพฤติดี  ประพฤติชอบ  สุภำพเรียบร้อย มีควำมขยันหมั่นเพียร  มีควำมซื่อสัตย์สุจริต  
ท ำงำนเล้ียงชีพด้วยสัมมำอำชีพ 
         1.7  เป็นผู้รักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย  แต่งสะอำดเรียบร้อย  รักษำควำมสะอำดของภำชนะประกอบ
อำหำร  และบริเวณร้ำนค้ำของตนเองได้อย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อยสม่ ำเสมอ 

1.8  สำมำรถปฏิบัติตำมระเบียบท่ีโรงเรียนก ำหนดไว้ได้อย่ำงเคร่งครัด 
1.9  เป็นผู้มีควำมพร้อมในกำรประกอบกิจกำรร้ำนค้ำ และกำรให้บริกำร กำรขำย อันได้แก่  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ี

จ ำเป็น  และปฏิบัติตำมสุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ  กรมอนำมัย  กระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 
 
2.  ก าหนดการรับสมัคร 
                ผู้ประสงค์จะขอสมัครเพื่อเสนอรำคำจ ำหน่ำยอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ภำยในโรงอำหำร
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  สำมำรถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนได้ท่ี  อำคำร  4 ห้อง
กำรเงิน โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ต้ังแต่เวลำ 8.30 – 15.00 น. วันท่ี  18 – 22  มีนำคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป
ในเวลำรำชกำร  และพิจำรณำกำรคัดเลือก  ในวันจันทร์ท่ี  25  มีนำคม  พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. ณ โรงอำหำร  
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  โดยคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้จ ำหน่ำยอำหำร/อำหำรว่ำง/เครื่องด่ืม  ภำยในโรงอำหำร
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
3.  หลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร 

3.1  แบบฟอร์มใบสมัครระบุรำยละเอยีดตำมท่ีโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ก ำหนด  1   ฉบับ
3.2  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้ยื่นใบสมัคร (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)   1    ฉบับ
3.3  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ยื่นใบสมัคร (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)    1    ฉบับ 
3.4  ใบรับรองแพทย์          1    ฉบับ 

 
4.  หลักเกณฑ์เง่ือนไข  การจ าหน่ายอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

4.1. โรงเรียนอนุญำตให้ร้ำนค้ำใช้พื้นท่ีในโรงอำหำรของโรงเรียน เพื่อจ ำหน่ำยอำหำร / อำหำรว่ำงและ 
เครื่องด่ืม  ตำมข้อ 1  ให้นักเรียนของโรงเรียน  ร้ำนค้ำไม่มีสิทธิ์ท่ีจะใช้สถำนท่ีในกิจกรรมอื่นนอกจำกท่ีกล่ำวไว้ใน
สัญญำนี้  และห้ำมร้ำนค้ำยินยอมให้ผู้อื่นใช้  หรือเช่ำช่วงหรือแบ่งเช่ำสถำนท่ีดังกล่ำว ไม่ว่ำบำงส่วนหรือท้ังหมด 
ก็ตำม 

4.2.  โรงเรียนยินยอมให้ร้ำนค้ำใช้สถำนท่ีตำมสัญญำนี้  ต้ังแต่วันสัญญำ  ถึงวันท่ีส้ินสุดสัญญำ  ในภำค
เรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562  ในระหว่ำงอำยุสัญญำนี้  ถ้ำโรงเรียนมีเหตุผลหรือจ ำเป็นท่ีจะบอกเลิกสัญญำก่อนครบ
ก ำหนดก็มีสิทธิกระท ำได้  โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 30 วัน  โดยร้ำนค้ำไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ท้ังส้ิน  อนึ่ง  ถ้ำร้ำนค้ำมีเหตุผลหรือควำมจ ำเป็นท่ีจะบอกเลิกสัญญำก่อนครบก ำหนดก็มี
สิทธิกระท ำได้โดยบอกล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 45 วัน. 

4.3.  จ่ำยเงินค่ำสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร / อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมครั้งเดียวในวันท ำสัญญำ 



 

 

4.4.  จ่ำยเงินค่ำกระแสไฟฟ้ำตำมท่ีใช้จริง   โดยรับผิดชอบในกำรติดต้ังมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้ำเอง 
4.5.  ร้ำนค้ำตกลงให้สัญญำจะจ ำหน่ำยอำหำร / อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม  ตำมรำคำท่ีทำงโรงเรียน 

ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  โดยอำหำร / อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ต้ังแต่เวลำ 06.00 – 07.45 น.   
12.10 – 13.10 น.  ของทุกวันท่ีโรงเรียนเปิดท ำกำรหรือในวันหยุดท่ีโรงเรียนส่ังให้ร้ำนค้ำมำให้บริกำร และ 
ต้องจัดเตรียมอำหำร / อำหำรว่ำง และเครื่องด่ืมให้เพียงพอกับนักเรียน 

4.6.  ร้ำนค้ำต้องเป็นผู้ท ำควำมสะอำด บริเวณจ ำหน่ำยอำหำร / อำหำรว่ำง และเครื่องด่ืม  บริเวณท่ีเก็บ 
ของตลอดเวลำ  ถ้ำบริเวณสถำนท่ีสกปรกหรือทรุดโทรม  ร้ำนค้ำจะต้องจัดกำรท ำควำมสะอำดหรือซ่อมแซมให้
เรียบร้อยโดยร้ำนค้ำเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเองท้ังส้ิน 

4.7  โรงเรียนมีสิทธิตรวจสอบ  คุณภำพ ควำมสะอำด  ควำมมีระเบียบของสถำนท่ี อำหำร / อำหำรว่ำง
และเครื่องด่ืมได้ตลอดเวลำ  โดยคณะกรรมกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำย ซึ่งร้ำนค้ำต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ และแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นนั้น 

4.8.  ร้ำนค้ำจะต้องท้ิงขยะท่ีเกิดขึ้นในถังขยะตำมท่ีโรงเรียนจัดไว้ให้ 
     4.9.  ในกำรท้ิงขยะของร้ำนค้ำ จะต้องน ำขยะใส่ถุงพลำสติกท่ีไม่รั่วมัดปำกถุงให้แน่นแล้วจึงท้ิงลงในท่ีท้ิง 
ขยะตำมท่ีโรงเรียนจัดไว้ให้ 
      4.10.  กำรบริกำร ด้ำนรำคำ คุณภำพ ร้ำนค้ำจะต้องปฏิบัติตำมท่ีได้ตกลงกันไว้ หำกมีกำรเปล่ียนแปลง 
ใด ๆ ในเรื่องกำรบริกำร  รำคำ  หรือปริมำณ  เพื่อให้เหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรโรงเรียนก่อน 

4.11.  ร้ำนค้ำต้องจัดให้มีกำรบริกำรจ ำนวนเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนตลอดเวลำ  และต้องควบคุม 
ดูแล บุคคลท่ีอยู่กับร้ำนค้ำให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ระเบียบ หรือข้อบังคับของโรงเรียน ไม่ว่ำค ำส่ัง ระเบียบนั้น ๆ จะมีอยู่
ก่อนหรือก ำหนดขึ้นภำยหลังก็ตำม 
       4.12.  ร้ำนค้ำต้องดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเอง และของพนักงำนร้ำนค้ำทุกคน หำกมีกำรสูญ
หำยหรือเสียหำยโรงเรียนไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
  4.13.  ร้ำนค้ำห้ำมดัดแปลงแก้ไขหรือต่อเติมสถำนท่ี ฯลฯ    
  4.14.  ถ้ำโรงเรียนได้รับควำมเสียหำยจำกกำรที่ร้ำนค้ำหรือพนักงำนของร้ำนค้ำกระท ำขึ้น ทำงร้ำนค้ำ 
ยินยอมให้โรงเรียนหักเงินประกันเป็นค่ำเสียหำย  ตำมควำมจริง  หลังจำกถูกหักเงินประกันแล้วกรณีเงินประกันไม่
เพียงพอจะต้องน ำเงินสดมำเพิ่มเติมให้ครบจ ำนวนภำยใน 7 วัน นับจำกวันท่ีรับทรำบ 

คณะกรรมกำรหรือผู้ได้รับหมำยหมำยมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบและตักเตือนร้ำนค้ำ ตำมข้อตกลงใน 
สัญญำนี้ท้ังนี้ร้ำนค้ำต้องยินยอมแก้ไขให้ถูกต้อง  หำกร้ำนค้ำไม่ปฏิบัติตำม จะมีกำรพิจำรณำปฏิบัติตำมข้ันตอนดังนี้ 

ครั้งท่ี 1  ตักเตือนด้วยวำจำ 
ครั้งท่ี 2  ตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ครั้งท่ี 3  หักเงินค้ ำประกัน 10% 
ครั้งท่ี 4  ยกเลิกสัญญำ 
เมื่อโรงเรียนได้หักเงินค่ำประกันแล้ว  ร้ำนค้ำจะต้องน ำเงินค่ำประกันมำวำงเพิ่มตำมจ ำนวนท่ีถูกหัก 

ภำยใน 7 วัน นับจำกวันท่ีทรำบ 



 

 

 
5.  คณะกรรมการจะคัดเลือกโดยวิธีพิจารณาจาก 

5.1  เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นใบสมัคร 
5.2  ใบเสนอรำคำ 
5.3  ประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำร / อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมหรือประกำศนียบัตร 

หรือกำรได้รับกำรรับรองคุณภำพอำหำรจำกองค์กรต่ำง ๆ 
 5.4  กำรน ำเสนอกำรประกอบอำหำรต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรตำม วัน/เวลำ ท่ีโรงเรียนก ำหนดนัดหมำย 

ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ขอสงวนสิทธ์ 
ในผลการพิจารณา  ผู้สมัครรับการคัดเลือกจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และ 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการถือเป็นสิทธิที่โรงเรียนพึงกระท าได้ 
 
6.  ก าหนดประกาศผลการคัดเลือก 
           จะประกำศผลกำรคัดเลือกใน  วันท่ี 26 มีนำคม  2562 เวลำ 09.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องธุรกำร 
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงประกำศให้ทรำบท่ัวกัน 
                                                                

ประกำศ ณ วันท่ี 11  มีนำคม  พ.ศ. 2562 
 

 
(นำยมนตรี  คงเจริญ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
 


