
 
ประกาศโรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม 

เรือ่ง  การเปิดคัดเลอืกร้านคา้เพือ่จ าหนา่ยอาหาร เครือ่งดืม่และอืน่ๆ ในโรงเรยีนสโุขทยัวทิยาคม  
ประจ าป ี2565  

……………………….....................……………… 
   ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความประสงค์จะท าการเปิดการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจ าหน่าย
อาหาร เครื่องด่ืมและอื่นๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปี 2565  เพื่อจัดจ าหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมประมาณ  2,768  คน โดยให้มีอาหารบริการจัดจ าหน่าย
ได้อย่างมีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของ
ทางราชการและโรงเรียน ดังนี้ 
   1.  ประเภทรายการทีก่ าหนดใหค้ัดเลอืก 
 

ที ่ รายการ จ านวนรา้นคา้ 
1 ประเภทข้าวราดแกง และอาหารตามส่ัง 1 
2 ประเภทก๋วยเต๋ียวทุกชนิด 1 
3 อาหารนานาชาติ เช่น สเต็ก สปาเก็ตต้ี มักกะโรนี  แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า 1 
4  ประเภทอาหารอีสาน เช่น  หม่าล่า ข้าวเหนียว เส้นลวก ส้มต า ไก่ย่าง ลาบ 

ย าคอหมูย่าง ขนมจีน 
1 

5 ประเภทของทอด เช่น ลูกช้ิน ฮอทดอก ไส้กรอก เนื้อหมู หมูยอ เกี๊ยว เต้าหู้ 
ข้าวโพด เห็ด หัวปลี 

1 

   
2.  คุณสมบตัขิองผูเ้ข้าการคัดเลอืก 

        2.1  ต้องเคยเป็นหรือก าลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/บริการ 
       2.2  ต้องมีสัญชาติไทย 
       2.3  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ   

     2.4  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
     2.5  ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการการขายอันได้แก่  

มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและมีวัสดุตามหลักการประกอบโภชนาการ  โดยมบีุคลากรท่ีจะด าเนินงานพรอ้มและมี
ความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าเช่าพื้นท่ีให้กับโรงเรียนตามก าหนด  

 
 
 

/3. เวลา… 
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3.  เวลาจ าหนา่ยอาหาร ดงันี ้

                ช่วงเช้า  เวลา  06.30-07.50 น. 
       กลางวัน  เวลา  11.00-12.40 น. 
       ยกเว้นกรณีพิเศษ 
       - อนุญาตให้เฉพาะนักเรียนเจ็บป่วยและมีบัตรอนุญาตเท่านั้น 
       - มีกิจกรรมพิเศษในบางวันหรือมีใบอนุญาตจากครูผู้สอน 

 4.  การรบัสมคัร 
     4.1  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

     ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจ าหน่ายอาหาร เครื่องด่ืมและอื่น ๆ  
ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ีฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย 
(ห้องธุรการ)  ระหว่างวันท่ี  18  พฤษภาคม 2565 – 25 พฤษภาคม  2565  เวลา  08.30 น. – 16.30 น.   
เว้นวันหยุดราชการ 
       4.2  หลักฐานท่ีต้องยื่นประกอบการสมัคร 
     1)  ใบสมัคร 
     2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
     3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้าเปล่ียนช่ือและนามสกุลให้แนบหลักฐานการเปล่ียนช่ือ
และนามสกุล) 
     4)  ใบรับรองแพทย์ 
  5.  การประกาศรายชือ่ผูม้ีสทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืก 
       จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  25  พฤษภาคม  2565  
ท่ีเว็บไซต์โรงเรียน  www.suw.ac.th 
  6.  วนั เวลา และสถานทีป่ระเมนิคุณภาพอาหาร 
       ผู้ท่ีมีความประสงค์คัดเลือกร้านค้าเพื่อจ าหน่ายอาหาร เครื่องด่ืมและอื่น ๆ ในโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม  จะต้องประเมินคุณภาพอาหารตามประเภทท่ีระบุ ไว้ในใบสมัครด้วยตนเอง  โดยจัดเตรียม
วัตถุดิบและอุปกรณ์มาประกอบอาหารหรือปรุงส าเร็จมาเพื่อให้คณะกรรมการฯ จ านวน  40  คน  
(ประกอบด้วย  ตัวแทนนักเรียนจ านวน  30  คน , ตัวแทนครูจ านวน  8  คน , คณะกรรมการสถานศึกษา
จ านวน  2  คน) พิจารณาในวันท่ี  27  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00 น. – 13.00 น.  ณ  เวทีโดมศักยภาพ
นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
       เกณฑก์ารพจิารณา  ทางโรงเรียนจะคัดเลือกโดยพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ 
   1)  รสชาติอาหาร 
   2)  ความสะอาด 
   3)  ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคาและมีคุณภาพ 
       *  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถอืเปน็ที่สิน้สุด 

/7.การประกาศ… 
 
 

http://www.suw.ac.th/
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  7.  การประกาศรายชือ่ 
       โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นร้านค้าเพื่อจ าหน่ายอาหาร เครื่องด่ืม 
และอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ในวันท่ี  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 16.00 น ท่ีเว็บไซต์โรงเรียน  
www.suw.ac.th 
  8.  ค่าใชจ้า่ยในวนัท าสญัญา 
       8.1  ค่าประกันความเสียหายจ านวน  3,000  บาท  ทางโรงเรียนจะคืนให้ในกรณีท่ีส้ินสุด
สัญญาการจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม  หรือขอยกเลิกสัญญาการขาย โดยหักค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ท่ีคงค้างจ่ายกับทางโรงเรียน  เช่น  ค่าน้ า  ค่าไฟ ฯ 
       8.2  ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา  (ช าระทุกส้ินเดือน) 
  9.  การจัดท าสญัญา 
         ผู้ผ่านการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจ าหน่ายอาหาร เครื่องด่ืมและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม  มาท าสัญญาการจ าหน่ายอาหารพร้อมค่าใช้จ่ายท่ีระบุไว้ใน ข้อ 8 ด้วยตนเอง  ในวันท่ี   
30  พฤษภาคม 2564  เวลา  09.00 น.  ณ  ฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย (ห้องธุรการ) 
         ท้ังนี้บุคคลท่ีมาสัญญาจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันตามใบสมัครเท่านั้น  ในกรณีไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไข ไม่สามารถมาท าสัญญาและ/หรือไม่สามารถช าระเงินในวันท าสัญญาได้ถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่สามารถ
เรียกร้อง ร้องเรียน หรือฟ้องร้องใด ๆ ท้ังส้ิน 
   10.  กรณีผูส้มัครไมป่ฏบิตัวิธิกีารและเงือ่นไขขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ถือว่าผิดเงื่อนไขตามประกาศฯ  
ทางโรงเรียนขอตัดสิทธิ์การคัดเลือก 
  11.  ผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการถอืวา่เปน็ที่สิน้สุด ไม่สามารถเรียกร้อง ร้องเรียน   
หรือฟ้องร้องใด ๆ ท้ังส้ิน 
  12.  การติดตอ่สอบถาม 
         ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ท่ีฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย  
(ห้องธุรการ)  โทร. 0 5561 1786 ต่อ 123  หากมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือข้อเพิ่มเติมเป็นเอกสิทธิ์ของ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมท่ีจะประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันต่อไป  
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

                  
 
 

    (นายมนตรี  คงเจริญ) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

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

