
 

 

 
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

เรื่อง  รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร  อาหารว่าง  และเครื่องดื่ม 
ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรสีำโรงชนูปถัมภ์ 

ประจำปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย  มีความประสงค์ จะรับสมัครผู้เสนอราคา
ร้านค้า  เพื่อจำหน่ายอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี
การศึกษา 2563  ดังนี้ 

1. อาหาร 
1.1 ข้าวราดแกง/กับข้าวหลากหลายอย่าง/ข้าวตามสั่ง    จำนวน  2  ร้าน 
1.2 ข้าวมันไก่/ข้าวหมูแดง/ข้าวขาหมู/ข้าวหมูกรอบ/ข้าวหมกไก่/ต้มเลือดหมู ฯลฯ    จำนวน  2  ร้าน 
1.3 ก๋วยเตี๋ยว/ราดหน้า/เย็นตาโฟ/บะหมี่เกี๊ยว      จำนวน  2  ร้าน 

2. อาหารว่าง 
2.1 โตเกียว/เครป        จำนวน  2  ร้าน 
2.2 ลูกชิ้น/ฮอตดอก/ไส้กรอก/หมู/ไก่ (นึ่ง/ทอด)     จำนวน  1  ร้าน 
2.3 ไอศกรีม/ผลไม้สด/น้ำแข็งใส/รวมมิตร/ยำต่างๆ/เฟรนฟราย/ข้าวโพดคลุก  จำนวน  2  ร้าน 

3. เครื่องดื่ม  
3.1 น้ำหวาน,น้ำผลไม้ (ค้ัน/ปั่น)       จำนวน  2  ร้าน 
   

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          1.1  สัญชาติไทย 
           1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเรื้อรัง 
           13  ไม่ติดหรือเสพสารเสพติดทุกชนิด (บุหรี่ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด  และสารเสพติดที่
กฎหมายกำหนด) 
         1.4  ไม่ติด  ไม่เล่น  ไม่เก่ียวข้องกับการพนันทุกชนิด 
         1.5  ไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องเก่ียวกับการประกอบกิจการร้านค้า 
และไมเ่คยมีประวัติการทำผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น 
         1.6  เป็นผู้มีความประพฤติดี  ประพฤติชอบ  สุภาพเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียร  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ทำงานเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีพ 
         1.7  เป็นผู้รักษาความสะอาดของร่างกาย  แต่งสะอาดเรียบร้อย  รักษาความสะอาดของภาชนะประกอบ
อาหาร  และบริเวณร้านค้าของตนเองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสม่ำเสมอ 

1.8  สามารถปฏิบัติตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนดไว้ได้อย่างเคร่งครัด 



 

 

1.9  เป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบกิจการร้านค้า และการให้บริการ การขาย อันได้แก่  มีวัสดุอุปกรณ์ที่
จำเป็น  และปฏิบัติตามสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 

2.  กำหนดการรับสมัคร 
                ผู้ประสงค์จะขอสมัครเพื่อเสนอราคาจำหน่ายอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563  สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่  อาคาร  4 ห้อง
การเงิน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. วันที่  16 - 20  มีนาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป
ในเวลาราชการ  และพิจารณาการคัดเลือก  ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงอาหาร  
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ภายในโรงอาหาร
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 
 
3.  หลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร 

3.1  แบบฟอร์มใบสมัครระบุรายละเอียดตามที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กำหนด  1   ฉบั บ
3.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นใบสมัคร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)   1    ฉบับ
3.3  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นใบสมัคร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)    1    ฉบับ 
3.4  ใบรับรองแพทย ์          1    ฉบับ 

 
4.  หลักเกณฑ์เงื่อนไข การปฎิบัติตนของผู้จัดจำหน่ายอาหารว่าง/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ของโรงเรียน 

4.1. โรงเรียนอนุญาตให้ร้านค้าใช้พื้นที่ในโรงอาหารของโรงเรียน เพ่ือจำหน่ายอาหาร / อาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ตามประเภทที่ผู้จัดทำอาหารเลือกไว้ในวันสมัครเท่านั้น ร้านค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สถานที่ในกิจกรรมอ่ืน
นอกจากที่กล่าวไว้ในสัญญานี้  ห้ามพักค้างคืนบริเสณโรงอาหาร และห้ามร้านค้ายินยอมให้ผู้อื่นใช้  หรือเช่าช่วงหรือ
แบ่งเช่าสถานที่ดังกล่าว ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม 

4.2.  โรงเรียนยินยอมให้ร้านค้าใช้สถานที่ตามสัญญานี้  ตั้งแต่วันสัญญา  ถึงวันที่สิ้นสุดสัญญา  ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ในระหว่างอายุสัญญานี้  ถ้าโรงเรียนมีเหตุผลหรือจำเป็นที่จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบ
กำหนดก็มีสิทธิกระทำได้  โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน  โดยร้านค้าไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  อนึ่ง  ถ้าร้านค้ามีเหตุผลหรือความจำเป็นที่จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดก็มี
สิทธิกระทำได้โดยบอกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 45 วัน. 

4.3.  จ่ายเงินค่าสถานที่จำหน่ายอาหาร / อาหารว่าง / เครื่องดื่ม ครั้งเดียว ในวันทำสัญญา 
4.4.  จ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้าตามท่ีใช้จริง โดยรับผิดชอบในการติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าเอง 
4.5.  ร้านค้าตกลงให้สัญญาจะจำหน่ายอาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ตามราคาท่ีทางโรงเรียนกำหนด 

อย่างเคร่งครัด  โดยอาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 06.00 – 07.45 น. และ 12.10 – 13.10 น.  ของ
ทุกวันที่โรงเรียนเปิดทำการหรือในวันหยุดที่โรงเรียนสั่งให้ร้านค้ามาให้บริการ และต้องจัดเตรียมอาหาร / อาหารว่าง 
และเครื่องดื่มให้เพียงพอกับนักเรียน 



 

 

 4.6. หากจะหยุดจำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ให้แจ้งโรงเรียนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วัน 
มิฉะนั้นจะถกูปรับวันละ 500 บาท และจะหยุดจำหน่ายติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไม่ได้  

4.7.  ร้านค้าต้องเป็นผู้ทำความสะอาด บริเวณจำหน่ายอาหาร / อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  บริเวณที่เก็บ
ของให้ถูกสุขลักษณะตลอดเวลา  ถ้าบริเวณสถานที่สกปรกหรือทรุดโทรม  ร้านค้าจะต้องจัดการทำความสะอาดหรือ
ซ่อมแซมให้เรียบร้อยโดยร้านค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และล้างรางระบายน้ำที่เกิดจากโรงอาหารในวันศุกร์ที่ 
2 และ ที่ 4 ของทุกเดือน 

4.8.  โรงเรียนมีสิทธิตรวจสอบ  คุณภาพ ความสะอาด  ความมีระเบียบของสถานที่ อาหาร / อาหารว่าง
และเครื่องดื่มได้ตลอดเวลา  โดยคณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งร้านค้าต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ และแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้น 

4.9. ร้านค้าจะต้องทิ้งขยะที่เกิดขึ้นในถังขยะตามที่โรงเรียนจัดไว้ให้  โดยแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ให้
เรียบร้อย 
     4.10. ในการทิ้งขยะของร้านค้า จะต้องนำขยะใส่ถุงพลาสติกท่ีไม่รั่วมัดปากถุงให้แน่นแล้วจึงทิ้งลงในที่ทิ้ง 
ขยะตามท่ีโรงเรียนจัดไว้ให้ 
      4.11. การบริการ ด้านราคา คุณภาพ ร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยจำหน่ายอาหารที่มี
คุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอ ถูกต้องตามสุขลักษณะและเป็นราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเรื่องการบริการ  ราคา  หรือปริมาณ  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการโรงเรียนก่อน 

4.12. ร้านค้าต้องจัดให้มีการบริการจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตลอดเวลา และต้องควบคุม 
ดูแล บุคคลที่อยู่กับร้านค้าให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับของโรงเรียน ไม่ว่าคำสั่ง ระเบียบนั้น ๆ จะมีอยู่
ก่อนหรือกำหนดขึ้นภายหลังก็ตาม 
 4.13. จัดทำป้ายประกาศแสดงราคาอาหาร / อาหารว่าง / เครื่องดื่ม ในบริเวณที่ประกอบการซึ่งสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน  
 4.14. พนักงานและผู้จำหน่ายต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด ความ
ประพฤติเรียบร้อย มารยาทดีและไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อ 
 4.15. ไม่ก่อให้ความเสียหายและรำคาญใด ๆ ในโรงอาหารและบริเวณข้างเคียง 
 4.16. ผู้จำหน่ายอาหาร ต้องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่มเป็นประจำ และห้าม
พนักงานค้างคืนในร้านอาหารโดยเด็ดขาด 
       4.17. ร้านค้าต้องดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเอง และของพนักงานร้านค้าทุกคน หากมีการสูญ
หายหรือเสียหายโรงเรียนไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  4.18. ร้านค้าห้ามดัดแปลงแก้ไขหรือต่อเติมสถานที่ ฯลฯ    
  4.19. ถ้าโรงเรียนได้รับความเสียหายจากการที่ร้านค้าหรือพนักงานของร้านค้ากระทำขึ้น ทางร้านค้า 
ยินยอมให้โรงเรียนหักเงินประกันเป็นค่าเสียหาย  ตามความจริง  หลังจากถูกหักเงินประกันแล้วกรณีเงินประกันไม่
เพียงพอจะต้องนำเงินสดมาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับทราบ 



 

 

 4.20. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณโรงอาหาร รวมทั้งการให้อาหารสุนัขจรจัด ในโรงอาหารและ
บริเวณโรงเรียน 
 4.21. ผู้จำหน่ายอาหารต้องจัดหาภาชนะใส่อาหาร โดยเป็นภาชนะที่เหมาะสมกับประเภทอาหารของผู้
จำหน่าย  
 4.22. ปฏิบัติตามประกาศ คำสั่ง คำเตือน หรือ คำแนะนำของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจในการตรวจสอบและตักเตือนร้านค้า ตามข้อตกลงใน 
สัญญานี้ทั้งนีร้้านค้าต้องยินยอมแก้ไขให้ถูกต้อง  หากร้านคา้ไม่ปฏิบัติตาม จะมีการพิจารณาปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี ้

ครั้งที่ 1  ตักเตือนด้วยวาจา 
ครั้งที่ 2  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ครั้งที่ 3  หักเงินค้ำประกัน 10% 
ครั้งที่ 4  ยกเลิกสัญญา 
เมื่อโรงเรียนได้หักเงินค่าประกันแล้ว  ร้านค้าจะต้องนำเงินค่าประกันมาวางเพ่ิมตามจำนวนที่ถูกหัก 

ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทราบ 
 

5.  คณะกรรมการจะคัดเลือกโดยวิธีพิจารณาจาก 
5.1  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร 
5.2  ใบเสนอราคา 
5.3  ประสบการณ์ในการให้บริการจำหน่ายอาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่มหรือประกาศนียบัตร 

หรือการได้รับการรับรองคุณภาพอาหารจากองค์กรต่าง ๆ 
 5.4  การนำเสนอ การประกอบอาหารโดยผู้จำหน่ายอาหารตามรายชื่อที่สมัครไว้เท่านั้น  ผู้จำหน่าย
อาหารต้องประกอบอาหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการตาม วัน/เวลา ที่โรงเรียนกำหนดนัดหมาย  

ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  ขอสงวนสิทธ์ 
ในผลการพิจารณา  ผู้สมัครรับการคัดเลือกจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และ 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการถือเป็นสิทธิที่โรงเรียนพึงกระทำได้ 
 
6.  กำหนดประกาศผลการคัดเลือก 
           จะประกาศผลการคัดเลือกใน  วันที่ 24 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป เว็บไซต์ของโรงเรียน 
http://www.ssr.ac.th/  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
                                                                

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
(นายมนตรี  คงเจริญ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 



 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
---------------------------------------------------- 

 

อัตราการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 

1. รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบสัญญา/ร้าน 
2. เงินประกันสัญญา 
3. ค่าไฟ ค่าน้ำประปา คิดตามการใช้จริงในอัตราที่โรงเรียนกำหนด 

 

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ประเภทอาหาร ค่าสถานที่ เงินประกันสัญญา 
1 ข้าวราดแกง/กับข้าวหลากหลายอย่าง/ข้าวตามสั่ง 23,700 บาท 5,000 บาท 

2 ข้าวมันไก่/ข้าวหมูแดง/ข้าวขาหมู/ข้าวหมูกรอบ/ข้าวหมกไก่/ 
ต้มเลือดหมู  

23,700 บาท 5,000 บาท 

3 ก๋วยเตี๋ยว/ราดหน้า/เย็นตาโฟ/บะหมี่เก๊ียว 23,700 บาท 5,000 บาท 

4 ลูกชิ้น/ฮอตดอก/ไส้กรอก/หมู/ไก่(นึ่ง/ทอด) 23,700 บาท 5,000 บาท 
5 น้ำผลไม(้คั้น/ปั่น)/น้ำหวาน 23,700 บาท 5,000 บาท 

6 ไอศกรีมโบราณ/ผลไม้สด/ขนมหวาน(น้ำแข็งใส/รวมมิตร)/ยำต่างๆ/ 
เฟรนฟราย/ข้าวโพดคลุก 

23,700 บาท 5,000 บาท 

7 โตเกียว/เครป 19,700 บาท 5,000 บาท 

 


