
ประกาศโรงเรียนสรุาษฎร์ธานี ๒ 
เรื่อง รบัสมคัรร้านค้าจ าหน่ายเครื่องดืม่ในโรงเรียนสรุาษฎร์ธานี ๒ 

.......................................................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ มีความประสงค์จะท าการประมูลร้านค้า เพื่อจัดจ าหน่ายเครื่องด่ืม
น  าหวาน ในโรงอาหารให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร 
จ านวน 130 คน และนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษา ประมาณ 1,700 คน โดยให้มีอาหารบริการ จัดจ าหน่าย
และบริการจ้างเหมาในราคาท่ีเป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ
ทางราชการและของโรงเรียน ดังนี  
1.จัดให้มีการจ าหน่ายรายการที่ก าหนด ดังนี้ 
 ประเภทเครื่องด่ืมน  าหวาน จ านวน 1 ร้าน 
2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ประมูล 
 2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
 2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าให้
ขอใบรับรองแพทย์มาให้ทางโรงเรียนหลังจากได้รับการประมูล) 
 2.3 ต้องยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง 
 2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
 2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นมีบุคลากรท่ีจะ
ด าเนินงานพร้อมและมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินท าสัญญาให้กับทางโรงเรียนก าหนด 
3.ช่วงเวลาการขายประจ าวัน 
 3.1 ขายและจ าหน่าย บริการในวันเปิดท าการปกติทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) 
 3.2 ให้จ าหน่ายเป็นเวลา ดังนี  ช่วงเช้าตั งแต่เวลา 06.30-07.40 น. กลางวัน 10.20-14.00 น. 
4.การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 คณะกรรมการพิจารณา จะพิจารณาประเมินคุณภาพของอาหาร ปริมาณและราคาตามระเบียบของ
โรงเรียน 
5.เง่ือนไขและข้อปฏิบัติ 
 5.1 ก าหนดการช าระเงินแก่ทางโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดท่ีขายได้ในแต่ละวัน 
 5.2 ผู้จ าหน่ายจะไม่จ าหน่ายอาหารท่ีทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้น ามาโรงเรียน หรือ
รับประทาน ได้แก่ ลูกอม หมากฝรั่ง น  าอัดลมทุกชนิด เครื่องด่ืมชูก าลัง เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม ขนมถุง 
ท่ีมีส่วนผสมของผงชูรส บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปชนิดบรรจุกล่อง อาหารส าเร็จรูปและอาหารหรือเครื่องด่ืม หรือขนม
อื่นๆท่ีไม่เป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย  



 5.3 ผู้จ าหน่ายต้องท าการขายอาหารทุกวันท าการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน 
และถ้าหยุดขายบ่อยครั ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร 
สถานศึกษาพร้อมทั งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป 
 5.4 ผู้ขายต้องไม่ท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
 5.5 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารโดยมีภาชนะท่ีมีความ
สะอาดถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามก าหนดของโรงเรียน ห้ามใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก หลอด
พลาสติกและฝาครอบแก้วแบบพลาสติก 
 5.6 อาหารท่ีจ าหน่ายบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเป้ือนสารท่ีเป็น
พิษต่อร่างกายและได้รับการปรุงท่ีสุกโดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะท่ีขายบริการและต้องมีภาชนะท่ีปกปิด
ฝุ่นละอองตามท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 5.7 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณร้านค้าตนเองตลอดเวลาท าการขาย 
 5.8 ผู้ขายต้องแต่งกายตามท่ีโรงเรียนก าหนด ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจา
สุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นท่ีขายอาหารในโรงเรียนและสวมใส่หน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน      
ถุงมือทุกครั งท่ีจ าหน่ายเครื่องด่ืม 
 5.9 ผู้ขายต้องจัดเก็บขยะและกวาดเก็บให้เรียบร้อยตลอดเวลาพร้อมน าขยะไปจัดเก็บตามท่ีโรงเรียน
ก าหนดทุกวัน 
 5.10 ผู้ขายและผู้ช่วยขายต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื อโรคร้ายแรง 
 5.11 การท าสัญญานั นให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาท าสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันท่ีโรงเรียนก าหนด
พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงโรงอาหารของโรงเรียน จ านวนเงิน 2,000 บาท 
 5.12 ผู้ประมูลได้จะต้องช าระค่าไฟฟ้าและค่าน  าประปาตามอัตราของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
 5.13 ก าหนดราคาขายอาหารดังนี  
          5.13.1 ประเภทน  าหวาน  
   - น  าหวานแก้วละ 10 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ออนซ์ 
   - น  าหวานแก้วละ 15 บาท ไม่น้อยกว่า 18 ออนซ์    
 หมายเหตุ ราคาจะยืนอยู่จนกว่าจะมีการพิจารณาให้ปรับปรุงจากคณะกรรมการโภชนาการและโรง
อาหาร 
6.การรับแบบฟอร์มใบสมัคร 
 6.1 ขอรับแบบฟอร์มการขายอาหารได้ท่ีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ กลุ่มบริหารท่ัวไป ได้ตั งแต่       
วันท่ี 14-16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.- 15.30 น.  
 6.2 เอกสารประกอบการรับสมัคร มีดังนี  
  - ใบสมัคร 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 



  6.3 พิจารณาคุณภาพปริมาณ รสชาติอาหารจากตัวอย่างอาหารท่ีจะจ าหน่ายโดยจะมีการ
บันทึกภาพไว้ ในวันท่ี 18 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
   6.4 ประกาศผลการพิจารณา พร้อมทั งประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาในวันท่ี 21 กันยายน 
2563 ทางเว็บไซด์โรงเรียน www.st2.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพอาหารทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่ประกาศผู้สมัคร เป็นผู้ได้รับการ
พิจารณา หากขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ใน ข้อ 5-6 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์
ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
7. การท าสัญญา 
 7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละประเภทซึ่งมีอายุ
สัญญา 1 ปี (2 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563) โดยให้ท าการขายอาหารตั งแต่วันเปิดภาคเรียน-วันปิดภาค
เรียน  

7.2 นัดท าสัญญา ก าหนดให้ ผู้ไ ด้คัดเลือกพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาท าสัญญา                
ในวันท่ี 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชฯ 84 ห้องกลุ่มบริหารท่ัวไป      
(ถ้าเกินก าหนดวันดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ท่ีได้ในล าดับต่อไปมาท าสัญญา) 
 7.3 ผู้ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องช าระเงินค่าบ ารุงโรงอาหารโรงเรียน จ านวน 2,000 บาท  
 7.4 ผู้ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องยืนใบรับรองแพทย์ในวันท่ี 25 กันยายน 2563 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 

 
 

 
(นายศรุต ทิพย์รักษา) 

                                         รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
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ใบสมัครจ าหน่ายอาหาร 
โรงอาหารโรงเรยีนสุราษฎรธ์านี ๒ 

เรื่อง     ขอสมัครเพื่อจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ด้วยข้าพเจ้า  นาย /นาง / นางสาว ………………..……………………..………………….….........อายุ….……..ปี 

บัตรประชาชนเลขท่ี………………………………………………...….…ท่ีอยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน  เลขท่ี ……….……… 
หมู่ท่ี…………..ถนน ………………….……………ต าบล …………………………….…….อ าเภอ.............................................
จังหวัด…………………………….รหัสไปรษณีย์ …………………….……….. โทรศัพท์  ……..………………………..….………… 

ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี …………..……… หมู ่…………..ถนน ……..…………………ต าบล ………….……….….……………………
อ าเภอ………………….…………..……………จังหวัด ……….…………..……..…..………รหัสไปรษณีย์ ……………….……..….
มีความประสงค์ขอยื่นจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม (ประเภทอาหารท่ีจ าหน่าย)............................................... 

............................................................................................................................................................................. 

พร้อมนี ได้แนบหลักฐานมาเพื่อประกอบการสมัคร     ดังนี  

O ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

O ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

                                                                 ลงช่ือ……………………………………………….ผู้ยื่นขอสมัคร 

                                                            (…………………………………………..)                                                                                                  

                                                           วันท่ี………………………………………..  


