
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
เรื่อง การรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศกึษา 2566 

…………………………………………… 
 

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะทำการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปี
การศึกษา 2566 เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน
สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยจัดจำหน่ายอาหารแก่นักเรียนในราคาที่เป็นธรรม  
มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน  โดยมีดังนี้ 

 

1. ประเภทรายการทีก่ำหนดให้ยื่นเอกสารคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารแบ่งเป็นรายการ 9 รายการ 
1.1 รายการที ่1 ร้านจำหน่ายประเภทข้าวราดแกง   2  รา้น  
1.2 รายการที ่2 ร้านจำหน่ายประเภทกว๋ยเตี๋ยว    3  รา้น 
1.3 รายการที ่3 ร้านจำหน่ายประเภทอาหารจานเดียว  4  รา้น 
1.4 รายการที ่4 ร้านจำหน่ายประเภทปิ้งย่าง   1  รา้น 
1.5 รายการที ่5 ร้านจำหน่ายประเภทอาหารอีสานและยำตา่ง ๆ 1  รา้น 
1.6 รายการที ่6 ร้านจำหน่ายประเภทอาหารว่าง   1  รา้น 
1.7 รายการที ่7 ร้านจำหน่ายประเภทขนมหวานไทย น้ำแข็งไส  1  รา้น 
1.8 รายการที ่8 ร้านจำหน่ายประเภทไอศกรีม   1  รา้น 
1.9 รายการที ่9 ร้านจำหน่ายประเภทผลไม้    1  รา้น 

 

2. คุณสมบัติของผูส้มัครร้านค้าจำหน่ายอาหาร 
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
2.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในวันทำสัญญา ส่วนผู้ประกอบ

อาหาร/แม่ครัว/คนงานประกอบอาหารในร้านต้องมีใบรับรองแพทย์ 9 โรค ตามแบบ สณ.๑๑ และแบบคัดกรอง
วัณโรค ทุกคนมาให้ โรงเรียน หลังจากได้รับการคัดเลือก  เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2566  ให้นำมาให้โรงเรียนก่อน
เปิดภาคเรียน 

2.3 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
2.4 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการบริการ การขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น          

และมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการ โดยมีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงิน
ค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด 

2.5 ผูป้ระกอบอาหาร/แม่ครัว/คนงานในร้านต้องไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา สิ่งเสพติดอื่น 
 

3. ช่วงเวลาการขายประจำวัน 
3.1 ขายและจำหน่าย  บริการในวันเปิดทำการปกติทกุวัน (ยกเว้นวันหยุดตา่ง ๆ)   

 เช้า 06.00  -  07.20  น. ทุกระดับชั้น 
  กลางวัน 11.30  -  12.10  น. ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
  12.20  -  13.00  น. ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
 
  
 



 4.การพิจารณาผลการเสนอราคา 
4.1 คณะกรรมการพิจารณาจากการคัดเลือกทดลองชิมและนำเสนออาหาร ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 

พ.ศ.2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ โรงอาหาร โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

5.เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
5.1 ผูข้ายไม่ปฏิบัติตามขอ้ตกลง (ตามแนบท้ายประกาศ) 

 ครั้งที่  1  ตักเตือนด้วยวาจา   
 ครั้งที่  2  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร                     
 ครั้งที่  3 โรงเรียนบอกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินประกัน 

5.2 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องทำความสะอาดสถานที่บริเวณประกอบ
อาหาร ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกำหนดของโรงเรียน 

5.3 อาหารที่จำหน่ายและบริการต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อนสารที่
เป็นพิษต่อร่างกาย (มี อย.กำกับ)  ควรมีการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีใบอนุญาตและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควร
ให้มีความร้อนในขณะขายบริการ และต้องมีภาชนะที่ปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด 

5.4 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณที่ร้านคา้ของตนตลอดเวลาทำการ 
5.5 ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการสวมเสื้อมีแขน สวมรองเท้าหุ้มส้น ผูกผ้ากันเปื้อน

และสวมหมวกคลุมผมสีขาว ผ้ากันเปื้อนร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ไม่
ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นในโรงเรียน 

5.6 ผู้ขายต้องทำการขายอาหารทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วัน หาก
ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ทราบก่อน จะต้องเสียค่าปรับวันละ 500 บาท (ยกเว้นในกรณีลาป่วยและมีใบรับรองแพทย์) 
และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ผู้ขาย
ไม่มีสิทธิเรยีกรอ้งใดๆท้ังส้ินและทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์ผู้ขายรายนั้นๆในปถีัดไป ( บ่อยครั้ง หมายถึง ใน1ภาคเรียน
หยุดขายไม่เกิน 20 วัน ) 

5.7 ผู้ขายตอ้งไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียนที่ได้วางไว้ 
5.8 ผู้ขายที่ขายก่อนเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดจะมีบทลงโทษมาขั้นตอนตามข้อ 5.1 
5.9 การทำสัญญานั้น  ให้ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญากับโรงเรียนภายในวันที่กำหนด และ

พร้อมวางเงินประกัน ความเสียหาย เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) และค่าล้าง-จาน-ชาม ตาม
กำหนดรายสัปดาห์ 

5.10 เงินประกันสัญญาตามข้อ  5.9  นี้เป็นหลักประกันให้ผู้ทำสัญญาต้องมาดำเนินการตามที่ได้รับ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาโรงเรียนจะไม่คืนเงิน  ประกันสัญญาซึ่งทางร้านจะ
เรียกร้องใดๆต่อโรงเรียนไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง 

5.11 กำหนดราคาขายอาหาร ดังนี ้
5.11.1   ประเภทข้าวราดแกง ต้องมีแกงให้เลือกซื้อ/บริการไม่น้อยกว่า 4 ชนิดต่อวัน  

- ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว 1 อย่าง  ราคา  30  บาท 
- ข้าวพูนจาน กับข้าว 1 อย่าง ใส่ไข่  1  ฟอง  ราคา  35  บาท 
- ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว 2 อย่าง ราคา   35  บาท 
- ข้าวพูนจาน ราดกับข้าว 2 อย่าง ใส่ไข่  1 ฟอง ราคา 40  บาท 

ประเภทข้าวราดแกง จ่ายค่าเช่าดำเนินการของร้านค้า จำนวนเงิน 30,000 บาท/ปี ,ค่าประกัน 
4,000 บาท/ปี ,ค่าพัฒนาโรงอาหาร 350 บาท/วัน, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า คิดตามมิเตอร์ร้าน  

 
 
 



5.11.2   ประเภทก๋วยเตี๋ยว  
- ราคาปกติ  ราคา 30 บาท  พิเศษ ราคา 35 บาท 

ประเภทก๋วยเตี๋ยว จ่ายค่าเช่าดำเนินการของร้านค้า จำนวนเงิน 25,000 บาท/ปี ,ค่าประกัน 
4,000 บาท/ปี ,ค่าพัฒนาโรงอาหาร 300 บาท/วัน, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า คิดตามมิเตอร์ร้าน 

5.11.3   ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ก๋วยจั๊บ /ราดหน้า /ข้าวมันไก่ /ข้าวผัดต่างๆ /
ขนมจีนแกงต่างๆ /ข้าวคลุกกะปิ/ข้าวหมูแดง /ข้าวขาหมู /โจ๊ก /ข้าวต้มต่างๆ /ราดหน้า /กระเพาะปลา / 
ข้าวไขเ่จียว /สุกี้ /อาหารตามสั่ง 

- ราคาปกติ ราคา 30 บาท  - ราคาพิเศษ ราคา 35 บาท 
ประเภทอาหารจานเดียว จ่ายค่าเช่าดำเนินการของร้านค้า จำนวนเงิน 25 ,000 บาท/ปี 

,ค่าประกัน 4,000 บาท/ปี ,ค่าพัฒนาโรงอาหาร 300 บาท/วัน, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า คิดตามมิเตอร์ร้าน 
5.11.4   ประเภทปิ้งย่าง ได้แก่ หมูป้ิง /ไก่ปิ้ง /หมูกระทะถ้วย /บาร์บีคิว 

- ราคาเริ่มต้นไม้ละ 10 -15 บาท  - ข้าวเหนียว 5 บาท 
- ราคาปกติ  ถ้วยละ 30 บาท  - ราคาพิเศษ ถ้วยละ 35 บาท 

ประเภทปิ้งย่างและหมูกระทะ จ่ายค่าเช่าดำเนินการของร้านค้า จำนวนเงิน 25,000 บาท/ปี 
,ค่าประกัน 4,000 บาท/ปี ,ค่าพัฒนาโรงอาหาร 300 บาท/วัน, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า คิดตามมิเตอร์ร้าน 

5.11.5   ประเภทอาหารอีสานและยำต่างๆ ได้แก่  ส้มตำ/น้ำตก/ลาบ/ไก่ย่าง/ยำต่างๆ 
- ราคาปกติ  ราคา 30 บาท - ราคาพิเศษ ราคา 35 บาท 

ประเภทอาหารอีสานและยำต่างๆ จ่ายค่าเช่าดำเนินการของร้านค้า จำนวนเงิน 25,000 บาท/ปี 
,ค่าประกัน 4,000 บาท/ปี ,ค่าพัฒนาโรงอาหาร 300 บาท/วัน, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า คิดตามมิเตอร์ร้าน 

5.11.6   ประเภทอาหารว่าง ได้แก่ ลูกชิ้นทอด /ไก่ทอด /ไส้กรอกทอด/ เฟรนฟรายด์ 
- ราคาเริ่มต้นชิ้นละ 12-20 บาท 

ประเภทอาหารว่าง จ่ายค่าเช่าดำเนินการของร้านค้า จำนวนเงิน 25,000 บาท/ปี ,ค่าประกัน 
4,000 บาท/ปี ,ค่าพัฒนาโรงอาหาร 300 บาท/วัน, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า คิดตามมิเตอร์ร้าน 

5.11.7   ประเภทขนมหวานไทย น้ำแข็งไส ได้แก่ ลอดช่อง/ นำ้แข็งไส/ บัวลอย /สตอเบอรี่
โยเกิร์ตเกล็ดหิมะ 

- ราคาเริ่มต้นถ้วยละ 15-20 บาท 
ประเภทขนมหวานไทย เกล็ดหิมะ จ่ายค่าเช่าดำเนินการของร้านค้า จำนวนเงิน 12,000 บาท/ปี 

,ค่าประกัน 4,000 บาท/ปี ,ค่าพัฒนาโรงอาหาร 150 บาท/วัน, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า คิดตามมิเตอร์ร้าน 
 
5.11.8   ประเภทไอศกรีม ราคาเริ่มต้น 12 บาท 
ประเภทไอศกรีม จ่ายค่าเช่าดำเนินการของร้านค้า จำนวนเงิน 12,000 บาท/ปี ,ค่าประกัน 

4,000 บาท/ปี ,ค่าพัฒนาโรงอาหาร 150 บาท/วัน, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า คิดตามมิเตอร์ร้าน 
5.11.9   ประเภทผลไม้สด ชุดละ 15-20 บาท 
ประเภทผลไม้สด จ่ายค่าเช่าดำเนินการของร้านค้า จำนวนเงิน 12,000 บาท/ปี ,ค่าประกัน 

4,000 บาท/ปี ,ค่าพัฒนาโรงอาหาร 150 บาท/วัน, ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า คิดตามมิเตอร์ร้าน 
    

หมายเหตุ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาหรือเมนูอาหารให้อยู่ในการพิจารณาของผู้บริหารและ
คณะกรรมการกลุ่มงานโภชนาการ 
 

  
 
 



6.การรับแบบฟอร์ม/การยื่นเอกสาร 
6.1   ขอรับใบสมัครการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 มีนาคม  

พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในเวลาราชการ ณ ห้อง 518 (ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 
6.2   ยื่นเอกสารเข้ารับการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

-1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในเวลาราชการ ณ ห้อง 518 (ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ) 

6.3   คัดเลือกและนำเสนออาหารตามประเภท ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงอาหาร โรงเรียน
สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ เวลา 08.30 – 10.30 น. (โดยให้ผู้สมัครเตรียมวัตถุดิบ และเครื่องครัวมาประกอบ
อาหารให้เสร็จ ก่อนเวลา 08.30 น.)  

6.4   ประกาศผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 งานโภชนาการ 
www.sainampeung.ac.th/ ภายในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.   

 

 7. การทำสัญญา 
7.1 อายุสัญญาโรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหารแต่ละรายการซึ่งมีอายุ

สัญญา 1 ปี  โดยทำการขายอาหารตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 –  31 มีนาคม  พ.ศ. 2567 โดยเว้นวันปิด
ภาคเรียนทุกภาคเรียน 

7.2 กำหนดทำสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละรายการมาทำสัญญา ในวันศุกร์ที่ 12
พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. พร้อมชำระเงินค่าเช่าดำเนินการและเงินค่าประกันสัญญา  
(ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการ
พิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 

 
 
 

 

ประกาศ   ณ   วันที่  17  กุมภาพันธ ์ 2566 
 

 
(  นายณรงคศ์ักดิ ์ รักพรา้ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 


