
 

 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
เรื่อง   รับสมัครผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

.................................................................................................. 
                ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะรับสมัครร้านค้าจําหน่ายอาหารในโรงเรียน   
โดยเปิดกว้างให้ผู้สนใจร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาดมีประโยชน์และมีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย รักในการสร้างสุขนิสัยในการเลือกรับประทานอาหารเพ่ือให้ร่างกาย
แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยร้านค้าผู้สมัครขอจําหน่ายอาหารในโรงเรียนรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข       
ที่โรงเรียนกําหนดดังนี้ 
ระเบียบปฏิบัติและเงื่อนไขการรับสมัครผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

๑. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเองโดยตลอด ผู้จําหน่ายหนึ่งครอบครัวมีสิทธิ์เป็นผู้จําหน่ายอาหาร 
เพียงหนึ่งร้านเท่านั้น  ห้ามผู้อ่ืนเช่าช่วงต่อ  หากมีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาการจําหน่ายอาหารจะต้องแจ้ง
ให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าก่อน ๑  เดือน  และต้องทําหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

๒. ผู้สมัครจะต้องไม่เคยมีประวัติการกระทําความผิดในเรื่องการประกอบอาหารด้วยประการใดๆ 
มาก่อน และไม่เคยมีประวัติการกระทําผิดโดยประทุษร้ายผู้อ่ืน 

๓. ผู้สมัครจะต้องคํานึงถึงหลักสุขาภิบาลอาหาร และอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในการทําหรือ 
จําหน่าย 

๔. ผู้จําหน่ายต้องประกอบอาหารให้สําเร็จมาจําหน่าย  ห้ามมาประกอบอาหารที่โรงเรียน  ยกเว้น 
การอุ่นให้ร้อน ( ห้ามอุ่นโดยการทอด หรือทําให้เกิดกลิ่นและควัน ) 

๕. ร้านค้าจะต้องจําหน่ายอาหารในราคาท่ีทางโรงเรียนกําหนดให้เท่านั้น   ดังนี้ 
๕.๑.  ข้าวแกง  จําหน่ายจานละ  ๒๐ - ๒๕   บาท ( กับข้าวอย่างเดียว  ๒๐  บาท  กับข้าว 

สองอย่าง  ๒๕  บาท   ข้าวเปล่าจานละ  ๕  บาท  ข้าวไข่เจียว , ไข่ดาว  ๑๕  บาท ) 
                     ๕.๒.  ก๋วยเตี๋ยวราคา  ๒๐ - ๒๕   บาท 
                     ๕.๓.  ขนมหวาน น้ําแข็งไส ผลไม้ จําหน่าย  ๑๐ บาท 
         ๕.๔.  ของปิ้ง นึ่ง ย่าง จําหน่าย  ๑๐ บาท 
                     ๕.๕.  อาหารอื่น ๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโภชนาการ 
           ๖.  ผู้สมัครจะต้องงดใช้ผงชูรส  ขัณฑสกร  น้ําตาลเทียม  สารกันบูด   สารแต่งสีและกลิ่น   
สีผสมอาหาร  น้ําส้มสายชูเทียม  น้ําปลาผสม สารเสพติดให้โทษ และสารเคมีท่ีเป็นพิษอย่างอ่ืน 

 ๗.  ร้านค้าจะต้องจัดหาถังขยะพร้อมฝาปิดมาใช้ในร้านอย่างน้อย  ๒  ใบ และต้องมีถุงขยะสีดํารองรับ
โดยแยกขยะเปียกและขยะแห้งรวบมัดปากถุงก่อนนําไปทิ้งในถังขยะของโรงเรียน 

๘.  ผู้จําหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลหรือ
หน่วยงาน ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง และต้องไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคเรื้อน วัณโรค โรคผิวหนัง 
โรคผิวหนังเรื้อรังที่มือ โรคหวัดเรื้อรังและโรคเอดส์ 
 
 



 
 

๙.  ผู้จําหน่ายอาหารยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนตามที่โรงเรียนขอความร่วมมือ 
๑๐.  ผู้จําหน่ายอาหารในโรงเรียนต้องแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว  กางเกงขายาวสีดําหรือสีกรมท่า  

ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย สวมหมวกคลุมผมและผ้ากันเปื้อนสีขาว ไม่ใส่เสื้อแขนกุดและกางเกงขาสั้น  พร้อมติด
ป้ายชื่อที่หน้าอกทุกคน 

๑๑. ร้านค้าจะต้องพร้อมให้คณะกรรมการโภชนาการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชน ๓  
โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ได้ทําการตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์     
ปริมาณอาหาร ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในการสัมผัสอาหาร โดยไม่ต้องมีการนัดหมายหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
      ๑๒. หากร้านค้าทําผิดเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบปฏิบัติในการจําหน่ายอาหาร  โดยไม่ 
ปรับปรุงข้อบกพร่องที่แจ้งในใบเตือน   จํานวน  ๑ -๒  ครั้ง หากยังไม่แก้ไขต้องสละสิทธิ์ในการจําหน่ายอาหาร
ตลอดปีการศึกษา  เมื่อถูกเตือนครั้งที่ ๓ 

     ๑๓. ร้านค้าจะต้องดูแลทําความสะอาด  ในร้านของตนเองเป็นประจําทุกวัน  และต้องจ่ายค่า          
ทําความสะอาดร้านละ ๖๐๐ บาท/เดือน 

     ๑๔. ร้านค้าต้องชําระค่าน้ําประปา หน่วยละ ๒๐ บาท ค่าไฟฟ้าหน่วยละ ๑๐ บาท จ่ายตามมิเตอร์      
เป็นรายเดือน 
   ๑๕. ผู้จําหน่ายอาหารต้องจ่ายค่าบํารุงสถานที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑๕.๑   ชําระค่าบํารุงสถานที่แรกเข้า  รายละ  ๑๒,๐๐๐ บาท 
   ๑๕.๒   ร้านข้าวแกงและร้านอาหารจานเดียว  จ่ายค่าบํารุงสถานที่เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 

๑๕.๓   ร้านอาหารประเภทยํา /ส้มตํา จ่ายค่าบํารุงสถานที่เดือนละ  ๕๐๐  บาท 
๑๕.๔   ร้านเบเกอรี่                         จ่ายค่าบํารุงสถานที่เดือนละ  ๑,๐๐๐  บาท 
๑๕.๕   ร้านผลไม้ตามฤดูกาล                จ่ายค่าบํารุงสถานที่เดือนละ  ๕๐๐  บาท 
๑๕.๖   ร้านน้ําแข็งไส/ขนมหวานไทย      จ่ายค่าบํารุงสถานที่เดือนละ   ๕๐๐  บาท 
๑๕.๗   ร้านปิ้ง ย่าง นึ่ง                   จ่ายค่าบํารุงสถานที่เดือนละ   ๕๐๐  บาท 
๑๕.๘   ร้านที่ต้องใช้ภาชนะต้องชําระค่าวัสดุ ปีละ  ๓,๐๐๐  บาท 
๑๕.๙   ร้านที่ต้องใช้ภาชนะต้องจ่ายค่าทําความสะอาด วันละ ๑๕๐ บาท 
๑๕.๑๐ ผู้จําหน่ายอาหารต้องชําระค่าประกันของเสียหาย ปีละ ๓,๐๐๐ บาท และจะคืนให้เมื่อ        

สิ้นปีการศึกษาหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสถานที่และอุปกรณ์ที่ชํารุดอันเกิดจากความเสียหายโดยการ
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน     
การช าระเงิน    ชําระในวันทําสัญญาครั้งเดียว 
          ๑๖. ติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมเงื่อนไขตามประกาศได้ตั้ งแต่                          
วันอังคารที่ ๒๑  เมษายน ๒๕๕๘  ถึง วันอาทิตย์ที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘     ในวันและเวลาราชการ   
โดยใช้วิธีการ 
              * ปิดประกาศรับสมัครที่ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
                    * ประกาศทางอินเตอร์เน็ต เว็ปไซดข์องโรงเรียน WWW.Streesmutprakan .ac.th 
 
 
 
 

http://www.streesmutprakan/


 
 
 
   ๑๗ . กําหนดการประชุม เ พื่อ คัด เลือก  ในวันศุกร์ที่  ๖   พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  
            ๑๘.  ประกาศผลการคัดเลือก   วันจันทร์ที ่ ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   
            ๑๙.  ทําสัญญาการจําหน่ายอาหาร   วันอังคารที ่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
 
                                  ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๑  เมษายน    ๒๕๕๘ 
 
 
 
                                                            ( นางสาวปฏิมา   พูนทรัพย์ ) 
                                                     ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดประเภทและจํานวนร้านค้าท่ีรับสมัครเพ่ือจําหน่ายอาหารในโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 
   

๑ .ร้านข้าวแกง    ๓ ร้าน 
๒ ร้านก๋วยเตี๋ยว    ๓ ร้าน 
๓ ร้านอาหารจานเดียว   ๔ ร้าน 
๔ ร้านอาหารอิสลาม   ๑ ร้าน 
๕ ร้านน้ําแข็งไส / และของว่างต่าง ๆ  ๑ ร้าน 
๖ ร้านเบเกอรี่    ๑ ร้าน 
๗ ร้านยํา ปิ้ง  นึ่ง  ย่าง   ๑ ร้าน 
๘ ร้านผลไม้ตามฤดูกาล   ๑ ร้าน 

 
                                           รวม             ๑๕ ร้าน 
 
 
 

 
หมายเหตุ   ในวันทําการคัดเลือกให้ผู้สมัครจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทําอาหารต่อไปนี้ มาปรุงในเวลา
ที่กําหนด เพ่ือให้คณะกรรมการฯพิจารณา ร้านละ ๑ - ๒ ชนิด  โดยผู้สมัครเป็นผู้กําหนดรายการอาหารเอง   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 
ชื่อ นาย/นาง/น.ส...................................นามสกุล..................................อายุ............ปี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
บ้านเลขท่ี................หมู่.........ซอย................................ถนน....... .....................แขวง/ตําบล............................. 
เขต/อําเภอ...........................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย์.................โทรศัพท์บ้าน......................... 
มือถือ............................................หมายเลขท่ีติดต่อได้สะดวก............................................ 
มีความประสงค์จะสมัครจําหน่ายอาหารประเภท(ระบุรายละเอียด)....................................................... ......... 
............................................................................................................................. ............................................ 
ประสบการณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
ท่านเคยประกอบธุรกิจด้านการจําหน่ายอาหารหรือไม่ 
         เคย   โปรดระบุสถานที่              ไม่เคย    
............................................................................................................................. ........................................... 
 ข้าพเจ้า ได้รับทราบรายละเอียดในการรับสมัครผู้จําหน่ายอาหาร  ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้วและยินดีปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการจําหน่ายอาหารทุกประการ 
 
                                                    ลงชื่อ................................................ผูส้มัคร                                                                                          
                                                (................................................) 
                                                      วันที่.........เดอืน..................พ.ศ............ 
............................................................................................................................. ........................................... 
เอกสารประกอบใบสมัคร 
         สําเนาบัตรประชาชน             สําเนาทะเบียนบ้าน 
 
                                                         ลงชื่อ..............................................ผู้รับสมัคร 
 
ผลการพิจารณาคัดเลือก 
คณะกรรมการโภชนาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้................................................... ................................. 
         ผ่านการคัดเลือกเนื่องจาก..................................................................................................................  
        ไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่องจาก........................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ...................................................กรรมการคนที่ 1  
 
      ลงชื่อ...................................................กรรมการคนที่ 2 
 
      ลงชื่อ...................................................กรรมการคนที่ 3 
 


