
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

……………………………………………………………….……………………………………. 

ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร  มีความประสงค์จะท าการสรรหาและ

คัดเลือกผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารเย็นของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือจัดบริการให้กับนักเรียน 

ครู และบุคลากรในโรงเรียน โดยอาหารที่จัดต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน 

ดังนั้นเพ่ือให้การสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารเย็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด

ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร      จึงออกประกาศ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1.1 มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

ของรัฐมาประกอบในวันสมัคร (ส่วนผู้ประกอบอาหารแม่ครัว หรือคนงานให้ขอใบรับรองแพทย์มาแสดงหลักฐาน

หลังจากได้รับการคัดเลือก) 

 1.2 มีสัญชาติไทย มีเคหสถาน หรือสถานที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน 

 1.3 เป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหาร อันได้แก่ มีบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามหลัก

ประกอบโภชนาการ มีประสบการณ์ ผลงาน หรือหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบอาหารหรือจ าหน่ายอาหาร 

 1.4 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หรือหลักฐานประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่โรงเรียนก าหนดหรือ

ตามท่ีระบุไว้ในใบสมัคร 

 1.5 ผู้ยื่นใบสมัครต้องเป็นบุคคลที่สามารถประกอบอาหารได้ด้วยตนเองเท่านั้น 

 1.6 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการประกอบอาหาร 

2.  เอกสารประกอบการสมัคร 

      2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                      จ านวน     1     ชุด 

      2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน                       จ านวน     1     ชุด 

      2.3 ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น           จ านวน     1     ชุด 

      2.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                   จ านวน     1     รูป 

      2.5 แนบรายชื่อผู้ช่วยประกอบอาหารและผู้ร่วมงานทุกคน    จ านวน     1     ชุด 



3. วันและเวลาให้บริการ 

 3.1 ให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ อาหารกลางวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-13.00 น. และอาหารเย็น ตั้งแต่

เวลา 16.00-19.00 น. 

 3.2 ให้บริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. 

 

4. สถานที่จ าหน่าย โรงอาหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

5. เงื่อนไขส าคัญ 

 5.1 ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงในสัญญา และเป็นไปตาม

ระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มใน

สถานศึกษา พ.ศ. 2562 

 5.2 ผู้ประกอบการต้องแต่งกายให้ถูกตามหลักโภชนาการ ร่างกายสะอาด ผม เล็บมือ เล็บเท้าสะอาด 

พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนในโรงเรียน 

 5.3 ห้ามผู้ประกอบการน าสุนัข สัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาในเขตพ้ืนที่ประกอบอาหารและจ าหน่าย

อาหาร 

 5.4 ห้ามผู้ประกอบการน ารถเข้ามาจอดในบริเวณหลังโรงอาหาร เว้นแต่การรับส่งของชั่วคราวเท่านั้น 

 5.5 ห้ามให้บุคคลอ่ืนนอกจากผู้ประกอบการที่ระบุไว้ในสัญญา เข้ามายังบริเวณพ้ืนที่ประกอบอาหาร

โดยเด็ดขาด 

6. จะรับสมัครผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็น จ านวน 8 ร้าน ดังนี้ 

  ร้านที่ 1 น้ าหวาน ไอศกรีม (ยกเว้นน้ าอัดลม กาแฟ แอลกอฮอล์ทุกชนิด) 

  ร้านที่ 2 ผลไม้ ขนมหวาน 

  ร้านที่ 3 อาหารอีสาน 

  ร้านที่ 4 ก๋วยเตี๋ยว ประเภทเส้นและอ่ืนๆเป็นต้น      

  ร้านที่ 5 ก๋วยเตี๋ยว ประเภทเส้นและอ่ืนๆเป็นต้น      

  ร้านที่ 6 อาหารจานเดียว (ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง) 

            ร้านที่ 7 ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง 

   ร้านที่ 8 ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง 

       7. ก าหนดการพิจารณาคัดเลือกโดยการสาธิตการท าอาหารประเภทต่างๆตามที่ประสงค์จ าหน่าย             

ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารโรงอาหาร  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยโรงเรียนจะด าเนินการแต่งตั้ง



คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบอาหาร ประกอบด้วยผู้บริหาร ตัวแทนครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวนตามที่โ รงเรียน

ก าหนด ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาตัดสิน ดังนี้ 

  7.1 ความสะอาด ความสด ของอาหาร 

  7.2 คุณภาพของอาหาร สอดคล้องกับหลักโภชนาการ 

  7.3 ปริมาณอาหารในแต่ละประเภท มีขนาดภาชนะ และอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารให้เสมือน

ว่าจ าหน่ายจริง ให้มีขนาดปริมาณเท่ากับการจ าหน่ายจริง (กรรมการจะได้บันทึกภาพเป็นหลักฐาน) 

  7.4 การแต่งกายของผู้ประกอบการ ให้แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

  7.5 ตัวอย่างอาหารเพื่อชิม ตามประเภทอาหารที่จะจัดจ าหน่าย 

  7.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด 

 

 

8. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องบริหารทั่วไป อาคารอ านวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ไม่เว้น

วันหยุดราชการ) 

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

10. ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  เมษายน   พ.ศ. 2562 

 

(นายชาตรี   ประดุจชนม์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 

 

 

 

 

 



 
ใบสมัครการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มในโรงเรียน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

ประจ าปีกาศึกษา 2562 

 

เรื่อง  ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................อายุ........ .......ป ี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.........................................เลขบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี(ถ้ามี)............................. ....... 
ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้านเลขที่.......หมู่ที่......ถนน......................ต าบล............................อ าเภอ..... .................. 
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.............................................เบอร์โทรศัพท์................ ........................... 
 ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขท่ี........หมู่ที่.........ถนน.....................ต าบล................................. 
อ าเภอ......................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.......................เบอร์โทรศัพท์............... .................... 

มีความประสงค์ขอยื่นความจ านงเพ่ือจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ดังนี้ 
 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม คือ    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ข้าพเจ้ามีประสบการณ์และทักษะความช านาญในการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในรายการที่ยื่นความ
จ านงขอจ าหน่าย (เอกสารแนบท้ายด้วยถ้ามี) 
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
 
 พร้อมกันนี้ได้แนบหลักฐานมาเพ่ือประกอบการสมัคร ดังนี้ 
  (     ) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1  ชุด  

(     ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1   ชุด 
  (     ) ส าเนาทะเบียนสมรส(กรณีจดทะเบียนสมรส)  จ านวน 1  ชุด    

(    ) รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
  (     ) ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)  
  



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ถ้าข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มในโรงเรียน ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร ว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา พ.ศ. 2562  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นความจ านง 
                                                      (.........................................................) 
                                                     วันที่สมัคร............../............/............. 
 
 

 


