ประกาศโรงเรียนนาคาวิทยา
เรื่อง รับสมัครร้านค้าและผู้ขายอาหารโรงเรียนนาคาวิทยา ประจาปีการศึกษา 2564
**********************************
โรงเรียนนาคําวิทยา มีความประสงค์ที่จะรับสมัครร้านค้าและผู้ ขายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนนาคําวิทยา
ประจําปีการศึกษา 2564 เพื่อขายให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตามนโยบายการขายอาหารภายใน
โรงเรียนนาคําวิทยา ซึ่งในปีการศึกษา 2564 คาดว่าโรงเรียนนาคําวิทยาจะมีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 400 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การกาหนดประเภทอาหารและร้านค้า
1.1 ร้านค้าทั่วไปและขายน้ําทุกประเภท
จํานวน 1 ร้าน
1.2 ร้านข้าวแกง /และหรืออาหารตามสั่ง
จํานวน 2 ร้าน
1.3 ร้านก๋วยเตี๋ยว และหรือ/ร้านก๋วยจั๊บ/ร้านสุกี้
จํานวน 1 ร้าน
1.4 ร้านส้มตํา และหรืออาหารอีสาน/ลูกชิ้น
จํานวน 1 ร้าน
1.5 ร้านขายผลไม้ และหรือ/ของหวาน
จํานวน 1 ร้าน
2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
2.1 ผู้มีความประพฤติ สุภาพเรียบร้อย
2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
2.3 ไม่เคยเป็นผู้ผิดสัญญาใดๆ กับโรงเรียนนาคําวิทยา
2.4 ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่โรงเรียนกําหนด
3. หลักฐานประกอบใบสมัคร
3.1 สําเนาบัตรประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
3.2 ใบรับรองแพทย์
จํานวน 1 ฉบับ
3.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
4 .ข้อกาหนด
ที่
ร้าน
1. ร้านค้าทั่วไป
และขายน้ําทุก
ประเภท
จานวน 1 ร้าน

ประเภทสินค้า/อาหาร
- ขายของชําและสินค้า
ทั่วไป
- น้ําทุกประเภท
- ไอศกรีม

ลักษณะ/ส่วนประกอบหลัก
- อุปกรณ์การเรียน
- เครื่องอุปโภค บริโภค
พื้นฐาน
- เครื่องปรุงประกอบสะอาดมี
คุณภาพ

ราคาขาย
ค่าบารุงขั้นต่า
- ของชําและสินค้า 20,000 บาท/ปี
ทั่วไปตามลักษณะ
สินค้า
- น้ําแก้วละ 5-10
บาท
- น้ําเปล่า
ขวดละ 5 -10 บาท

-2ที่
ร้าน
ประเภทสินค้า/อาหาร
2. ร้านข้าวแกง / ร้านข้าวแกงอาหาร
และหรือ
ตามสัง่
อาหารตามสั่ง
จานวน 2 ร้าน

3. ร้านก๋วยเตี๋ยว
และหรือ/ร้าน
ก๋วยจั๊บ
/ร้านสุกี้
จานวน 1 ร้าน

4.

ร้านส้มตํา และ
หรืออาหาร
อีสาน/ลูกชิ้น
จานวน 1 ร้าน

5. ร้านขายผลไม้
และหรือ/ของ
หวาน
จานวน 1 ร้าน

ก๋วยเตี๋ยว,เกาเหลา
,ก๋วยจั๊บ,สุกี้

ส้มตํา
ลูกชิ้นนึ่ง
ขนมจีน
ข้าวเหนียวหมูปิ้ง

- ผลไม้ทุกประเภท
- น้ําแข็งใส
- ไก่ป๊อบ
- กล้วยแขกทอด
- ของหวาน

ลักษณะ/ส่วนประกอบหลัก
- ประกอบด้วยเนื้อสัตว์
คุณภาพ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่
เครื่องในสัตว์ ไข่สด
- ผักสดสะอาดปลอดสารพิษ
- เครื่องปรุงคุณภาพ

ราคาขาย
ค่าบารุง/ปี
- ข้าวแกง
6,000 บาท/ปี
1 อย่างราคา 15
บาท
2 อย่างราคา 20
บาท
3 อย่างราคา 25
บาท
- อาหารตามสั่ง
(ไม่ระบุ)
- ก๋วยเตี๋ยวน้ําใส, น้ําตก
- ธรรมดา 20 บาท
6,000 บาท/ปี
- มีเส้นเลือกหลากหลาย เช่น - พิเศษ 25 บาท
เส้นเล็ก เส้นหมี่ เส้นบะหมี่
เหลือง เส้นมาม่า วุ้นเส้น
ก๋วยจั๊บเส้นใหญ่ เส้นก๋วยจั๊บ
เล็ก
- ประกอบด้วยเนื้อสัตว์
คุณภาพ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่
เนื้อวัว ตีนไก่ หมูเด้ง หมูยอ
ทะเล กระดูกหมู
-ผักสดสะอาดปลอดสารพิษ
เช่น ผักบุ้ง ถั่วงอก ฯ
- มีผักสดบริการลูกค้า
- เครื่องปรุงคุณภาพ
- ส้มตํา
- ส้มตํา จานละ 20 6,000 บาท/ปี
- ขนมจีนน้ํายา
บาท
- ลูกชิ้นมีคุณภาพ
- ขนมจีนน้ํายา จาน
- มีผักสดสะอาดปลอด
ละ 15-20 บาท
สารพิษบริการลูกค้า
- หมี่กะทิ จานละ
- เครื่องปรุงคุณภาพ
15-20 บาท
- ลูกชิ้นไม้ละ 5 บาท
- ผลไม้ปลอดสารพิษ
- ผลไม้ (ไม่ระบุ)
5,000 บาท/ปี
- เครื่องปรุงประกอบสะอาดมี - น้ําแข็งใสและของ
คุณภาพ
หวาน ถ้วยละ 5 -10
- แป้งที่ใช้ประกอบการปรุง บาท
ทําใหม่สด สะอาดมีคุณภาพ - ไก่ป๊อบ,กล้วยแขก
- ประกอบการปรุงทําใหม่สด ทอด ชิ้นละ 1 บาท
สะอาดมีคุณภาพ

-35. เงื่อนไข
5.1 ให้ขายอาหารในสถานที่ที่โรงเรียนกําหนดให้เท่านั้น
5.2 ร้านที่ 1 (ร้านค้าทั่วไปและขายน้ํา) ให้ขายสินค้าที่โรงอาหาร 1 จุดและให้สร้างร้านค้า หรือ ต่อเติม
ปรับปรุงอาคารเพื่อทําเป็นร้านขายสินค้า หรือสร้างซุ้มอาหารนอกโรงอาหาร ได้อีก 1 จุด โดยได้รับอนุญาตจากโรงเรียน
ส่วนร้านที่ 2 – 6 ให้ขายเฉพาะภายในโรงอาหารเท่านั้น
5.3 ร้านที่ 1 ให้ทําสัญญากับโรงเรียนนาคําวิทยา เป็นระยะเวลา 3 ปี คือ เริ่มต้นปีการศึกษา 2564 ถึง
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2566 ส่วนร้านที่ 2 - 6 ให้ทําสัญญากับโรงเรียนนาคําวิทยา เป็นระยะเวลา
1 ปี คือ เริ่มต้นปีการศึกษา 2564 ถึง วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
5.4 เวลาการขายสินค้ากําหนด 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา 06.00 -08.30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 –
13.00 น. และช่วงที่ 3 เวลา 15.40 – 17.00 น. ยกเว้น ร้านค้านอกโรงอาหาร ขายสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น.
5.5 เมื่อสิ้นสุดสัญญาและไม่ได้รับการต่อสัญญา บรรดาสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่แต่ละร้านได้ดําเนินการไปแล้ว
ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนนาคําวิทยา
5.6 ในแต่ละเดือน ร้านค้าจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับทางโรงเรียนตามหน่วยที่ใช้งานจริง ตามหลักเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนด
6. กาหนดการ
6.1 รับใบสมัคร ระหว่างวันที่ 15 –31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ในวันเวลาราชการ ณ
สํานักงานฝ่ายอํานวยการ โรงเรียนนาคําวิทยา อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หรือดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้าย
ประกาศนี้
6.2 ยื่นใบสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สํานักงานฝ่าย
อํานวยการ โรงเรียนนาคําวิทยา อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
7. การพิจารณา ประกาศผลและการกาหนดทาสัญญา
7.1 ผู้ได้รับคัดเลือก จะพิจารณาจากผู้สมัครที่เสนอค่าบํารุงให้กับโรงเรียนนาคําวิทยาไม่น้อยกว่าเกณฑ์และ
สูงสุดในแต่ละประเภทร้านค้า ประกอบกับเงื่อนไขอื่นที่จะเสนอสิทธิประโยชน์ให้กับโรงเรียนนาคําวิทยา
7.2 ประกาศผล วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์และเพจโรงเรียนนาคําวิทยา
7.3 ทําสัญญา วันจันทร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สํานักงานฝ่าย
อํานวยการ โรงเรียนนาคําวิทยา อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมชําระเงินค่าบํารุงตามที่เสนอร้อยละ 50 และ
หากไม่มาทําสัญญา ตามวันเวลาดังกล่าวโดยไม่แจ้งเหตุผลถือว่าประสงค์จะสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายประดิษฐ์ นันทะสาร)
ผู้อํานวยการโรงเรียนนาคําวิทยา

ใบสมัครร้านค้าและผู้ขายอาหารโรงเรียนนาคาวิทยา ประจาปีการศึกษา 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลร้านค้าและผู้ขายอาหาร
1.1 ชื่อ-นามสกุล……………………………………….……………………………………………………………………………….
1.2 เลขที่บัตรประชาชน
1.3 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เลขที่………………... บ้าน……………..……………………………หมู่ที่………………….
ซอย……………………………………….…………………….…ถนน……………………………………………………………
ตําบล……………………………………………………………...อําเภอ…………………………………………………………
จังหวัด……………………………………………………..........รหัสไปรษณีย์…………………………….………………...
1.4 ที่อยู่ที่สามารดติดต่อได้  ตามบัตรประชาชน  อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่………………………..………
บ้าน…………………………หมู่ที่…………ซอย…………………………ถนน……………………………………………..…
ตําบล………………………………………………………………..อําเภอ………………………………………………………
จังหวัด……………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์…………………………………………...
1.5 เบอร์โทรศัพท์…………………………………………..……………………..…ID Line……………………………………
ส่วนที่ 2 การยื่นเสนอ
2.1 โปรดเลือกร้านค้าที่ต้องการยื่นเสนอ **** เลือกได้มากกว่า 1 ร้าน
 ร้านค้าทั่วไปและขายน้ําทุกประเภท………………..ขอเสนอเงินบํารุง………………….…………….บาท/ปี
 ร้านข้าวแกง /และหรืออาหารตามสั่ง ร้านที่ 1…ขอเสนอเงินบํารุง………………….…………….บาท/ปี
 ร้านข้าวแกง /และหรืออาหารตามสั่ง ร้านที่ 2…ขอเสนอเงินบํารุง………………….…………….บาท/ปี
 ร้านก๋วยเตี๋ยว และหรือ/ร้านก๋วยจั๊บ/ร้านสุกี้…..ขอเสนอเงินบํารุง………………….…………….บาท/ปี
 ร้านส้มตํา และหรืออาหารอีสาน/ลูกชิ้น……….…ขอเสนอเงินบํารุง………………….…………….บาท/ปี
 ร้านขายผลไม้ และหรือ/ของหวาน……………….…ขอเสนอเงินบํารุง………………….…………….บาท/ปี
2.2 สิทธิประโยชน์อื่นที่จะเสนอให้กับโรงเรียนนาคาวิทยา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………………..ผู้สมัคร
(…………………………………………………………………………...)
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องนําใบสมัครและหลักฐานประกอบใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนส่งตามวันเวลาที่กําหนด และผล
การพิจารณาคัดเลือกของโรงเรียนนาคําวิทยาถือเป็นที่สุด

