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ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร
เรื่อง รับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ในโรงอาหาร
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2565
ด้วยโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์สรรหา
ผู้จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ในโรงอาหารประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของสุขภาพผู้บริโภค
และได้อาหารที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักโภชนาการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบโรงเรียนมุกดาหาร ว่าด้วยการให้เช่าโรงอาหารเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม พ.ศ. 2565 จึงประกาศ
รั บ สมั ค รเพื ่ อ สรรหาผู ้จ ำหน่า ยอาหาร เครื ่ อ งดื ่ ม ในโรงอาหาร ในภาคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา 2565
(วันที่ ๒๕ ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๖) ดังนี้
1. การรับสมัครและคัดเลือก
1.1 คุณสมบัติและเงื่อนไขสำหรับผู้เช่า
1.1.1 ต้องไม่เป็นบุคคลทีม่ ีหนี้ผูกพันกับโรงเรียนมุกดาหาร
1.1.2 เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
สามารถให้เข้าตรวจสอบและเข้าควบคุมตามระบบการควบคุมโรคและสุขภาวะอนามัยได้
1.1.3 ผู้เช่าต้องจำหน่ายอาหารตามที่ระบุในสัญญาเช่าเท่านั้น
1.1.4 ผู้เช่าต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดี อนามัยดี ไม่เป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่
เชื้อแก่ผู้บริโภคหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ สามารถปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
โดยเคร่งครัดและต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพของ
โรงเรียนมุกดาหารได้
1.1.5 ผู้เช่าต้องจำหน่ายอาหารโดยใช้ภาชนะของตนเอง รักษาคุณภาพอาหารและ
บริการให้เหมาะสม ห้ามใช้วัสดุที่เป็นอันตรายตามนโยบายของรัฐบาล
1.1.6 ผู้เช่าต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารให้มีคุณภาพ จัดล้าง จัดเก็บ
สถานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
1.1.7 ผู้เช่าต้องรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณสถานที่เช่าของตนเองและบริเวณ
ใกล้เคียงให้อยู่ในความเรียบร้อย
1.1.8 ผู้เช่าต้องแต่งกายตามระเบียบข้อตกลงของโรงเรียนมุกดาหารอย่างเคร่งครัด
โดยสวมใส่ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมสีขาว สวมถุงมือ ใช้ที่ตักอาหารหรือที่คบี ไม่ใช้มือ
สัมผัสอาหารโดยตรงและมีผ้าปิดปากให้เรียบร้อยทุกครั้งที่จำหน่ายอาหาร
1.1.9 ผู้เช่าต้องมีกิริยา วาจาสุภาพกับผู้รับบริการ
1.1.10 ผู้เช่าต้องรู้รักสามัคคีกลมเกลียว และให้เกียรติกับผู้เช่ารายอื่นๆ
1.1.11 ผู้เช่าต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่นำสิ่งของหรือทรัพย์สินผู้อื่นมาใช้หรือครอบครอง
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1.1.12 ผู้เช่าต้องช่วยกันส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้รับบริการ ในด้าน
การเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อนหลัง
1.1.13 ในกรณีที่จำหน่ายอาหารวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมอื่นๆ
ในวันหยุดราชการ ให้ผู้เช่าปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนเหมือนเดิมทุกประการ
1.1.14 ผู้สมัครต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของโรงเรียนมุกดาหาร
1.1.15 ผู้สมัครต้องสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตามทีเ่ ห็นสมควร
1.2 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
1.3 ผลการคัดเลือกผู้เช่าให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือก
2. เอกสารประกอบการรับสมัคร
2.1 ใบสมัคร (ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด) จำนวน 1 ชุด
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่า
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่า
2.4 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐที่รับรองว่าไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
(ผลการตรวจย้อนหลังไม่เกิน 30 วัน)
2.5 เอกสารหรือหลักฐานการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างน้อย 2 เข็ม จำนวน 1 ฉบับ
2.6 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
2.7 แผ่นพับรูปภาพแสดงรายการสินค้าที่จะจำหน่าย จำนวน 1 ชุด
3. ประเภทของร้านอาหาร มี 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทอาหารหลัก ได้แก่
1.1 ข้าวราดแกง
- กับช้าว 1 อย่าง จำหน่ายราคาไม่เกิน 20 บาท
- กับช้าว 2 อย่าง จำหน่ายราคาไม่เกิน 25 บาท
- กับช้าว 3 อย่าง จำหน่ายราคาไม่เกิน 30 บาท
1.2 ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง
- ใส่เครื่อง 1 อย่าง จำหน่ายราคาไม่เกิน 20 บาท
- ใส่เครื่อง 2 อย่าง จำหน่ายราคาไม่เกิน 25 บาท
- ใส่เครื่อง 3 อย่าง จำหน่ายราคาไม่เกิน 30 บาท
ข้าวมันไก่, ข้าวขาหมู, ข้าวหมูแดง
- ธรรมดา จำหน่ายจานละไม่เกินราคา 25 บาท
- พิเศษ จำหน่ายจานละไม่เกินราคา 30 บาท
1.3 ส้มตำ, ข้าวเหนียว, หมูปิ้ง
- ส้มตำ ธรรมดา จำหน่ายจานละไม่เกินราคา 25 บาท
พิเศษ จำหน่ายจานละไม่เกินราคา 30 บาท
- ข้าวเหนียว จำหน่ายห่อละไม่เกินราคา 5 บาท
- หมูปิ้ง ไก่ปิ้ง ตับปิ้ง จำหน่ายไม้ละไม่เกินราคา 5 บาท
1.4 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
- ธรรมดา จำหน่ายชามละไม่เกินราคา 25 บาท
- พิเศษ จำหน่ายชามละไม่เกินราคา 30 บาท
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1.5 ข้าวเปียก
- ธรรมดา จำหน่ายชามละไม่เกินราคา 20 บาท
- พิเศษ จำหน่ายชามละไม่เกินราคา 25 บาท
1.6 สุก,ี้ เย็นตาโฟ
- ธรรมดา จำหน่ายชามละไม่เกินราคา 25 บาท
- พิเศษ จำหน่ายชามละไม่เกินราคา 30 บาท
1.7 อาหารตามสั่ง
- ธรรมดา จำหน่ายจานละไม่เกินราคา 25 บาท
- พิเศษ จำหน่ายจานละไม่เกินราคา 30 บาท
2. ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่
2.1 น้ำหวาน, น้ำปั่น, น้ำผลไม้
- ราคาแก้วละ 10 - 20 บาท
- ใส่ท๊อปปิ้งบวกเพิ่มไม่เกิน 5 บาท
3. ประเภทเบ็ดเตล็ด ได้แก่
3.1 โตเกียว, เครป, ทาโกยากิ
- จำหน่ายราคา 5 - 20 บาท
3.2 อาหารนึ่ง, แซนวิช, ซาลาเปา, ปาเต๊ะ, ลูกชิ้นปิ้ง, ข้าวจี่
- จำหน่ายราคา 5 - 20 บาท
3.3 ผลไม้สด, ยำผลไม้
- จำหน่ายราคา 10 – 20 บาท
3.4 ขนม (ยกเว้นขนมกรุบกรอบ)
- จำหน่ายราคา 5 – 20 บาท
3.5 ไอศกรีม
- จำหน่ายราคา 5 – 20 บาท
4. อัตราค่าเช่า
ตารางอัตราค่าเช่าร้านจำหน่ายอาหารประเภทต่างๆ
ประเภทอาหาร
1. อาหารหลัก
2. เครื่องดื่ม
3. เบ็ดเตล็ด

ค่าเช่าสถานที่
16,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท

ค่าทำความสะอาด
4,000 บาท
4,000 บาท
4,000 บาท

ค่าประกันสัญญา
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

รวม (บาท)
25,000
29,000
19,000
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5. รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนมุกดาหาร ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข โทร. 042-611087
6. ประกาศผลผู้มีสิทธิการได้รับการคัดเลือก
ประกาศผลผู้มีสิทธิการได้รับการคัดเลือก วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ป้ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมุกดาหารหรือที่เว็บไซต์โรงเรียนมุกดาหาร www.muk.ac.th
7. พิจารณาการคัดเลือก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในวันที่ 4 ตุลาคม 2565
8. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนมุกดาหาร หรือ
ที่เว็บไซต์โรงเรียนมุกดาหาร www.muk.ac.th
9. รายงานตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าเช่า
รายงานตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าเช่า วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ในเวลาราชการ
ณ ห้องประชุมประกายมุก อาคาร 1 โรงเรียนมุกดาหาร
10. ผู้ประกอบการสำรอง รายงานตัว ทำสัญญา และชำระเงิน
เรียกผู้ประกอบการสำรอง รายงานตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าเช่า ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565
ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมประกายมุก อาคาร 1 โรงเรียนมุกดาหาร
11. ปฐมนิเทศผู้ประกอบการ
ปฐมนิเทศผู้ประกอบการในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา ๑๑.00 - 12.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร

