
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ที่ 3/2565 

เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2565 

.............................................................. 
 ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหนา่ย
อาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดจำหน่ายอาหารให้กับ
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 3,242 คน ครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 178 คน 
โดยให้มีอาหารบริการจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตาม
ระเบียบตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและทางราชการ ดังนี้  
 

1. ประเภทรายการอาหารที่กำหนดให้จำหน่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
ที ่ รายการ จำนวนร้านค้า 

ที่รับสมัคร 
1 อาหารประเภทข้าวราดแกงทุกชนิด คือ ข้าวสวย ราดกับข้าวชนิดต่าง ๆ  3 
2 อาหารประเภทอาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวหมูกรอบ ข้าวหมูแดง ข้าวขา

หมู ข้าวยำไก่แซ่บ ราดหน้า ข้าวไข่เจียว 
5 

3 อาหารประเภทเส้น เช่น ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ บะหมี่เกี๊ยวหมู
แดง ขนมจีนน้ำยา ก๋วยจั๊บ  

4 

4 อาหารประเภทยำทุกประเภท 1 
5 อาหารประเภทอาหารตามสั่งทุกประเภท  1 
6 อาหารประเภทอาหารทอด เช่น ลูกชิ ้น+ไส้กรอกทอด ข้าวเหนียว+ไก่ทอด     

ข้าวเหนียว+หมูทอด  
3 

7 ประเภทอาหารว่าง เช่น ผลไม้ ขนมหวาน ขนมปังเบเกอรี ่ เครป+โตเกียว          
ซูชิ+ทาโกยากิ ไอศกรีม ชาบูเสียบไม้ แฮมเบอร์เกอร์ น้ำแข็งไส+ปิงซ ู

9 

รวมผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนทั้งสิ้น จำนวน 26 
 
 หมายเหตุ  1. ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเมื่อได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอาหาร 
ต้องชำระเงินค่าบำรุงสถานที่จำหน่ายอาหารร้อยละ 10 ของยอดขายรายวัน และชำระเงินค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ตาม
มิเตอร์ และชำระตามที่โรงเรียนกำหนด 
   2. วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ต้องสด ใหม่ ถูกสุขลักษณะ 
 



2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร 
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
2.2 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป 
2.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/แม่ครัว/

คนงานประกอบในร้าน ให้มีใบรับรองแพทย์ทุกคนมาให้โรงเรียนหลังจากได้รับการพิจารณา เมื่อเปิด
ภาคเรียนที่ 1/2565) 

2.4 ต้องยื่นสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารด้วยตนเอง และ 1 คนยื่นสมัครได้เพียง 1 ร้านเท่านั้น 
2.5 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร 
2.6 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ การขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่

จำเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อมและมีความพร้อม
ในเรื่องการชำระค่าใช้พ้ืนที่จำหน่ายอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนตามกำหนด 

 
3. ช่วงเวลาการขายอาหารประจำวัน 

ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสามารถขายและจำหน่าย บริการอาหารในวัน
เปิดทำการปกติทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน (ยกเว้นวันหยุดต่าง ๆ ) ตามกำหนดเวลาดังนี้ 

- เวลาเช้า จำหน่ายไม่เกินเวลา 07.40 น. 
- เวลาพักรับประทานอาหาร จำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.45 น. – 13.15 น. 
- เวลาบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.05 น. – 18.00 น. 

 หมายเหตุ  นอกเหนือจากเวลาข้างต้นห้ามจำหน่าย (เฉพาะนักเรียน) และ/หรือตามที่โรงเรียนสั่งการ 
 

4. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
4.1 ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย ,อุปกรณ์ประกอบอาหาร

และต้องทำความสะอาด ล้างสถานที่ทั่วบริเวณโรงอาหาร, ภาชนะมีความสะอาดถูกหลักโภชนาการ
ตามกำหนดของโรงเรียน 

4.2 อาหารที่จำหน่ายต้องมีความใหม่ สด สะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นประโยชน์ถูกหลักอนามัยไม่ปนเปื้อน
สารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงสุก โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะจำหน่ายและ
ต้องมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด 

4.3 ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณที่ร้านค้าตนเอง
ตลอดเวลาทำการ 

4.4 ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ สวมหมวกคลุมผม
ให้มิดชิด ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด 

4.5 ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารต้องใช้วาจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นที่ขาย
อาหารในโรงเรียน 

4.6 ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารต้องทำหารขายอาหารทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน ถ้าไม่มาขาย
ต้องแจ้งล่วหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายเกิน 1 สัปดาห์ โรงเรียนสามารถบอกเลิ กสัญญาการขายได้



ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นสมัครจำหน่ายอาหารในปีต่อไป 

4.7 ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
4.8 ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารต้องไม่จำหน่ายอาหารนอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนด 
4.9 กำหนดราคาขายอาหาร ดังนี้ 
 4.10.1 ข้าวราดแกง  ราคาเริ่มต้น 25 บาท 
 4.10.2 อาหารจานเดียว  ราคาเริ่มต้น 25 บาท 
 4.10.3 ยำทุกประเภท  ราคาเริ่มต้น 25 บาท 
 4.10.4 ก๋วยเตี๋ยว  ราคาเริ่มต้น 25 บาท 
 4.10.5 อาหารตามสั่ง  ราคาเริ่มต้น  25 บาท 
 4.10.6 อาหารประเภททอด ราคาเริ่มต้น 10 – 15 บาท 
 4.10.7 อาหารว่าง  ราคาเริ่มต้น 5 – 15 บาท 
หมายเหตุ  การปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงราคาให้อย ู ่ ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
4.10 ทำสัญญารายปี โดยต้องชำระเงินค่าบำรุงสถานที่จำหน่ายอาหารร้อยละ 10 ของยอดขายรายวัน 

โดยนำส่งเงินค่าบำรุงสถานที่จำหน่ายตามกำหนดของโรงเรียน 
4.11 ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนที่ใช้บริการภาชนะ จาน ชาม ช้อน-ส้อม เพื่อใส่

อาหาร ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารจะต้องรับผิดชอบชำระค่าบริการล้างภาชนะดังกล่าว
ตามราคาท่ีโรงเรียนกำหนด 

4.12 ราคาการจำหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่แพงกว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไป 
 

5. การรับแบบฟอร์ม/การพิจารณาร้านค้าจำหน่ายอาหาร 
5.1 ขอรับแบบฟอร์มการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    

หอวัง นนทบุรี ณ สำนักงานกลุ่มการบริหารงบประมาณและแผนงาน อาคาร 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 
เมษายน 2565 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 
(ในวันหยุดราชการสามารถขอรับแบบฟอร์มการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารใน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 หน้าลิฟต์) 

5.2 ยื่นเอกสารการสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 
10.00 น. – 15.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มการบริหารงบประมาณและแผนงาน อาคาร 1 

5.3 คณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 
เวลา 10.00 น. 

5.4 ประกาศผลการพิจารณาในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565  ทางเว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ 
หอวัง นนทบุรี www.hwn.ac.th 

 
 

http://www.hwn.ac.th/


5.5 เอกสารประกอบการสมัคร มีรายละเอียดดังนี้ 
- รูปถ่ายขนาด 1 X 1.5 นิ้ว     จำนวน 2 รูป 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมเซ็นรับรอง)  จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (พร้อมเซ็นรับรอง)   จำนวน 1 ฉบับ 
- ใบรับรองแพทย์       จำนวน 1 ฉบับ 

5.6 ผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตาม
รายละเอียดในข้อ 3 และข้อ 4 ให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับสมัครผู้ประกอบการ
รา้นค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งผู้สมัครทุกราย
จะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนในกรณีใด ๆ ได้ 

 
6. ระยะเวลาของการประกอบการ 

โรงเรียนจะทำสัญญาให้ผู ้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารเข้าดำเนินการได้ ตั ้งแต่วันที่         
5 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2566  เป็นระยะเวลา 1 ปี  

 
7. การพิจารณาผลการประมูลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณา โดยผู้ ยื ่นใบสมัคร
ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้อง
หรืออุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการถือเป็นสิทธิ์ของโรงเรียนที่พึง
กระทำได้ 

 
8. การทำสัญญา 

ให้ผู้ได้รับการพิจารณามาทำสัญญาวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 
น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญา
หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการกรณีพิเศษต่อไป) 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
 

 
 

 
(นายรังสิมันต์  ยาละ) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 

 



แบบฟอร์มใบสมัคร 
ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร 
 

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................... อายุ............. ........ปี 
บัตรประชาชนเลขท่ี...........................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ .................. หมู่ที่............... 
ซอย........................................................ถนน.....................................................ตำบล...... .........................................
อำเภอ............................................................จังหวัด..................................................... .รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์..........................................................มือถือ......... ......................................................ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี  

ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกาศสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีโดยตลอด และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพ เจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือได้รับการลงโทษเรื่องร้านค้า จำหน่าย
อาหารในโรงเรียน เป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด 

2. ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิส หอวัง นนทบุรี 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารที่โรงเรียนกำหนด 

3. ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ประเภท 

  3.1 ร้านจำหน่ายอาหารประเภทข้าวราดแกงทุกชนิด จำนวน 1 ร้าน  
  3.2 ร้านจำหน่ายประเภทอาหารจานเดียว จำนวน 1 ร้าน  
  3.3 ร้านจำหน่ายอาหารอาหารประเภทเส้น จำนวน 1 ร้าน  
  3.4 ร้านจำหน่ายอาหารประเภทยำทุกประเภท จำนวน 1 ร้าน  
  3.5 ร้านจำหน่ายอาหารประเภทอาหารตามสั่งทุกประเภท จำนวน 1 ร้าน  
  3.6 ร้านจำหน่ายอาหารประเภทอาหารทอด จำนวน 1 ร้าน 
  3.7 ร้านจำหน่ายอาหารประเภทอาหารว่าง จำนวน 1 ร้าน  

4. ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะดำเนินการตามเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นับถัดจากวันเริ่ม
ทำงานตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตามข้อกำหนดของโรงเรียน 

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ข้าพเจ้า
รับรองที่จะทำสัญญาตามเอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่าย
อาหารในโรงเรียนทุกข้อของเอกสารประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื ่อง การสมัคร
ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ เป็น
ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน โดยไม่มีเงื่อนไขอ่ืนใด 
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ลงชื่อ...................................................................... 
                (......................................................................) 
         ผู้สมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน 
 



แบบฟอร์มเสนอรายการจำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 

 
ชื่อผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ............................................................................................ 

 
จำหน่ายอาหารประเภท .......................................................................................................... 

 
ที ่ ประเภท/รายการอาหาร ราคา/หน่วย หมายเหตุ 
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ลงชื่อ...................................................................... 
                (......................................................................) 
         ผู้สมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน 
 


