หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการคัดเลือกและการประมูลเป็นผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
สวัสดิการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดาเนินงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
เรื่อง การเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
ข้อ ๑ รูปแบบและเงื่อนไขการดาเนินงาน
๑.๑ ประเภทร้านค้าร้านจาหน่ายอาหาร จานวน 1 ร้าน (ร้านอาหารอีสาน)
๑.๒ ผู้ ป ระกอบการจะมี ร ะยะเวลาการใช้ พื้ น ที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และอาหารเป็ น ระยะเวลา ๑ ปี
นับแต่วันลงนามในสัญญาใช้พื้นที่
๑.๓ ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบดูแลอาคาร สถานที่ ความสะอาดทั้งภายใน และภายนอกร้านค้า
ที่ตนเองประมูลได้ ตลอดจนบริเวณโดยรอบร้านค้าให้เรียบร้อย หากเกิดความชารุดเสียหายจะต้องชดใช้หรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
๑.๔ ผู้ประกอบการร้านค้าต้องชาระค่ากระแสไฟฟ้า และค่าน้าประปาตามที่ใช้จริง โดยแยกมิเตอร์
๑.๕ ผู้ประกอบการต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือของมึนเมา ไม่ติดยาเสพติด
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยต้องตรวจสุขภาพปีละ ๑ ครั้ง เป็นอย่างน้อย และมีใบรับรองแพทย์ และต้องมี
กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย ไม่ใช้คาหยาบคายในขณะจาหน่ายสินค้า
๑.๖ คณะกรรมการดาเนินงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ขอสงวนสิทธิ์
ในการตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อ และผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือ ยินยอม
ให้ คณะกรรมการดาเนิ น งานร้านค้าสวัสดิการฯ เข้าตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มที่จาหน่าย หากพบว่า
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนด คณะกรรมการดาเนินงานร้านค้าสวัสดิการฯ มีสิทธิ์บอกเลิก
สัญญาได้ โดยผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชได้
๑.๗ ร้านอาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ที่จาเปิดประมูลครั้งนี้ จานวน 1 ร้าน
คือ ร้านที่ ๔ เป็นร้านจาหน่ายอาหารอีสาน
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาเป็นผู้ประกอบการร้านค้า
๒.๑ เป็นบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว
๒.๒ เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
๒.๓ ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับสวัสดิการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช หรือเป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญา
จากส่วนสวัสดิการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มิให้จาหน่ายสินค้า
๒.๔ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีทัศนคติที่ดีต่อส่วนสวัสดิการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
๒.๕ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจาหน่าย หรือประกอบอาหาร ประเภทอาหารอีสาน
๒.๖ เป็นผู้ป ระกอบการที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุ ข
และใช้ ภ าชนะ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ประกอบอาหารที่ ส ะอาด และใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ไ ด้ ม าตรฐาน ปลอดภั ย
งดใช้ภาชนะที่ทามาจากเม็ดพลาสติก (โฟม) ในการบรรจุอาหาร
๒.๗ ยิ น ดี ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ และยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง
และประกาศ ของคณะกรรมการด าเนิ น งานร้ า นค้ า สวั ส ดิ ก ารโรงพยาบาลพระนารายณ์ ม หาราช
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๓ เอกสารที่ผู้ยื่นเสนอราคาต้องใช้ในการยื่นเสนอราคา
๓.๑ หนังสือแสดงความประสงค์ยื่นเสนอราคา พร้อมรายการอาหารที่จาหน่าย
๓.๒ รูปแบบและรายละเอียดของอาหารที่จาหน่าย
๓.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
/ข้อ ๔ การรับสมัคร…

-2ข้อ ๔ การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือก และผู้เข้ารับการประมูล
๔.๑ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกและผู้เข้ารับการประมูลมาขอรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 6 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น
๔.๒ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกและผู้เข้ารับการประมูล ยื่นใบสมัครพร้อมชาระค้าประกันการประมูล
และการคัดเลือกเป็นเงินสดจานวน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
ตั้ งแต่ เ วลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑0.3๐ น. ณ ห้ องประชุม ลีลาวดี ชั้ น 6 อาคารเฉลิ มพระเกีย รติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์ มหาราช โดยคณะกรรมการฯ จะคืนเงินค้าประกันดังกล่ าว
ภายหลังการสิ้นสุดการประมูล ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้จาหน่ายอาหารในร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช จะได้รับเงินค้าประกันดังกล่าวคืน เมื่อได้มีการทาสัญญาแล้ว เท่านั้น
ข้อ ๕ ขั้นตอนดาเนินการคัดเลือก และการประมูล
๕.๑ การคัดเลือกเริ่มโดยคณะกรรมการฯ จะชี้แจงสถานที่ ตั้งร้านค้าจานวน 1 ร้าน ให้ผู้เข้ารับการ
คัดเลือกและผู้เข้ารับการประมูลทราบ
๕.๒ คณะกรรมการฯ ได้กาหนดราคาค่าบารุงพื้นที่เป็นรายเดือนเป็นจานวนขั้นต่าร้านละ 8,000.- บาท
(แปดพันบาทถ้วน) ต่อเดือน (ไม่รวมค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา)
5.3 ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่จาหน่ายสินค้าประเภทอาหารอีสานเท่านั้น โดยเป็นการปรุง
จานต่อจาน
5.4 ภาชนะที่ใช้สาหรับอาหารกล่อง ให้ใช้วัสดุที่ทาจากธรรมชาติ เช่น กล่องชานอ้อย ห้ามใช้กล่อง
โฟม โดยเด็ดขาด ผู้จาหน่ายสินค้าประเภทอาหารจะต้องประกอบอาหารที่มีรสชาติเค็มน้อย และเป็นเมนู
สุขภาพ (๓ ดี) ได้แก่
- ดีต่อโรค
- ดีต่อสุขภาพ
- อร่อยดี
ทั้งนี้ ร้านจะต้องมีเมนูชูสุขภาพอย่างน้อย ๑ เมนู
5.5 ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องประกอบอาหารที่จะใช้จาหน่ายให้คณะกรรมการพิจารณาโดยวิธีการ
คัดเลือกทาการชิมอาหาร โดยจะต้องมีการปรุ งอาหารด้วยตนเองเท่านั้น ต่อหน้าคณะกรรมการฯ ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ จะก าหนดเมนู อ าหารจ านวน ๒ เมนู ให้ ผู้ เ ข้ า รับ การคัด เลื อกประกอบอาหารเพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ ๖ เข้าสู่กระบวนการประมูล
6.1 เมื่อผ่ านการคัดเลือกแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการประมูล ร้านค้า ใช้วิธีการเสนอราคาค่า ใช้พื้นที่
โดยมีค่าใช้พื้นที่เริ่มที่ 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) ร้าน/เดือน โดยวิธีใส่ซองปิดผนึก ยื่นต่อคณะกรรมการ
ในวันประมูล ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาจากผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล
ข้อ 7 ระเบียบการปฏิบัติอื่น ๆ
7.๑ ให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้า และน้าประปา โดยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
จะติดตั้งมิเตอร์ค่ากระแสไฟฟ้า และน้าประปาแยกแต่ละร้านค้า และหากเกิดการชารุดเสียหายของระบบ
ประปา ไฟฟ้า ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบระบายน้าเสีย อุปกรณ์ โครงสร้าง ตลอดจนความเสียหายแก่อาคาร
สถานที่ร้านค้าสวัสดิการฯ โดยการชารุดนั้นเกิดจากการกระทาให้เสียหายโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของ
ผู้ประกอบการ ให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบซ่อมแซม ตลอดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหาย
นั้น ๆ
/7.๒ ร้านค้า …

-37.๒ ร้ านค้าจะต้องมีป้ ายแสดงราคาอาหาร และเครื่องดื่ม ตามขนาด และราคาจาหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม ให้จาหน่ายตามราคาที่คณะกรรมการฯ กาหนดเท่านั้น
ข้อ 8 การพิจารณาผลการคัดเลือกและการประมูลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ขอสงวนสิทธิ์ผลการ
พิจารณา โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะนาไปเป็นเหตุฟ้องร้อง หรืออุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดบางประการถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการสวัสดิการฯ ที่พึงกระทาได้
ข้อ 9 การทาสัญญา
9.๑ ผู้ผ่านการพิจารณา ต้องมาทาสัญญาในวันเวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการฯ กาหนดหากไม่มา
ทาสัญญาให้สมบูรณ์ในวันเวลา และสถานที่ที่กาหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และยินยอมให้ส่วนสวัสดิการ
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ริบเงินค้าประกันการประมูลและการคัดเลือกการจาหน่ายอาหารในร้านค้า
สวัสดิการฯ จานวน ๓,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ
9.2 ผู้ผ่ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการฯ ให้ จาหน่ายอาหารในร้านค้าสวัส ดิการโรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราชจะต้องวางเงินประกันการทาสัญญาการจาหน่ายอาหารในวงเงินจานวน ๕,000.- บาท / ร้าน
9.3 จานวนเงินสดที่ต้องนามาในวันทาสัญญาดังนี้
๑. ให้ชาระเงินค่าเช่าล่วงหน้า ๑ เดือน ตามราคาที่ประมูลได้
๒. เงินค้าประกันสัญญาเป็นเงินสดจานวน ๕,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
9.4 ผู้ชนะการประมูลจะต้องทาสัญญาใช้พื้นทีเป็นระยะเวลา 1 ปี
ข้อ ๑0 ข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร
๑0.๑ สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุงอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบและจัดเป็นสัดส่วน
๑0.๒ ไม่เตรียม หรือปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้า หรือสุขา และต้องเตรียมปรุงอาหาร จากโต๊ะ
สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
๑0.๓ ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น ทะเบียน
ตาหรับอาหาร (อย.) เรื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
๑0.๔ อาหารต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุง การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบควรเก็บในอุณหภูมิไม่สูงกว่า ๗.๒ องศาเซลเซียส
๑0.๕ อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วให้เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปิดมิดชิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
๑0.๖ น้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่มีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสาหรับคีบหรือตัก
โดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแซ่รวม
๑0.๗ ล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้าสะอาด ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้าที่ไหลและที่ล้าง
ภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
๑0.๘ เขียงและมีด ต้องอยู่ในสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบผัก และผลไม้
๑0.9 ช้อน ส้อม ตะเกียบ ให้วางนาด้ามตั้งขึ้นในภาชนะที่โปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะ
ที่โปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
๑0.๑๐ ขยะมูลฝอย และน้าเสียทุกชนิด ต้องได้รับการกาจัดด้วยวิธีถูกหลักสุขาภิบาล
๑0.๑๑ ห้องสุขาสาหรับผู้บริโภค และผู้ประกอบอาหาร จะต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีและมีสบู่
ทาความสะอาดมือใช้อยู่ตลอดเวลา
๑0.๑๒ ผู้ สั ม ผั ส อาหารให้ แ ต่ง กายด้ว ยเสื้ อ ผ้ าที่ ส ะอาด ผู้ ปรุ ง ต้อ งสวมผ้ าคลุ ม กั นเปื้อ นที่ส ะอาด
และสวมหมวกคลุมผมทุกครั้ง
/๑0.๑๓ ผู้สัมผัส …

-4๑0.๑๓ ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุงอาหาร ในการจาหน่ายอาหารทุกครั้งให้ใช้
อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่สะอาด และผ่าการฆ่าเชื้อด้วยน้าร้อนแล้วทุกครั้ง
๑0.๑๔ ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้มิดชิด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหาร
๑0.๑๕ ผู้สั มผัส อาหารที่มีอาการป่ว ยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้าและอาหาร
เป็นสื่อให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะได้รับการรักษาจนหายขาด
๑0.๑๖ ผู้จาหน่ายสินค้าประเภทอาหารจะต้องเข้ารับการตรวจประเมิน Green food good test
โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีปีละ ๑ ครั้ง
๑0.๑๗ ผู้จาหน่ายสินค้าประเภทอาหารจะต้องเข้ารับการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารตรวจเชื้อก่อโรค
ในร่างกายผู้ปรุงอาหารและอาหารจานวน ๓ ครั้งต่อปี
....................................................................................................

ใบสมัครเข้าเข้ารับการคัดเลือกและประมูล
เพื่อจาหน่ายอาหารในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (ร้านอาหารอีสาน)
ชื่อผู้สมัคร นาย / นาง / น.ส. .................................................................................................................
อายุ....................ปี เลขบัตรประชาชนเลข..................................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษี(ถ้ามี).............
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่................................หมู่.....................ตาบล.................................................................
อาเภอ.....................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์.................................................. มีความประสงค์ขอยื่นความประสงค์เข้า การคัดเลือก และประมูล
เพื่อจาหน่ายอาหาร ในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังนี้
1. ข้อเสนออัตราค่าใช้พื้นที่รายเดือน ทั้งนี้การเสนออัตราใช้พื้นที่รายเดือน แต่ละร้านต้องไม่ต่ากว่า
อัตราที่กาหนดต่อเดือนต่อร้าน (8,000.00 บาท)
2. ร้านจาหน่ายอาหารอีสาน จานวน 1 ร้าน
3. ข้อเสนอการมอบสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าใช้พื้นที่ให้แก่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
4. ให้แต่ละท่านที่จองร้านยื่นเมนูอาหารรูปราคาขายพร้อม ใบสมัครภายในในวันที่ 6 พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑0.3๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานมาเพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
( ) เมนูอาหารพร้อมราคาขายจริง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ ถ้าข้าพเจ้าได้รับการพิจารณา
ให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อจาหน่ายอาหารในร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ข้าพเจ้ายินดี
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นใบสมัคร
(................................................................)
ลงวันที่ ........................................................

