
ใบยื่นความจํานงเขาคัดเลือกผูประกอบการรานคาจําหนายอาหาร/เครือ่งดื่ม 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)   
 

เรียน   คณะกรรมการคัดเลือกผูประกอบการรานคาจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม/ผลไม 

 

  ขาพเจา...............................................................................อาย.ุ............................................ป 

หมายเลขประจําตัวประชาชน.............................................................................................................................. 

อยูบานเลขที.่..............................ตําบล.............................................อําเภอ........................................................ 

จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย..................................เบอรโทร............................................. 

มีความประสงคขอสมัครคัดเลือกผูประกอบการจําหนายอาหาร/ และเครื่องดื่ม 

  รานอาหาร ประเภท………………………………………………………..………………………………………… 

 รานน้ําผลไม, ขนม และเครื่องดื่ม 

 แผงผลไม 

 

  ขาพเจา พิจารณาตามประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) เรื่อง รับสมัครเพื่อ

คัดเลือกผูประกอบการรานคาจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม  โดยละเอียดแลว    ขาพเจา  มีคุณสมบัติตามที่ 

โรงพยาบาลฯ ประกาศ จึงขอเสนอราคาจําหนายอาหาร ตอจาน.................................................................... 

................................................................................................................................ .................................บาท 

และจะติดปายราคาใหเห็นชัดเจน กรณีผิดเงื่อนไขมีขอรองเรียนเรื่องราคาไมตรงตามปาย ยินดีใหโรงพยาบาล 

ยกเลิกสัญญาทันที โดยจะไมฟองรองโรงพยาบาล  เมื่อทําการยกเลิกสัญญา  เพราะถือวาขาพเจากระทําผิด 

ขอตกลง 

 

  ขาพเจา ไดตรวจทานตัวเลข ตัวอักษรและเอกสารที่ยื่นเรียบรอยแลว  

 

    ณ วันที่.....................เดือน..................................พ.ศ............................ 

 

    (ลงชื่อ)     ..........................................................   ผูยื่นความจํานง  

        (..........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อคัดเลือกผูประกอบการรานคาจําหนายอาหาร 

ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

............................................................... 
 

๑.  กําหนดเวลาดําเนินการเพื่อคัดเลือกผูประกอบการ 

 ๑.๑  ขอใบสมัครคัดเลือก ระหวางวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  เวนวันหยุดราชการ 

 ๑.๒ ยื่นใบสมัครเขารับคัดเลือกวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐   ณ ฝาย

บริหารทั่วไป ชั้น  ๑ อาคารอํานวยการ  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)   

 ๑.๓  คณะกรรมการสวัสดิการฯ  พิจารณาคัดเลือกในวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ อาคารรานคา

สวัสดิการ และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ฝายบริหารทั่วไป อาคารอํานวยการ ชั้น ๑ 

 ๑.๔  ชําระคามัดจําและบํารุงพื้นที่ รวมทั้งการทําสัญญาภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ฝาย

การเงินและบัญชี ชั้น  ๓ อาคารอํานวยการ  

 ๑.๕  เริ่มประกอบกิจการ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

๒.  การจัดประเภทรานคา  ๓  ประเภท 

๒.๑  ประเภทรานอาหาร (อาหารตามสั�ง, ข้าวราดแกง, ก๋วยเตี�ยว, ก๋วยจั�บ, ส้มตํา, อาหารอีสาน 

ฯลฯ)  

 ๒.๒  ประเภทรานน้ําผลไม, ขนม และเครื่องดื่ม 

 ๒.๓  ประเภทแผงผลไม 
  

๓.  หลักเกณฑในการคัดเลือกผูประกอบการ 

 คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล จะพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑  พิจารณาจากขอมูลในใบสมัครเขารับการคัดเลือก 

 ๓.๒ พิจารณาจากประสบการณ และความชํานาญของผูประกอบการรานอาหาร 

 ๓.๓ ความเพียงพอของอาหาร ความสามารถและเทคนิคในการประกอบอาหาร 

 ๓.๔ ความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินการกิจการรานอาหาร 

 ๓.๕ พิจารณารสชาด ราคา ของอาหาร ความสะอาด และคุณภาพของอาหารใหเปนไปตามมาตรฐาน

ดานสุขาภิบาลอาหาร 

 ๓.๖ หรืออ่ืนๆ ที่คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม 
 

๔.  การพิจารณาตัดสิน 

 คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล สงวนไวซึ่งสิทธิที่จะคัดเลือกผูที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

เปนผูไดรับสิทธิเขาประกอบกิจการ โดยไมจําเปนตองเปนผูที่เสนอราคาขายที่ต่ําสุดเสมอไป 

การวินิจฉัยปญหาโตแยงใดๆ ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลเปนขอยุต ิ
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๕.  เงื่อนไขการดําเนินกิจการรานอาหาร 

 ๕.๑  ระยะเวลาในการใหสิทธิประกอบกิจการทําสัญญาปตอป 

 ๕.๒  การบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดสัญญา 

  ๕.๒.๑  กรณีที่ผูประกอบการประสงคจะบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดสัญญาก็สามารถ

กระทําได โดยแจงใหคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลทราบลวงหนา เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา      

๓๐  วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล สงวนไวซึ่งสิทธิในการพิจารณาเลิกสัญญา และการเรียกเก็บ

คาบํารุงสถานที่ คาภาระอื่น ๆ และคาเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะเรียกเก็บจากผูประกอบการโดยคณะกรรมการ

สวัสดิการโรงพยาบาล จะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร 

  ๕.๒.๒  กรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล ประสงคจะบอกเลิกสัญญาก็สามารถ

กระทําได โดยจะแจงใหผูประกอบการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา  ๓๐  วัน  ทั้งนี้

ผูประกอบการจะเรียกรองคาเสียหาย หรือคาใชจายตาง ๆ จากคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลไมไดท้ังสิ้น 

  ๕.๒.๓  กรณีท่ีคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล สามารถบอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยไมตอง

แจงลวงหนา ใหผูประกอบการทราบ เมื่อผูประกอบการกระทําผิดเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ คือ 

   (๑)  ปริมาณ  คุณภาพ รสชาดของอาหาร และราคา ไมเปนที่พอใจของผูบริโภค โดย

พิจารณาจากผลการประเมินของผูใชบริการ 

   (๒)  ผูประกอบการ ประกอบอาหารนอกเหนือจากประเภทที่ไดรับอนุญาต 

   (๓)  ผูประกอบการคางชําระคาบํารุงสถานที่ คาน้ํา คาไฟฟา และอื่น ๆ ตั้งแต       

๑๕ วัน ขึ้นไป 

   (๔)  ผูประกอบการไมบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการที่อยูในความดูแลของ

ผูประกอบการใหอยูในสภาพเรียบรอย  (ตามเอกสารแนบทายสัญญา) 

   (๕)  ผูประกอบการมีเจตนาหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา 

   (๖)  ไดรับการตักเตือนจากคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล เปนลายลักษณอักษร  

๒  ครั้ง  (กรณีมีขอรองเรียน) 

 ๕.๓  พื้นที่อนุญาตใหประกอบกิจการ 

  คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล ไดกําหนดพื้นที่ชั้นลางของอาคารโรงอาหารเปนสถานที่

ประกอบกิจการรานอาหาร 

 ๕.๔  คาใชจายที่ผูประกอบการจะตองรับผิดชอบ 

  ๕.๔.๑  คามัดจําและคาบํารุงพื้นที ่

  คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล อาจเปลี่ยนแปลงคามัดจํา และคาบํารุงพื้นที่ในระหวาง

อายุสัญญา โดยที่ไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนอัตราที่เหมาะสม  ซึ่งจะแจงใหผูประกอบการทราบลวงหนาไมนอย

กวา ๙๐ วัน  และผูประกอบการจะตองยอมรับและชําระคามัดจํา และคาบํารุงพื้นที่ตามที่เปลี่ยนแปลงนั้นดวย 
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  ๕.๔.๒  คากระแสไฟฟา 

  ใหผูประกอบการชําระคาไฟฟาตามมาตรวัดที่ติดตั้งไวแตละราน ตามอัตราที่การไฟฟาสวน

ภูมิภาคกําหนด สําหรับรานคาที่ไมไดติดตั้งมาตรวัดใหจายตามอัตราเหมาจายตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ

โรงพยาบาลกําหนด 

  ๕.๔.๓  คาน้ําประปา 

  ใหผูประกอบการชําระคาน้ําประปาตามมาตรวัดที่ติดตั้งไวแตละราน ตามอัตราที่การประปา

สวนภูมิภาคกําหนด สําหรับรานคาที่ไมไดติดตั้งมาตรวัดใหจายในอัตราเหมาจายตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ

โรงพยาบาลกําหนด 

  ๕.๔.๔  การชําระคาเชา 

  ใหผูประกอบการชําระคาเชาทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยเจาหนาที่การเงินและบัญชี จะไป

เก็บที่ราน กรณีไมจายตามกําหนดตองเสียคาปรับวันละ ๑๐๐.-บาท ไมเกิน ๑๕ วัน หากถึงวันที่ ๑๕ จะทําการ

ยกเลิกสัญญาและยึดหลักประกันสัญญาทันที 

 ๕.๕  หนาที่และความรับผิดชอบของผูประกอบการ 

  ๕.๕.๑  ผูประกอบการจะนําพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการรานคา รานอาหาร ไปให

เชาชวง หรือแบงใหเชาชวง หรือโอนสิทธิการอนุญาตใหเปนผูประกอบการแทน หรือยอมใหผูอื่นเขาใชประโยชน

ในพื้นท่ีดังกลาวทั้งหมดหรือโอนบางสวนได 

  ๕.๕.๒  อาหารที่ผูประกอบการนํามาจําหนาย จะตองสะอาด ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานดานสุขาภิบาล และจะตองติดปายแสดงราคาของอาหารที่วางจําหนายใหเห็นโดยชัดเจน 

คณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล สงวนสิทธิที่จะแจงใหผูประกอบการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารได และ

การพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล  ถือเปนขอยุติ 

  ๕.๕.๓  หากผูประกอบการจะหยุดประกอบกิจการ จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร

จากคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลกอน หากผูประกอบการหยุดประกอบกิจการ โดยมิไดรับความเห็นชอบ

เปนลายลักษณอักษร จะถือวาผูประกอบการผิดสัญญา คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลมีสิทธิบอกเลิก

สัญญา และสามารถหยุดประกอบกิจการไดไมเกิน ๖ วันทําการตอป 

  ๕.๕.๔  ผูประกอบการจะตองควบคุมดูแลลูกจาง หรือบุคคลที่ผูประกอบการไดแตงตั้ง

มอบหมาย จางวาน หรือใชใหทํางานตาง ๆ ในกิจการของผูประกอบการให แตงกายสะอาด สวมหมวก และ   

ถุงมือ  มีกริยามารยาทสุภาพเรียบรอย  ในขณะปฏิบัติหนาที่ 

  ๕.๕.๕  ผูประกอบการจะตองสงมอบสําเนาบัตรประจําตัวบัตรประชาชนของลูกจางทุกคน 

หรือกรณีเปนชาวตางชาติ ตองมีหนังสือเดินทาง(วีซา)และหนังสือขออนุญาตทํางาน   กรณีตางชาติตองมีหนังสือ

ขออนุญาตทํางาน ซึ่งออกโดย สํานักงานจัดหางานจังหวัด ที่ปฏิบัติงานในรานของผูประกอบการใหผูวาจาง

ตรวจสอบ (ภายใน  ๗  วัน นับจากไดลงนามสัญญาอนุญาตประกอบการ) หรือกรณีเปลี่ยนตัวเจาหนาที ่

  ๕.๕.๖  ผูประกอบการตองจัดใหลูกจางทุกคนที่ปฏิบัติงานในรานอาหารไดรับการตรวจสุขภาพ

ทุก ๆ ๖ เดือน  และสงผลการตรวจรางกายใหผูวาจางทราบทันที  ตามแบบเอกสารแนบทาย  ๓ 
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  ๕.๕.๗  ผูประกอบการจะตองใหลูกจางทุกคนที่ปฏิบัติงานในรานอาหาร  ตรวจสุขภาพตาม

เกณฑของคณะอนุกรรมการงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  โดยแนบใบรับรองแพทยจาก

สถานพยาบาล เพื่อแสดงวาผานการตรวจสุขภาพรางกายโดยตองปราศจากโรคตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

   (๑)  โรคไทฟอยด 

   (๒)  วัณโรคระยะอันตราย 

   (๓)  โรคตับอักเสบชนิดเอระยะติดตอ 

   (๔)  โรคติดตอที่นารังเกียจแกสังคม เชน โรคเรื้อน โรคเทาชาง ในระยะติดตอหรือใน

ระยะที่ปรากฏอาการ เปนตน 

   (๕)  โรคพิษสุราเรื้อรัง   

(๖)  โรคเอดส 

   (๗)  โรคติดยาเสพติด 

 ๕.๖  การประเมินผล 

  ๕.๖.๑  กําหนดการประเมิน 

   หลังจากที่ไดเริ่มประกอบกิจการรานอาหารแลว คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล 

จะจัดใหมีการประเมินผลรานอาหารอยางตอเนื่อง (ทุก  ๔  เดือน)  เพื่อใหทราบขอเสนอแนะของผูบริโภค 

  ๕.๖.๒  หัวขอที่จะประเมิน 

   (๑)  ราคาอาหาร 

   (๒)  ความสะอาดและคุณภาพของอาหาร ตามมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร 

   (๓)  ความเพียงพอของอาหาร 

   (๔)  รสชาดอาหาร  

   (๕)  การปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินกิจการรานอาหารในขอ ๔, ๕ และขอ ๖ 

   (๖)  อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

  ๕.๖.๓  การแจงผลกการปฏิบัติของผูประกอบการ 

   คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล จะแจงผลหลังจากที่สรุปผลการประเมินแลว 

โดยหากมีกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลพิจารณาแลว เห็นวาผูประกอบการควรปรับปรุง 

คณะกรรมการ จะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร และผูประกอบการจะตองดําเนินการปรับปรุงภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

  ๕.๖.๔  การสงวนสิทธิของคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล  

   คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล หรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายสงวนไวซึ่งสิทธิที่

จะเขาไปตรวจ  โดยไมตองแจงลวงหนา 
 

๖.  การสงวนสิทธิของคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล 

๖.๑  คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลหรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเขาไปตรวจ 

การประกอบกิจการไดตลอดเวลาที่ประกอบกิจการโดยผูประกอบการจะตองอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที ่



-๕- 
 

และเมื่อเจาหนาที่ไดแนะนําหรือตักเตือน ผูประกอบการจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําและตักเตือนนั้น และแกไข

ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมแกไขปรับปรุง คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล จะพิจารณาตามที่

เห็นสมควร หรือบอกเลิกสัญญาก็ได 

 ๖.๒  คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล สงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมจํานวนรานคาและผูคาไดตามที่จะ

พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ผูประกอบการเดิมจะเรียกรองคาเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนอื่นใด

เพิ่มเติมไมได 


