
ขอกําหนดและรายละเอียดเงื่อนไข 
การคัดเลือกรานจําหนายอาหาร สินคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา 

แนบทายประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
(๑) หลักเกณฑในการคดัเลือกรานจําหนายอาหาร สินคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา 

ขอ ๑ ผูไดรับคัดเลือก จะตองชําระคาเชาราคา ๔,๐๐๐ บาท/เดือน/๑ ราน ตามระเบียบโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชหลมเกาวาดวยการบริหารจัดการรานจําหนายอาหาร สินคาและการควบคุมในโรงพยาบาล 
พ.ศ.๒๕๕๗ กําหนดโดยจะถือวาเปนราคาเชาชําระตลอดทั้งปที่ตองทําสัญญาหรือบันทึกตกลงเชากับทาง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา 

ขอ ๒ คณะกรรมการจะทําการคัดเลือกโดยพิจารณาจากการใหผูสมัครทําการสาธิตอาหาร เพื่อ
ประกอบการคัดเลือก โดยไดกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนดังนี้ รสชาติ จํานวน ๓๐ คะแนน ความสะอาด 
จํานวน ๓๐ คะแนน ปริมาณอาหาร จํานวน ๑๕ คะแนน คุณคาอาหาร จํานวน ๒๕ คะแนน (คุณภาพวัตถุดิบ 
เครื่องปรุง และราคา) รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน 

ขอ ๓ ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือกไมยอมเขาทําสัญญา หรือบันทึกตกลงกับโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชหลมเกาในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสาร ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูไดคะแนนลําดับรองลงมา
ตามลําดับ 

ขอ ๔  ผูเสนอราคา จะตองกรอกรายละเอียดเงื่อนไข ตามรายละเอียดแนบทายใบสมัครรานจําหนาย
อาหาร สินคาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกาใหครบถวนทุกรายการ 

ขอ ๕  ผูเสนอราคาหรือผูเสนอราคาไดตองยินยอมและปฏิบัติตามระเบียบโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชหลมเกาวาดวยการบรหิารจัดการรานจําหนายอาหาร สินคาและการควบคุมในโรงพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๗ 
ทุกประการ 

 (๒) ขอกําหนดทั่วไป 
ขอ ๑ ผูที่มีความประสงคจะสมัครรวมรับการคัดเลือกรานจําหนายอาหาร สินคา โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชหลมเกา จะตองยื่นเอกสารและลงทะเบียนรับสมัครและคัดเลือกรานจําหนายอาหาร สินคา 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา ภายในระยะเวลาที่กําหนด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา  
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับพิจารณารานคาที่คณะกรรมการพิจารณาไมเหมาะสม หรือยังไมสมควรรับ หรือมีเหตุผล
ประการอื่น และผูไดรับคัดเลือกจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและรายละเอียด การเขาดําเนินการรานจําหนาย
อาหาร สินคาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา และสัญญาหรือบันทึกตกลงดําเนินการรานจําหนาย
อาหาร สินคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา โดยเครงครัด 

ขอ ๒ ผูไดรับคัดเลือก มีกําหนดเวลาและขอบเขตการปฏิบัติงานตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 
สามารถเขาเตรียมอุปกรณความพรอมกอนเปดราน ๒ ชั่วโมง 

ขอ ๓ ผูไดรับคัดเลือกตองชําระคาไฟฟาท่ีใชประจําเดือนทุกเดือนโดยกําหนดใหชําระหนวยละตาม
มิเตอรไฟฟาที่ติดตั้งไว 

ขอ ๔ ผูไดรับคัดเลือกไดตองผานการประเมินดานสุขาภิบาลอาหาร/รานอาหารกอนที่จะมีการตอ
สัญญาหรือขอตกลงในปตอไป 

ขอ ๕ ผูไดรับคัดเลือกจะตองผานการอบรมดานสุขาภิบาลอาหารจากเจาหนาที่สาธารณสุข กลุมงาน
สุขาภิบาลและปองกันโรค โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชหลมเกา   

2/ขอ ๖ 



~ 2 ~ 
 

ขอ ๖ ผู ไดรับคัดเลือกจะตองมีปายแสดงชื่อรานอยางชัดเจน ขนาด ๖๐ x ๑๒๐ ซม. โดยทาง
โรงพยาบาลจะจัดทําปายใหเปนรูปแบบเดียวกันทุกราน และผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การจัดทําปายดังกลาวดวย 

ขอ ๗ ผูไดรับคัดเลือกจะตองเขาดําเนินการไดภายในวันที ่๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 
ขอ ๘ ผูไดรับคัดเลือกจะตองจายเงินค้ําประกันบันทึกตกลง เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 

และจะคืนใหผูไดรับคัดเลือกกรณีครบกําหนดบันทึกตกลงหรือหากยกเลิกบันทึกตกลงกรณีไมมีคาปรับหรือ
คาเสียหายใด ๆ 

ขอ ๙ การเรียงลําดับหองจําหนายอาหาร สินคา ใหเรียงลําดับจากหองทางทิศตะวันตก ไปทิศ
ตะวันออก ดังนี้ หองที่ ๑ รานขายน้ํา กาแฟสด ผลไม ขนมหวาน หองที่  ๒ รานขายกวยเตี๋ยว กวยจั๊บ 
เย็นตาโฟ สุก้ี ราดหนา ผัดซีอ๊ิว หองท่ี ๓ อาหารตามสั่ง หองที่ ๔ รานสมตํา หองที่ ๕ อาหารตามสั่ง หองท่ี ๖ 
รานขาวขาหมู ขาวมันไก ขาวหมูแดง ตมเลือดหมู 

ขอ ๑๐ ผูไดรับการคัดเลือก หากไมสามารถจําหนายอาหาร สินคาได อยางนอยจํานวนวัน ๓ ใน ๔ 
สวน ในรอบเดือนทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกาสามารถอนุญาตใหบุคคลอ่ืน ๆ จัดจําหนายอาหาร 
สินคา ชนิดนั้นแทนไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๑ ผูไดรับการคัดเลือก ไมมีสิทธิ เรียกเก็บคาเชาชวงจากบุคคลอื่นท่ีเขามาจําหนายอาหาร สินคา 
ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา 

ขอ ๑๒ ผูที่เปนเจาหนาที่หรือบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกาไมมีสิทธิ์ในการมา
รับการคัดเลือกใหมาจําหนายอาหารได 

(๓) ขอกําหนดทางสุขาภิบาลอาหาร 
 

ขอ ๑ ผูไดรับคัดเลือกจะตองจัดหาวัสดุ ภาชนะ อุปกรณเตรียมอาหาร การปรุงอาหาร ถวยชาม จาน 
ชอน สอม ตะเกียบ สวนโตะและเกาอ้ีสําหรับใหบริการ เปนของสวนกลางโรงพยาบาลจัดหาใหใชรวมกัน และ
จะตองจัดสถานที่รับประทาน สถานท่ีเตรียมปรุงประกอบอาหาร ตองสะอาดเปนระเบียบและจัดเปนสัดสวน 
 ขอ ๒ ไมเตรียมปรุงอาหารบนพื้นหรือบริเวณหนาราน ตองเตรียมปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพื้นอยาง
นอย ๖๐ เซนติเมตร 
 ขอ ๓ ใชสารปรุงแตงอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เชน เลขสารบบ
อาหาร (เครื่องหมาย อย.), เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
 ขอ ๔ อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง หรอืเก็บ การเก็บอาหารประเภทตาง ๆ ตองแยกเก็บ
เปนสัดสวน อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบเก็บในอุณหภูมทิี่ต่ํากวา ๕ องศาเซลเซียส 
 ขอ ๕ อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปด วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ 
เซนติเมตร 
 ขอ ๖ น้ําแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปด ใชอุปกรณที่มีดามสําหรับคีบหรือ
ตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 
 ขอ ๗ ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาด ๒ ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล และที่ลาง
ภาชนะตองวางสูงจากพื้น ๖๐ เซนติเมตร 
 ขอ ๘ เขียงและมีด ตองมีสภาพดี แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก เนื้อสัตวดิบ และผัก ผลไม 
 ขอ ๙ ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบในภาชนะโปรง
สะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

3/ขอ ๑๐ 
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 ขอ ๑๐ ไมท้ิงเศษอาหาร วัสดุท่ีใชในการปรุงแตงอาหารลงในทอระบายน้ํา มีภาชนะใสมิดชิด 
 ขอ ๑๑ ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนที่สะอาดสีขาว สวม
หมวกหรือเน็ทคลุมผมสีขาว 
 ขอ ๑๒ ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรียมปรุง ประกอบจําหนายอาหารทุกครั้ง ใช
อุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด 
 ขอ ๑๓ ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลท่ีมือตองปดแผลใหมิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสสัมผัส
อาหาร 
 ขอ ๑๔ ผูสัมผัสอาหารที่เจ็บปวยดวยโรคที่สามารถติดตอไปยังผูบริโภคโดยมีน้ําและอาหารเปนสื่อ ให
หยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาด 
 ขอ ๑๕ หามใชกลองโฟมบรรจุอาหาร 

(๔)  ประเภทรานคา 
รานที่ ๑ รานกวยเตี๋ยว กวยจั๊บ เย็นตาโฟ สุกี้ จํานวน ๑ ราน 
  - ราคาไมเกินถวยละ ๒๕-๓๐ บาท 
รานที่ ๒ รานขาวขาหมู ขาวมันไก ขาวหมูแดง ตมเลือดหมู จํานวน ๑ ราน 
  - ราคาไมเกินถวย/จาน ละ ๒๕-๓๐ บาท 
รานที่ ๓ รานสมตํา ไกยาง ลูกชิ้น หมูปง ขาวเหนียว ขนมจีน 
  - สมตําราคาไมเกินจานละ ๒๕-๓๐ บาท 
รานที่ ๔ รานผลไม ขนมหวาน น้ํา/เครื่องด่ืมสําเร็จรูป  กาแฟสด 
  - กาแฟสด แกวละ ๓๐-๓๕ บาท 
  - ชา นม กาแฟ แกวละ ๒๐-๒๕ บาท  
รานที่ ๕ และรานที่ ๖ รานอาหารตามสั่ง จํานวน ๒ ราน 

 - อาหาร ๑ อยาง ราคาไมเกินจานละ ๒๕ บาท 
 - อาหาร ๒ อยาง ราคาไมเกินจานละ ๓๐ บาท 

   - อาหารพิเศษ ราคาไมเกินจานละ ๓๕ บาท 


