
 
 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
การคัดเลือกผู้ประกอบการในโรงอาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 
 
ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการดำเนิน

กิจการจําหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้บริการนักเรียนและคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนประมาณ ๗๒๐ คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ ๑๕๐ คน โดยให้มี
การจัดจําหน่ายและบริการในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์
ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้ 
 
๑. ประเภทรายการอาหารที่กําหนดให้จำหน่ายในโรงเรียน (รายการอาหารตามแนบท้ายประกาศ) 

๑.๑ ประเภทข้าวราดแกง    จำนวน ๒ ร้าน 
1.2 ประเภทอาหารก๋วยเตี๋ยว    จำนวน ๒ ร้าน  
1.3 ประเภทอาหารตามสั่ง   จำนวน ๑ ร้าน 
1.4 ประเภทอาหารจานเดียว    จำนวน ๑ ร้าน 
1.5 ประเภทอาหารว่าง     จำนวน ๑ ร้าน 
1.6 ประเภทขนมหวาน ผลไม ้ไอศกรีม  จำนวน ๑ ร้าน 
1.7 ประเภทน้ำผลไม้ น้ำหวาน   จำนวน ๑ ร้าน 

๒. คุณสมบัติของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร 
๒.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.2 ต้องนำเสนอรายการอาหารและตัวอย่างอาหารด้วยตนเอง 
๒.3 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการจำหน่ายอาหาร 
๒.4 ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการประกอบการจำหน่ายอาหาร ได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ในการจําหน่าย 

ครบถ้วน มีบุคลากรที่พร้อมดําเนินการ และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามท่ีกําหนด 
๒.5 ต้องไม่เคยกระทําความผิด หรือค้างชําระค่าเช่า ค่าบริการกับทางโรงเรียนมาก่อน 
2.6 ต้องปฏิบัติตามด้านสุขภาพ อนามัยของผู้จำหน่ายอาหาร ดังนี้  

2.6.1 ผู ้จำหน่ายอาหารและผู ้ประกอบอาหารต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย สวมเสื้อ               
ที่มแีขน สวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน และผ้าปิดปากตลอดเวลาที่ประกอบอาหารหรือจำหน่ายอาหาร  

2.6.2 ผู้จำหน่ายอาหารและผู้ประกอบอาหารต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยในบริเวณร้านค้า  

2.6.3 ผู้จำหน่ายอาหารต้องรวบรวมขยะใส่ถุงดำและนำไปทิ้งในที่ทิ้งขยะทุกวัน ทุกร้านต้อง             
มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด  

2.6.4 อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วต้องนำใส่ตู้กระจกไม่ให้ฝุ่นหรือแมลงวันตอม  
2.6.5 อาหารที่ปรุงสำเร็จจากบ้าน ต้องใส่ในภาชนะมีฝาปิดมิดชิดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  



2.6.6 ต้องกรองเศษอาหารทั้งหมดออกจากน้ำล้างก่อนทิ้งลงบ่อบำบัด  
2.6.7 ภาชนะใส่อาหารให้ใช้ภาชนะกระเบื้องสีขาวไม่มีลวดลาย ภาชนะสแตนเลส หรือแก้ว 

ห้ามใช้โฟมบรรจุอาหารทุกชนิด  
 
3. ช่วงเวลาการจำหน่าย 

๓.๑ ขายและจําหน่ายอาหารในวันเปิดทําการปกติทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดตามประกาศของโรงเรียน) 
๓.๒ เวลาในการจําหน่ายอาหาร  

ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่ ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  
ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๑.๑๐ - ๑๓.๐๐ น.  
ช่วงที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.  

3.๓ จำหน่ายอาหารตามราคาที่กำหนดให้เท่านั้น  
3.๔ ภาชนะใส่เครื ่องปรุงอาหารห้ามใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติก  หรือภาชนะที่มีสีหลุดลอกเมื ่อถูก                

ความร้อน พริกดอง น้ำส้มสายชู ต้องบรรจุในภาชนะแก้วหรือเซรามิค  
3.5 ผู้จำหน่ายอาหารรายใดที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา โรงเรียนจะดำเนินการให้ผู้จำหน่าย

อาหารรายนั้น ๆ ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบแนบท้ายสัญญาตามลำดับขั้น 
 
4. กำหนดราคาในการจำหน่าย 

๑.๑ ประเภทข้าวราดแกง    ราคาเริ่มต้น ๒๐ บาท  
1.2 ประเภทอาหารก๋วยเตี๋ยว    ราคาเริ่มต้น 3๐ บาท  
1.3 ประเภทอาหารตามสั่ง    ราคาเริ่มต้น 3๐ บาท  
1.4 ประเภทอาหารจานเดียว    ราคาเริ่มต้น 3๐ บาท  
1.5 ประเภทอาหารว่าง     ราคาเริ่มต้น   ๕ บาท  
1.6 ประเภทขนมหวาน ผลไม ้ไอศกรีม   ราคาเริ่มต้น ๑๐ บาท  
1.7 ประเภทน้ำผลไม้ น้ำหวาน    ราคาเริ่มต้น ๑๐ บาท  

 
5. การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ 

5.1 ผ ู ้ประกอบการขอร ับแบบฟอร ์มใบสม ัครและใบ เสนอรายการอาหาร ได ้ที่ห ้องพ ัสดุ                            
อาคารอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 –  
1 มีนาคม 2566  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้                        
ที่ www.pcccr.ac.th เบอร์โทรศัพท์  064-4905532 

5.2 ผู ้ประกอบการส่งแบบฟอร์มใบสมัครและใบเสนอรายการอาหาร ในวันที ่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖                       
ไม่เกินเวลา ๑๖.๐๐ น. ทีห่้องพัสดุ อาคารอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

5.3 ผ ู ้ประกอบการส ่งต ัวอย ่างและราคาอาหาร เพ ื ่อ ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเล ือก                               
ณ โรงอาหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.  

5.๔ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากรายการอาหาร ตัวอย่างและราคาอาหาร โดยพิจารณาจาก 
คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และราคาจำหน่ายตามลําดับ   

5.๕ ผลการพิจารณาของโรงเรียนถือเป็นที่สุด จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ 
5.๖ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ พร้อมประกาศรายชื ่อผู ้ได้รับการพิจารณา                   

ในวันที่ 1๐ มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.pcccr.ac.th และปิดป้ายประกาศ บริเวณหน้าห้องพัสดุ
อาคารอำนายการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

http://www.pcccr.ac.th/
http://www.pcccr.ac.th/


 
6. เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ และการทําสัญญา 

6.๑ ผู้จําหน่ายจะต้องจําหน่ายอาหารตามข้อตกลง 
6.2 ผู้จําหน่ายต้องทําการขายอาหารทุกวันทําการของโรงเรียน กรณีหยุดจำหน่ายอาหารบ่อยครั้ง 

โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาได้ตามเหตุผล  
6.3 ผู้ขายต้องไม่ทําการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน และระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย เชียงรายว่าด้วยข้อบังคับการดำเนินกิจการในโรงอาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

6.4 การทําสัญญา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ทําสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียนกําหนด 
พร้อมวางเงินประกันสัญญา และหลักฐานประกอบ ดังนี้ 

6.4.1 สําเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอราคา 
6.4.2 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา - ใบรับรองแพทย์ (ต้องนํามายื่น) 
6.4.3 สําเนาใบผ่านงานด้านอาหาร (ถ้าม)ี 
6.4.5 สําเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร/เกียรติบัตรใบผู้สัมผัส 

อาหาร (ถ้าม)ี 
6.5 ทําสัญญาครั ้งละ ๑ ปี โดยชําระค่าประกันสัญญา จำนวน 10,000 บาท ณ วันทําสัญญา                  

และจะได้รับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา เมื่อไม่มีของชํารุดเสียหาย 
6.6 ราคาในการจําหน่ายอาหารและสินค้าจะต้องไม่สูงกว่าราคาที่โรงเรียนกำหนด  
6.7 ผู้ประกอบการต้องหักรายได้จากการจำหน่ายอาหาร ในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ผู้ประกอบการ

ในแต่ละวันที่มีการจำหน่ายอาหาร  
6.8 ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่ได้รับคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์             

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายว่าด้วยข้อบังคับ การดำเนินกิจการในโรงอาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์                     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒3 กุมภาพันธ์ 2566 
      
 
                   
   (ดร. วันสว่าง สิงห์ชัย)  
           ผู้อำนวยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
 
 
 
   
 



 
ระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ว่าด้วยข้อบังคับการดำเนินกิจการในโรงอาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

************************************************ 
๑. ข้อบังคับท่ัวไป  

๑.๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินกิจการในโรงอาหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย”  

๑.๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  
๑.๓ สถานที่จำหน่ายอาหาร หมายถึง โรงอาหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
๑.๔ โรงอาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย หมายถึง สถานที่โรงเรียนจัดให้มี

การบริการ จำหน่ายอาหารประเภทต่าง ๆ โดยมีการบริหารจัดการตามหลักโภชนาการและตามระเบียบว่าด้วย
การดำเนินกิจการในโรงอาหาร พ.ศ.๒๕๖๖ ที่โรงเรียนกำหนด 
 
๒. ข้อบังคับว่าด้วยประเภทอาหารและราคาที่จำหน่าย  
    2.1 ประเภทรายการอาหารที่กําหนดให้จำหน่ายในโรงเรียน (รายการอาหารตามแนบท้ายประกาศ) 

๒.๑.๑ ประเภทข้าวราดแกง  
๒.๑.2 ประเภทอาหารก๋วยเตี๋ยว  
๒.๑.3 ประเภทอาหารตามสั่ง  
๒.๑.4 ประเภทอาหารจานเดียว  
๒.๑.5 ประเภทอาหารว่าง  
๒.๑.6 ประเภทขนมหวาน ผลไม้สดตามฤดูกาล ไอศกรีม 
๒.๑.7 ประเภทน้ำผลไม้ น้ำหวาน 

    ๒.๒ ปริมาณและคุณภาพอาหาร  
๒.๒.๑ วัตถุดิบในการประกอบอาหารต้องสะอาด สด ถูกหลักอนามัย  
๒.๒.๒ ห้ามจำหน่ายอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ตามท่ีกระทรวงสาธารณะสุข

และโรงเรียนไม่อนุญาต  
๒.๒.๓ ปริมาณอาหารต้องมีความเหมาะสมกับราคาและมีคุณภาพ 

 
๓. ข้อบังคับว่าด้วยสุขภาพ อนามัยของผู้จำหน่ายอาหาร  

๓.๑ ผู้จำหน่ายอาหารต้องผ่านการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ 
วัณโรค โรคผิวหนัง โรคที่สังคมรังเกียจหรือมีแผลที่มือหรือที่ส่วนใด ๆ ถ้ากำลังเจ็บป่วยให้หยุด การประกอบ
อาหารทันที  

๓.๒ ผู ้จำหน่ายอาหารและผู ้ประกอบอาหารต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย สวมเสื ้อที ่มีแขน                   
สวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน และผ้าปิดปากตลอดเวลาที่ประกอบอาหารหรือจำหน่ายอาหาร  



๓.๓ ผู้จำหน่ายอาหารและผู้ประกอบอาหารต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยใน
บริเวณร้านค้า  

๓.๔ ผู้จำหน่ายอาหารต้องรวบรวมขยะใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งในที่ทิ้งขยะทุกวัน ทุกร้านต้องมีถังขยะที่มี
ฝาปิดมิดชิด  

๓.๕ อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วต้องนำใส่ตู้กระจกไม่ให้ฝุ่นหรือแมลงวันตอม  
๓.๖ อาหารที่ปรุงสำเร็จจากบ้าน ต้องใส่ในภาชนะมีฝาปิดมิดชิดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
๓.๗ ต้องกรองเศษอาหารทั้งหมดออกจากน้ำล้างก่อนทิ้งลงบ่อบำบัด  
๓.๘ ภาชนะใส่อาหารให้ใช้ภาชนะกระเบื้องสีขาวไม่มีลวดลาย ภาชนะสเตนเลส หรือแก้ว ห้ามใช้โฟม

บรรจุอาหารทุกชนิด  
 
๔. ข้อบังคับว่าด้วยการจําหน่ายอาหาร  

๔.๑ เวลาในการจําหน่ายอาหาร  
ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่ ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  
ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๑.๑๐ - ๑๓.๐๐ น.  
ช่วงที่ ๓ ตั้งแต่ ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.  

๔.๒ จำหน่ายอาหารตามราคาที่กำหนดให้เท่านั้น  
๔.๓ ภาชนะใส่เครื่องปรุงอาหาร เช่น พริกดอง น้ำส้มสายชู ซอสปรุงรส น้ำปลาพริก ต้องใช้ภาชนะท่ี

เป็นภาชนะแก้วหรือเซรามิค  
๔.๔ ผู้จำหน่ายอาหารรายใดที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา โรงเรียนจะดำเนินการให้ผู้จำหน่าย

อาหารรายนั้น ๆ ดำเนินการตามข้ันตอนระเบียบแนบท้ายสัญญาตามลำดับ 
 
๕. ข้อบังคับว่าด้วยข้อห้าม  

๕.๑ ห้ามผู้ประกอบอาหารสูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์ในโรงอาหารและภายในโรงเรียนโดดเด็ดขาด  
๕.๒ ห้ามใช้สารปรุงแต่งอาหารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น ผงชูรส สีที่ไม่ใช่สีผสมอาหาร สีย้อมผ้า 

น้ำส้มสายชูปลอม (หัวน้ำส้ม) สารช่วยให้อาหารเปื่อย (ผงหมักเนื้อนุ่ม) หรือสารเสพติดทุกชนิด  
๕.๓ ห้ามใช้เตาถ่าน หรือฟืนประกอบอาหาร อนุญาตให้ใช้เตาแก๊สเท่านั้น  
๕.๔ ห้ามใช้วัตถุดิบที่มีสารปนเปื้อน เช่น สารเร่งเนื้อแดง สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว  
๕.๕ ห้ามใช้กัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนผสมของอาหาร และเครื่องดื่ม  
๕.๖ ห้ามโอนสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ หรือทำการใดที่เปลี่ยนสิทธิการจำหน่ายอาหารและอุปกรณ์ของใช้                

ต่าง ๆ ภายในโรงอาหารให้กับผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด  
 
๖. สิทธิและหน้าที่การจําหน่ายอาหารและการยกเลิกสัญญา  

๖.๑ ผู้จำหน่ายอาหารจำหน่ายอาหารในทุกวันที่ทำการและอาหารต้องเพียงพอต่อผู้บริโภค  
๖.๒ ผู้บริโภครายใดหรือกลุ่มใดที่เกิดอาการเจ็บป่วย เช่น ท้องร่วง อาเจียน อาหารเป็นพิษ  ซึ่งแพทย์

วินิจฉัยแล้วว่าเนื่องมาจากการบริโภคอาหารผู้จำหน่ายอาหารรายนั้น ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด  
๖.๓ ถ้ามีประกาศหรือคำสั่งจำหน่ายอาหาร วัตถุหรืออุปกรณ์ใด ๆ จากทางราชการหรือทางโรงเรียน   

ให้ผู้จำหน่ายอาหารยึดถือในประกาศและคำสั่งนั้นทุกประการ  
๖.๔ การจำหน่ายอาหารและหรือเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายที่นอกเหนือจากสัญญา  ผู้จำหน่ายต้อง

ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง  



๖.๕ ผู ้จำหน่ายอาหารรายใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจำหน่ายอาหาร                    
ฉบับนี้โรงเรียนจะดำเนินการให้ผู้จำหน่ายอาหารรายนั้น หยุดการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 
ทั้งสิ้น  

๖.๖ ผู้จำหน่ายอาหารต้องจําหน่ายอาหารทุกวันทําการของโรงเรียน ถ้าไม่มาจำหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้า 
๓ วัน ถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหาร สถานศึกษา
พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้จำหน่ายต่อไป  

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  
 

 
 
                  
                           (ดร. วนัสว่าง สิงห์ชัย) 
   ผู้อำนวยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

รายการอาหารที่กําหนดให้จำหน่ายในโรงอาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กำหนดรายการอาหารที่กําหนดให้จำหน่ายใน
โรงเรียน ตามประเภทอาหาร ดังนี้ 

๑. ประเภทข้าวราดแกง ได้แก่ ข้าวราดแกงทุกชนิด  
๒. ประเภทอาหารก๋วยเตี๋ยว ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ 

สุกี้ เกาเหลา บะหมี่ ข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยว และขนมจีนน้ำยา 
3. ประเภทอาหารตามสั่ง ได้แก่ ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวผัด ข้าวไข่เจียว ข้าวผัดกะเพรา ผัดซีอิ๊ว ผัดไท ยำ 

ส้มตำ ไก่ย่าง ข้าวเหนียว หมูปิ้ง 
4. ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ทอด               

ข้าวหน้าไก่ ข้าวหน้าเป็ด ข้าวหมกไก่ และข้าวคลุกกะปิ 
5. ประเภทอาหารว่าง ได้แก่ ทอดรวม ไส้กรอก ลูกชิ้น ปอเปี๊ยะ นักเก็ต เฟรนฟรายด์ เบคอน ปูอัด 

แฮมเบอร์เกอร์ แซนวิช ไก่ป๊อบ ปลาชีสสติ๊ก โบโลน่า สเต็ก และสปาเก็ตตี้ 
6. ประเภทขนมหวาน ผลไม้สดตามฤดูกาล ไอศกรีม 
7. ประเภทน้ำผลไม ้น้ำผลไม้ปั่น ชานมไข่มุก น้ำหวาน 

 



 
ใบสมัครขอเข้าเป็นผู้ประกอบการในโรงอาหาร 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

เขียนที…่………………………..………………… 
วันที่………………………………………………… 

 
 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)…………………………………………….…….…………………………..อายุ……..……ป ี
เชื้อชาติ……..………………สัญชาต…ิ……….….……ศาสนา…………..…………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่…………………………. 
หมู่ที…่…….….ถนน………………….……….ตำบล……………………….อำเภอ……………………….จังหวัด……………………… 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………..หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี………………………………………
ออกโดยอำเภอ………………………จังหวัด……………………….. 
 

 ปัจจุบันประกอบกิจการอาหาร  ชื่อร้าน..................................................อยู่บ้านเลขท่ี…………. 
หมู่ที…่…..ถนน……………………….ตำบล………………….อำเภอ………………………….จังหวัด……………………………
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………..…………………………………………………………………………………… 
      ปัจจุบันมิได้ประกอบกิจการอาหาร 
 
มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเข้าจำหน่ายอาหาร คือ    

 ประเภทข้าวราดแกง     
 ประเภทอาหารก๋วยเตี๋ยว      
 ประเภทอาหารตามสั่ง    
 ประเภทอาหารจานเดียว     
 ประเภทอาหารว่าง      
 ประเภทขนมหวาน ผลไม้ ไอศกรีม   
 ประเภทน้ำผลไม้ น้ำหวาน    
 

 ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า หากได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้จำหน่ายเพ่ือประกอบกิจการแล้วข้าพเจ้าจะ    
เป็นผู้ดำเนินกิจการเอง ตลอดทั้งข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและสัญญาฯ โดยเคร่งครัดและ
ข้าพเจ้าจะไม่กระทำการอื่นใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
   
                  ลงชื่อ…………..…………………………………..ผูส้มัคร 
                        (…………………….………………..………..) 
 



 
 
 

ใบเสนอรายการอาหาร 
 

 ประเภทข้าวราดแกง     
 ประเภทอาหารก๋วยเตี๋ยว      
 ประเภทอาหารตามสั่ง    
 ประเภทอาหารจานเดียว     
 ประเภทอาหารว่าง      
 ประเภทขนมหวาน ผลไม้ ไอศกรีม   
 ประเภทน้ำผลไม้ น้ำหวาน 

ที ่ รายการอาหาร ราคา/บาท 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   

 
   


