ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง
เรื่อง การรับสมัครผู้จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง
----------------------------------------ด้วย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะรับ
สมัครผู้จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง ประกอบด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ในโรงอาหาร จํ า นวน 6 ร้ า นมี กํ า หนด 2 ปี นับ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 เดื อ น ตุ ล าคม พ.ศ. 2561 ถึ ง วั น ที่
30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่จาหน่าย
1.1 ร้านอาหาร 5 ร้าน
1.2 ร้านเครื่องดื่ม 1 ร้าน
2. ผู้ยื่นใบสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1 บรรลุนิติภาวะแล้วในวันที่ยื่นใบสมัคร
2.2 เป็นผู้ดําเนินการจัดจําหน่ายอาหารด้วยตนเองที่ระบุใบสมัครและสามารถรับผิดชอบ
จําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มได้ จนครบสัญญาในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจําหน่ายอาหาร
2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
2.4 เมื่อได้รับ การคัดเลื อก ต้องมาทําสั ญญาเพื่อจัดจําหน่ายอาหารในโรงอาหารตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กําหนด
3. วิธีการสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าจําหน่ายอาหารติดต่อขอรับใบสมัคร ณ งานพัสดุ วิทยาลัย
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิ รมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
3.2 ผู้รับผิดชอบการจําหน่ายต้องเป็นผู้ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยด้วยตนเอง
ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 86 ถนนตรีเพชร แขวง
วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่
12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
3.3 ผู้สมัครต้องนําหลักฐานต่อไปนี้ยื่นในวันสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
3.4 เงินประกันซอง รายละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) หากไม่ได้รับการคัดเลือกจะ
คืนเงินให้ในวันประกาศผล
4. วิธีการ...

-24. วิธีการคัดเลือก
โดยคณะกรรมการการคั ดเลื อ กผู้ จํา หน่ ายอาหารภายในโรงอาหาร วิ ทยาลั ยเพาะช่ า ง
ตามคาสั่งที่ 094/2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยพิจารณาคัดเลือกดังนี้
4.1 พิจารณาจากการประกอบอาหารให้คณะกรรมการฯ ประเมินรสชาติ (โดยการชิม)
4.2 พิจารณาจากราคาที่จําหน่าย
4.3 พิจารณาจากเงินประมูลราคาแรกเข้า
4.4 พิจารณาจากประสบการณ์ (ถ้ามี)
5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
5.1 จะมีการพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
5.2 พิจารณาจากการประกอบอาหาร รสชาติ คุณภาพ ความสะอาด และความพร้อมใน
การจัดจําหน่าย การตัดสินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
5.3 พิจารณาจากการเสนอราคาจําหน่ายอาหาร ดังนี้
1. อาหารตามสั่ง
ธรรมดา 30 บาท พิเศษ 35 บาท
2. อาหารอีสาน
ธรรมดา 30 บาท พิเศษ 35 บาท
3. ข้าวหมูแดงหมูกรอบฯธรรมดา 30 บาท พิเศษ 35 บาท
4. ข้าวราดแกง
1. กับข้าว 1 อย่าง 25 บาท
2. กับข้าว 2 อย่าง 30 บาท
3. กับข้าว 3 อย่าง 35 บาท
5. ก๋วยเตี๋ยว
ธรรมดา 30 บาท พิเศษ 35 บาท
6. ร้านชนิดปรุงและไอศกรีม 1. น้ําปรุง แก้วละ 12 บาท
2. ไอศกรีม ราคาตามท้องตลาด
7. ร้านน้ําอัดลมและน้ําเปล่า เครื่องดื่มขวด ราคาตามท้องตลาด
5.4 พิจารณาจากเงินงบประมูลที่ผู้สมัครเสนอมา แต่ไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท
5.5 พิจ ารณาจากประสบการณ์การจํ าหน่า ยอาหารที่ ส ามารถแสดงหลั ก ฐานได้ เช่ น
ภาพถ่าย ใบรับรอง (Certification) ฯลฯ
ทั้งนี้ วิทยาลัยเพาะช่าง ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครจําหน่ายอาหาร ยื่นซองได้เพียง 1 ท่านต่อ
1 ร้านค้าเท่านั้น การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุดจะฟ้องร้องใด ๆ มิได้
6. การประกาศผลการคัดเลือก
วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ จะประกาศผลใน
วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
7. การทาสัญญา
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจําหน่ายอาหารในวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสิน ทร์ ให้ ขอรับ สัญญาการจําหน่ายอาหารได้ ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

-310200 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 และทาสัญญาด้วยตนเองในวันที่ 27 กันยายน 2561
โดยให้นําหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงในวันทําสัญญา
7.1 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ทําสัญญาพร้อมคํายินยอมให้
ทํานิติกรรมของคู่สมรส (ถ้ามี)
7.2 รายชื่อผู้ที่ทําหน้าที่จําหน่ายอาหารทุกคน พร้อมหลักฐานประกอบดัวย
1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
2. ใบรับรองแพทย์
3. หลักฐานการตรวจทางรังสีวินิจฉัยของปอด (Chest x – ray)
4. หลักฐานการตรวจหาไวรัสตับ (Hbs Ag)
5. หลักฐานการตรวจโรคไทฟอยด์ในซีรั่ม
6. หลักฐานการตรวจอุจาจาระหาไข่พยาธิ
ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 2 เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐบาล หากไม่มีหลักฐานเหล่านี้มาแสดง วิทยาลั ย
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะไม่ดําเนินการทําสัญญาให้
7.3 หลักฐานการค้ําประกัน ประกอบด้วย
1. เงินสดค้ําประกันสัญญา จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2. ใบเสร็จรับเงินค้ําประกันร้านค้าตามที่ผู้ค้าเสนอมา
หากผู้ได้รับคัดเลือก นําหลักฐานข้างต้นมาแสดงไม่ครบในวันทําสัญญา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทําสัญญาได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

