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รายละเอียด การน าเสนอผู้ประกอบการร้านอาหาร 
 พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2558 
………………………………………………….. 

  ด้วยกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความประสงค์จะหาผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร  มาน าเสนออาหาร ในพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2558 
ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. คุณสมบัติของผู้น าเสนอผู้ประกอบการร้านอาหาร 
   1.1 ผู้น าเสนอต้องมีอาชีพประกอบการอาหารโต๊ะจีน 
   1.2 ผู้น าเสนอต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
   1.3 ในกรณีผู้น าเสนอเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นร้านอาหารให้แก่สถานศึกษามาก่อน
จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีอาหารมาน าเสนอเป็นตัวอย่าง 
   1.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ดังนี้  วัณโรค  
โรคบิด อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย ไข้สุกใส โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
   1.5 เป็นผู้ช านาญการในการประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารโดยตรง 
   1.6 ต้องไม่เคยโทษต าหนิว่ากล่าวหรือภาคทัณฑ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องประกอบ
อาหาร 
   1.7 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหาร และการให้บริการ ได้แก่ มีวัสดุ 
อุปกรณ์  เช่น จาน ถ้วย ต้องเป็นจานซุปเปอร์แวร์หรือกระเบื้อง ช้อน ช้อนซ้อม ที่เพียงพอและมีวัสดุตามหลัก
ประกอบโภชนาการ โดยมีบุคลากรที่จะด าเนินงานพร้อม 
   1.8 ผู้ประกอบการต้องมี โต๊ะกลม เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ ส าหรับไว้ให้บัณฑิตนั่งรับประทาน
อาหารอย่างเพียงพอ (ในกรณีมีเต้นท์กางให้อย่างเพียงพอจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
   1.9 ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบท าความสะอาดบริเวณสถานที่ประกอบอาหารของ
ตนเองและบริเวณพื้นที่ส่วนรวมที่บัณฑิตนั่งรับประทานอาหาร และมีถังขยะหรือ ถุงด า ไว้ส าหรับใส่ขยะอย่าง
เพียงพอ  
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  2. เง่ือนไขในการน าเสนอ 
   2.1 อัตราค่าอาหารราคากลาง (น้อยกว่าน้ีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) คนละ 30 บาท  
ต่อ 1 มื้อ  (ไม่รวมค่าน้ าดื่ม)  จ านวน 3 วัน ระหว่างวันที่  25 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 – 
13.00 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
   2.2 โดยจ านวนบัณฑิตฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ไม่เกิน 1,500 คน  
   2.3 การจัดท าอาหาร ตามวันเวลา ที่ก าหนด ถ้าเลยเวลาที่เกินก าหนดจะปรับเงิน 50 
เปอร์เซ็นต์ จากราคาอาหารที่สั่งตามจ านวน 
   2.4 กรณีคิดค่าน้ าด่ืมเพิ่มจากค่าอาหาร 30 บาท น้ าดื่มต้องเป็นน้ าด่ืมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ขนาด 600 มิลลลิิตร 
   2.5 จะต้องท าอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด อร่อย ภาชนะที่ใส่ดูน่ารับประทาน 
   2.6 ในกรณีที่อาหารมีความเสียหาย เช่น ข้าวบูด อาหารมกีลิ่น จะถือว่าไม่ท าตามที่ 
ตกลง และจะไมจ่่ายเงิน ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   2.7 ให้ผู้ประกอบการน าอาหารตัวอย่างมาน าเสนอในที่น าเสนอด้วย 
  3. การพิจารณาของคณะกรรมการ 
   3.1 จะพิจารณาเฉพาะร้านประกอบอาหารที่ยื่นใบสมัครเทา่น้ัน 
   3.2 จะพิจารณาตามคุณสมบัติตาม ข้อ 1 และเงอืนไขในข้อ 2.1 ราคาน้อยที่สุด 
   3.3 อาจพิจารณาผูป้ระกอบการ 1 - 2 ร้าน เมื่อคิดว่าทั้ง 2 ร้านมีคุณภาพดี และ
สะดวกต่อการบริการโดยจะแบ่งจ านวนบัณฑิตเป็น 2 ร้าน ๆ ละครึง่ของจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 
  4. ผู้ประกอบการร้านอาหารท่ีผ่านการคัดเลือก 
   4.1 มาท าสญัญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่กองพฒันานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ก าแพงเพชร ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.  
   4.2 หากไม่มาท าสัญญาตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าผูป้ระกอบการร้านอาหารสละสิทธ์ิ
จะเรียกผู้ประกอบการร้านอาหารล าดับอื่นแทน 
   4.3 ทางกองพัฒนานักศึกษาจะจ่ายเงินครึ่งหนึ่งกอ่น เพื่อน าไปซื้อของเพื่อประกอบ
อาหารโดยจะจ่ายในวันที่มาท าสัญญา 
  5. ผู้ประกอบการประสงค์น าเสนออาหาร 
   ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ยื่นใบแจ้งความประสงค์ได้ที่กองพัฒนานกัศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 
ทุกวัน และขอทราบรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 055-706517  
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ใบแจ้งความประสงค์ 
ในการน าเสนอผู้ประกอบการร้านอาหาร พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2558 
………………………………………………….. 

 
เขียนที่....................................................................... 

  วันที่.................เดือน....................พ.ศ................................. 
   
  ข้าพเจ้าช่ือ – สกุล....................................................................................................... .................... 
ผู้ประกอบการร้านอาหารโต๊ะจีน ช่ือ...........................................................ที่อยู.่....................................................... 
ซอย........................................................ถนน................................................ต าบล.................................................... 
อ าเภอ.........................................................จังหวัด.........................................รหสัไปรษณีย์....................................... 
โทรศัพท.์.............................................................E-Mail………………………………………………………………………….......... 

  ข้อแจ้งความประสงค์ในการน าเสนออาหารเพื่อบรกิารแกบ่ณัฑิตในวันที่มีพิธีฝึกซอ้มรบั
พระราชทานปรญิญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2558  โดยข้าพเจ้าหรอืตัวแทนจะมาน าเสนอในวันที ่ 
27 กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
  ทั้งนี้ข้าพเจ้าหรือผู้ประกอบการได้อ่านรายละเอียด และเงือ่นไขอย่างถ่ีถ้วน พร้อมจะมาน าเสนอ
และปฏิบัติตามทุกประการ 
 
 
 
 
     ลงช่ือ....................................................ผู้ยื่นแจ้งความประสงค์ 
      (............................................................) 
            (ผู้ประกอบการร้านอาหาร)  
 
 

 




