
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
เรื่อง การรับสมัครผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ เพื่อจำหนา่ยอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค 

ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) 

ตามประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เรื่อง การรับสมัครผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ 
เพ่ือจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี พ.ศ. 2565  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เมื่อครบระยะเวลาการดำเนินการยื่นซองประมูลแล้วไม่มีผู้มายื่นซองประมูล 
ดังนั้นให้เพื่อการดำเนินการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบกกเกณฑ์ ของทางราชการ   
จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว และขอประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เรื่อง การรับสมัครผู้ประมูลร้านค้า
สวัสดิการสะดวกซื้อ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดในการยื่นประมูลมีดังต่อไปนี้ 

1. ร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ จำนวน 1 ร้าน (ขนาดพื้นที่ 16.90 ตารางวา )  
- ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 100,000 บาท ซึ่งราคาที่ประมูลนี้จะถูกนำไปกำหนดเป็นค่าบำรุง

พ้ืนที่ที่ผู้ชนะการประมูลต้องชำระทุกเดือนให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 8) 

2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนซองประมูล 
 2.1 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
   2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ ต้องไม่เป็นคนที่ ถูกศาล 
สั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือให้เป็นบุคคลล้มละลายในวันที่ยื่นซองประมูล 
แล้วในวันยื่นใบสมัคร 
   2.2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ
หนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคล  
 2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
 2.3 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยตนเอง 
ตามที่ระบุในใบสมัครและสามารถรับผิดชอบในการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ได้จนครบตามสัญญา ในกรณี  
ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจำหน่าย 
 2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการจำหน่ายอาหาร 
เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค  
3. ช่วงเวลาในการจำหน่าย 
 เปิดจำหน่ายทุกวัน 24 ชั่วโมง หรือตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชกำหนด 
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4. วิธีการสมัครและย่ืนซองประมูล 
 4.1 ขอรับและซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมหลักฐานโดยแยกซองประมูลราคา 
เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ไม่ต้องปิดผนึก ภายในบรรจุ 
   - ใบสมัครทีต่้องกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกรายการ จำนวน 1 ชุด 
   - รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตา) 
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร พร้อมรับรอง
ความถูกต้องทุกหน้าทุกแผ่น จำนวน 1 ชุด 
   - สำเนาทะเบียนการค้า สำเนาหนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคล พร้อมรับรอง
ความถูกต้องทุกหน้าทุกแผ่น จำนวน 1 ชุด (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  ส่วนที่ 2 ซองประมูลราคาปิดผนึกเรียบร้อย ภายในบรรจุ 
   - ใบเสนอราคาเป็นต ัวเลขและตัวอักษรตรงกันช ัดเจน  (ใช ้ใบเสนอราคา 
ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช) 
 4.2 กำหนดให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครยื่นขอรับซองประมูลต้ังแต่วันที่ 15- 19 สิงหาคม 
2565 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ที ่กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 8 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
 4.3 กำหนดให ้ผ ู ้ม ีความประสงค ์จะสมัครเข ้าด ูพ ื ้นท ี ่ ในการประกอบกิจการในว ันที่   
22 สิงหาคม 2565  ประชุมพร้อมกันเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั ้น 9 ตึกอำนวยการ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและเข้าดูพ้ืนที่  
 ผู ้มีความประสงค์จะสมัครต้องยื่นซองเอกสารใบสมัครและยื ่นซองประมูล พร้อมเอกสาร       
ข้อ 4.1 ด้วยตนเองเท่านั้น โดยจ่าหน้าซองเรียนประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการ
สะดวกซื้อ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ที่กลุ่มงานพัสดุ ชั ้น 8 อาคาร
อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ
จะดำเนินพิจารณาผลในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคา จะพิจารณาราคาทุกรายที่เสนอยื่นซอง โดยจะพิจารณา
คุณสมบัติเป็นลำดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลำดับต่อไป โดยคณะกรรมการฯ 
จะนำระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้ประกอบการพิจารณาโดยอนุโลม คือพิจารณาและคัดเลือกจากผู้ที่ให้
ราคาสูงสุดเป็นสำคัญ  

6. เงื่อนไขท่ัวไป 
 5.1 พนักงานประจำร้านค้าต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ (กรณีเป็นบุคคล  
ที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ยื่นหลักฐานใบอนุญาตทำงาน)  
 5.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จะต้องรักษาคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม และ
สินค้าอุปโภคบริโภค ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ และจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าที ่ 
         /5.3 ผู้ได้รับการคัดเลือก... 
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 5.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ต้องอนุญาตให้วิสาหกิจหรือธุรกิจขนาด
ย่อม (SME) ซึ ่งเป็นของเจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช วางจัดจำหน่ายภายในร้านค้า  ทั ้งนี้  
ในส่วนการตกลงค่าตอบแทนให้เป็นอำนาจอิสระระหว่างเจ้าของวิสาหกิจหรือธุรกิจขนาดย่อม (SME) กับผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกและได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่  
 5.4 ห้ามจำหน่ายสารเสพติด บุหรี่ อุปกรณ์เล่นการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และ
ประกอบกิจการอื่น ๆ อันเป็นการค้าแข่งกับร้านอาหารสวัสดิการ และร้านกาแฟ (Amazon) หรือตามที่
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชกำหนด 

7. การประกาศผลการคัดเลือก 
 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จะประกาศผลในวันที่  25 สิงหาคม 2565 โดยปิดประกาศ  
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 8 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี และ 
ทางเว็บไซต ์www.yrh.moph.go.th  

8. สัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการจัดทำร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม  
และสินค้าอุปโภคบริโภค 
 8.1 ข้อตกลงในสัญญาบางส่วน 
  ข้อ 1 คณะอนุกรรมการสวัสดิการ มีอำนาจในการนำพ้ืนที่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
เพื่อจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ การจัดทำโครงการ การดำเนินงาน การประสานงาน การทำนิติกรรมและสัญญา 
กับบุคลลใด ๆ ตามคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 129/2564  
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  
  ข้อ 2 คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ตกลงให้ผู้ประกอบการใช้พื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร
ผู้ป่วยนอก ศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ 6 ชั้น จำนวนเนื้อที่ 16.90 ตารางวา พร้อมกับสัมภาระ วัสดุ และ
อุปกรณ์ ภายในร้านค้า เช่น ชั้นวางของ แอร์ ตู ้แช่เย็น เคาร์เตอร์ชำระเงิน เป็นต้น โดยตกลงในราคาเดือนละ 
...................... บาท โดยมีกำหนดชำระทุก ๆ วันที่........ของทุกเดือน  โดยให้นำมาที่ชำระที่กลุ่มงานการเงิน  
ชั้น 8 อาคารอำนวยการ โดยงวดแรกชำระในวันที่ ..................... กรณีมีการชำระเงินเกินกำหนดเวลา  
มีค่าปรับวันละ 500 บาท นับจากวันที่ครบกำหนดเวลาจนถึงวันที่นำเงินค่าเช่ามาชำระ ในการทำสัญญานี้ 
ผู้ประกอบการได้ส่งมอบเงินไว้เป็นมัดจำให้แก่คณะอนุกรรมการสวัสดิการ จำนวน 200,000 บาท เพ่ือเป็นหลักฐาน
ว่าได้ทำสัญญากันขึ้น โดยตกลงให้เริ่มสัญญาวันที่.................................................และสิ้นสุดสัญญาวันที่
..................................... มีกำหนดเวลา 2 ปี 
 ข้อ 3 ผู้ประกอบการต้องชำระค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ตามค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ภายในวันที่ ......................ของทุกเดือน จนสิ้นสุดสัญญา กรณีไม่ชำระเงิน 
ตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าปรับวันละ 500 บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาจนถึงวันที่นำเงินมาชำระ   
 ข้อ 4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการร้านค้าสวัสดิการ ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น  
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
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 8.2 หลักฐานประกอบการทำสัญญา 
  8.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ และรูปถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา) พร้อมรับรองความถูกต้อง
ทุกหน้าทุกแผ่น 
  8.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตทำงาน หรือบัตรประจำตัวของ 
ผู้ซึ่งไม่ใช่คนไทย ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  
ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา) ของพนักงานประจำร้านทุกคน พร้อมรับรองความถูกต้อง
ทุกหน้าทุกแผ่น 
  8.2.3 กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ
หนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคล พร้อมรับรองความถูกต้องและประทับตราทุกหน้าทุกแผ่น 
  ทั้งนี้ ใบรับรองแพทย์ ตามข้อ 7.2.1 และ 7.2.2 ต้องระบุ 
  - ผลการตรวจรังสีวินิจฉัยปอด (Chest X-ray) 
  - ผลการตรวจไม่เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารร้ายแรงไปสู ่ผู ้อื ่น เช่น โรคท้องร่วง  
โรคอหิวาตกโรค โรคบิด เป็นต้น 
  - ผลการตรวจหาไวรัสตับอักเสบ A เป็นปกต ิ
  - ผลการตรวจอุจจาระไข่พยาธิ เป็นปกติ 
  ผลการตรวจต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่ว ันที ่ออกใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล  
ของรัฐบาลเท่านั้น 

9. ข้อกำหนดในการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  
 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามขอบเขตการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค 
ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชว่าด้วยการควบคุมผู้เข้ามาขายอาหารและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2565  
 ทั้งนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกของคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการฯ ถือเป็นที่สุด บุคคลใดจะฟ้องร้องมิได้ และหากผู้ได้รับการคัดเลือกนำหลักฐานข้างต้นมาแสดงไม่ครบ 
ในวันทำสัญญา หรือไม่มาทำสัญญาตามกำหนดเวลา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำสัญญา  

 

 ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
         (นายอิทธิพล จรัสโอฬาร) 
                                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
                                                                    ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ                                                                    
                                                  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 


