
ประกาศคณะกรรมการควบคุมดูแลการดำเนินการด้านต่าง  ๆ เกี่ยวกับห้องอาหารสำนักงานใหญ่
การประปานครหลวง

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มห้องอาหารสำนักงานใหญ่
การประปานครหลวง

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์ขอเชิญซวนผู้ที่สนใจสมัครและคัดเลือกเป็น 
ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารสำนักงานใหญ่ กปน. เลขที่ ๔๐0  ถนน ประขาขื่น 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้ท ี่สนใจสามารถยื่นความประสงค์ขอจำหน่ายอาหารและ 
เครื่องดื่ม ประจำห้องอาหารสำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานและผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน 
โดยกรอกรายละเอ ียดลงในแบบฟอร์ม “ใบสม ัครค ัดเล ือกผ ู้ประกอบการจำหน ่ายอาหารและเคร ื่องด ื่ม 
ห้องอาหารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง” ตามที่ กปน. กำหนดใวัโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและ 
ข้อกำหนด ดังนี้

๑. ประเภทร้านอาหาร/เครื่องดื่ม
๑.๑ ร้านข้าวราดแกง จำนวน ๑ ร้าน
๑.๒ ร้านอาหารจานเดียว เซ่น ข้าวหมกไก่ ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง ข้าวหน้าเป็ด จำนวน ๑ ร้าน

๒. ลักษณะงานและขอบเขตงาน
๒.๑ ผู้ประกอบการต้องจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในทุกวันทำการของ กปน. ในเวลา 

๐๖.๐๐ -  ๑๔.๐๐ น. และ/หรือตามประกาศของ กปน. และผู้ประกอบการสามารถเข้ามาจัดเตรียมอาหารเพื่อ 
จำหน่าย และจัดเก็บร้านอาหารได้ในเวลา ๐๔.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. เฉพาะวันทำการเท่านั้น

๒.๒ อาหารที่ผู้ประกอบการทำจำหน่ายต้องมีรสขาติดี สด สะอาด และถูกหลักอนามัย
๒.๓ ราคาอาหาร และเครื่องดื่มแต่ละประเภท ให้ติดป๋ายให้ผู้รับบริการทราบโดยขัดเจน
๒.๔ การเปลี่ยนแปลงราคาต้องใต้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการฯ และ/หรือหาก 

ผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และผลไม้ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาก่อนจะดำเนินการใด ๆ

๒.๕ ผู้ประกอบการ พนักงาน และลูกจ้างต้องแต่งกายด้วยขุดสุภาพ หรือแบบฟอร์มที่ 
กปน. กำหนด สวมหมวกคลุมผม และสวมผ้ากันเปีอนทุกคน และต้องให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย

๓. อัตราค่าเข่า
อัตราค่าเข่าพื้นที่ห้องอาหารสำนักงานใหญ่ กปน. มีอัตราเข่าดังนี้

๓.๑ กรณีไมใข้จาน ขาม ของการประปานครหลวง อัตราค่าเข่าเดือนละ ๒,๒๕๐ บาท 
๓.๒ กรณีใมใข้ห้องประกอบอาหารขั้นใต้ดิน อัตราค่าเข่าเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท 
๓.๓ กรณีใข้ห้องประกอบอาหารขั้นใต้ดิน อัตราค่าเข่าเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท

อัตราค่าเข่าข้างต้นไม'รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ (เจ็ด) % และยังไม่รวมถึง ค่าไฟฟ้า ค่านั้าประปา 
ซึ่งจะคิดราคาตามอัตราเป็นไปตามมิเตอร์ที่ใข้จริง

๒./-๔.คุณสมบัติ
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๔. คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้ารับการคัดเลือก

๔.๑ เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันที่ยื่นใบสมัครตาม 
ประกาศนี้ มีภูมิลำเนาหรือที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

๔.๒ มิความประพฤติสุภาพ เรียบร้อย
๔.๓ ไม่เคยถูกหน่วยงานต่าง  ๆ ลงโทษ หรือบอกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการประกอบการ 

จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
๔.๔ ไม่เคยเป็นผู้ผิดสัญญา หรือฝ่า■ ผินกฎ ระเบียบ คำส่ัง ประกาศ และหนังสือสั่งการของ 

กปน. หรือ กปน. บอกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากเป็นผู้ผิด 
สัญญาและ/หรือฝ่าผินกฎ ระเบียบ คำส่ัง ประกาศ และหนังสือสั่งการของ กปน.

๔.๔ ไม่เป ็นผู้ต ิดยาเสพติด ของมึนเมา หรือเก ี่ยวข ้องกับการกระทำความผิดเก ี่ยวก ับ
ยาเสพติด

๔.๖ เป็นผู้ที่มิสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคม 
รังเกียจ อย่างน้อยตามที่กำหนด ดังนี้

(๑ ) วัณโรค (๒)โรคเรื้อน
(๓ )อหิวาตกโรค (๔) โรคผิวหนังที่เป็นน่ารังเกียจ
(๔) ไทฟอยต์ (๖) โรคคางทูม
(๗) โรคบิด (๘) โรคดับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(๙) ไข้สุกใส (๑๐) โรคอ่ืน  ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

๔.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย
๔.๘ ผู้ประกอบการที่ยื่นใบสมัครต้องไม่เป็นผู้มิผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ร่วมคัดเลือกอื่น  ๆ

(สำหรับบิดา มารดา บุตร พ่ีน้อง สามี ภรรยา สามารถยื่นสมัครได้เพียงคนเดียวเท่านั้น)
๔.๙ ผู้สมัครมิสิทธิสมัครไต้เพียงคนละ ๑ (หน่ึง) ร้านเท่านั้น
๔.๑๐ ผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ท่าสัญญา กับ กปน. และจะต้อง 

จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตามที่ตกลงไว้ในสัญญาด้วยตนเอง จะโอนสิทธิหรือจำหน่ายสิทธิการจำหน่าย 
อาหารให้บุคคลอื่นมิไต้ หากผู้ที่ท่าสัญญาเข่าไม่ไต้มาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตามที่ตกลงไว้ในสัญญาด้วย
ตนเอง กปน. จะท่าการยกเลิกสัญญาเข่นกัน และผู้ลงนามในสัญญาเข่าจะต้องเสียค่าปรับ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร
๔.๑ ใบสมัคร
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม'แว่นตาดำ ขนาด ๑ -  ๒ น้ิว จำนวน ๒ รูป ไม'เกิน 

๖ เดือน นับถึงวันย่ืนใบสมัคร
๔.๓ ลำเนาบัตรประซาขน, ลำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ขุด 
๔.๔ ลำเนาหนังสือรับรอง/บัตรประจำดัวผู้ผ ่านการทดสอบความรู้ต ้านการสุขาภิบาล

อาหาร (ถ้ามิ)
๖. กำหนดการยื่นใบสมัคร และประกาศผลการคัดเลือก

๖.๑ ผ ู้ประกอบการที่ประสงค์จะสมัครเข ้ารับการคัดเล ือกในการจำหน่ายอาหารและ 
เครื่องดื่ม สามารถยื่นใบสมัครไต้ที่ ส่วนสิทธิสวัสดิการ กองสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายสวัสดิการและ 
กิจการสัมพันธ์ ข้ัน ๔ การประปานครหลวง (ลำนักงานใหญ่) เลขท่ี ๔๐๐ ถนนประซาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง

๓./เขตหลักสี่



- ๓ -
เขตหลักสี กรงเทพฯ โทร ๐ ๒๕:๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๗๙, ๑๕๙๔ ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันและ 
เวลาราชการ

๖.๒ ประกาศรายซื่อผู้ประกอบการทดลองจำหน่ายอาหาร วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๔๖๔
๖.๓ ทดลองจำหน่ายอาหารระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๔
๖.๔ ประกาศผลผู้มีสิทธิทำสัญญาวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๔๖๔
๖.๔ เริ่มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๖๔ สินสุดสัญญา ๓๐ กันยายน 

๒๔๖๔ และพิจารณาต่ออายุสัญญาเป็นคราว  ๆไปตามหลักเกณฑ์การต่ออายุสัญญาอนุญาตจำหน่ายอาหาร
๗. วิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการ

คณ ะกรรม การพ ิจารณ าค ัด เล ือกผ ู้ป ระกอบ การจำห น ่ายอาห ารและเคร ื่องด ื่ม  ใน 
ห้องอาหารสำนักงานใหญ่ กปน. กำหนดการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

๗.๑ ผู้สมัครจะต้องเข้ามาทดลองจำหน่ายอาหารให้กับพนักงาน ในวันและเวลาที่ กปน. 
กำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยต้องจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตามราคาที่แจ้งไว้กับ กปน. และต้อง 
เตรียมอุปกรณ์การประกอบอาหารมาเอง ซื่งผู้ประกอบการที่ไต้รับคะแนนรวมจากการลงคะแนนชองพนักงาน 
กปน. (Popular Vote) สูงท่ีสุด จะเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญาเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในห้องอาหาร 
สำนักงานใหญ่ กปน. หากผู้สมัครมีคะแนนโหวตเท่ากัน คณะกรรมการจะใช้วิธีจับสลาก

๗.๒ กปน. ขอสงวนสิทธิการพิจารณาผู้ประกอบการที่ม ีประเภทการจำหน่ายอาหาร 
ประเภทเดียวกันในการเรียกทำสัญญาโดยเรียงลำดับคะแนนและไม1ผูกพันว,าผู้ท ี่ผ ่านการคัดเลือกในลำดับ 
สำรองจะไต้รับการเรียกทำสัญญา

๗.๓ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริตโดยวิธีการใดก็ตาม ให้ถือว่า 
การคัดเลือกผู้ประกอบการเป็นโมฆะไป

๗.๔ การดัดสินชองคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสุด และสงวนสิทธิในการพิจารณา 
๘. เงื่อนไขการทำสัญญา ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ และการยกเลิกสัญญา

๘.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มารายงานตัวและรับพิงคำชี้แจง ณ ห้องอาหารสำนักงานใหญ่ 
กปน. วันที่ ๗ มกราคม ๒๔๖๔ หลังจากรายงานตัวและพิงคำช ี้แจงแล้ว หากผู้ที่'ได้รับการคัดเลือก'ไม่มา 
รายงานคัวและทำสัญญาดามที่กำหนด กปน. จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธการเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร 
และจะพิจารณาผู้ที่มีคะแนนสำดับถัดไปทันที ท้ังน๋ีไม,สามารถโอนสิทธิการจำหน่ายให้บุคคลอื่นได้

๘.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญาเช่าพื้นที่ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๖๔ พร้อมชำระ 
เงินมัดจำประกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ กปน. และเงินประกันการชำระค่าเช่า จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
(หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ (เจ็ด) % รวมเป็นเงิน ๑๐,๗๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ให้แก่ กปน. ในวันทำสัญญา

๘.๓ กปน. อนุญาตให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามประเภทที่ระบุในใบสมัคร โดยมี 
ระยะเวลาตามที่กำหนดใบสัญญา โดยสัญญาจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ชองทุกปี และพิจารณาต่ออายุ 
สัญญาเป็นคราว  ๆไปตามหลักเกณฑ์การต่ออายุสัญญาอนุญาตจำหน่ายอาหาร

๘.๔ ผู้ประกอบการต้องชำระเงินค่าเช่าพื้นที่ตามที่ กปน. กำหนดตามข้อ ๓ ในการใช้พื้นที่ 
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเป็นรายเดือน โดย กปน. จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ประกอบการทุกเดือน และ 
ผู้ประกอบการจะต้องนำเงินไปชำระเงินที่กองการเงิน ช้ัน ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ กปน. หรือจุดบริการ จอด 
จ่าย จร ภายในวันที่ ๑๔ ของทุกเดือน หรือตามที่กำหนดไวในใบแจ้งหนี้

๔./ในกรณี
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ในกรณีที่ผู้ประกอบการผิดนัดไม1ชำระเงินค่าเข่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็น 

ระยะเวลา ๒ เดือน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระค่าเชำ โดยมิได้มีเหตุอันสมควรและแจ้งให้ กปน. ทราบ 
กปน. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

๘.๕ ผู้ประกอบการต้องชำระเงินค่านํ้าประปา และค่ากระแสไฟฟ้าตามจำนวนที่ใชํงานจริง 
ทุกเดือน ตามเวลาที่กำหนด โดย กปน. จะออกใบแจ้งหนี๋ให้กับผู้ประกอบการทุกเดือน และผู้ประกอบการ 
จะต้องนำเงินไปชำระเงินที่กองการเงิน ข้ัน ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ กปน. หรือจุดบริการ จอด จ่าย จร ภายใน 
วันท่ี ร)๕ ของทุกเดือน หรือตามที่กำหนดไวในใบแจ้งหนี้

๘.๖ ผู้ประกอบการต้องไม่หยุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นโดยแจ้ง 
เป ็นลายลักษณ์ในแบบฟอร์มการขอลาหยุดจำหน่ายอาหารให ้ กองสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ทราบ 
ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ วัน และต้องติดป๋ายประกาศบอกระยะเวลาการหยุดให้ขัดเจน มิฉะนั้นจะต้อง 
เสียค่าปรับในกรณีที่ไม่มาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๑0 ๐ (หนึ่งร้อย) บาทต่อวัน

๘.๗ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเข่า หรือมีการบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้น หลังจากที่ กปน. ไต้ตรวจสอบ 
ข้อมูลและผู้ประกอบการมิไต้ทำความเสียหายใด  ๆ ต่อทรัพย์สิน กปน. จะคืนเงินประถันความเสียหายในข้อ ๘.๒ 
ให้หลังจากผู้ประกอบการไต้ส่งมอบพื้นที่คืนให้ กปน. ในสภาพที่เรียบร้อย หรือมียอดค้างชำระค่าเข่า โดยต้อง 
ปราศจากการชำรุด บกพร่องหรือความเสียหายใด  ๆ หรือไม่มีหนี้ค้างชำระต่าง  ๆในกรณีที่มีความชำรุดบกพร่อง 
หรือมีหนี้ค้างชำระต่าง  ๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดืก่อนส่งมอบ หรือ 
ยินยอมให้หักเงินจากเงินค้ําประกันความเสียหายโดยไม'มีข้อโต้แย้งใด  ๆ เพ่ือเป็นค่าใข้จ่ายในการซ่อมแซม และชำระ 
หน้ี'ค่าเข่า,ท่ีท่ีคงค้าง

๙. เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ และข้อห้ามต่าง  ๆ ในการประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
๙.๑ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มยินดีปฏิบ ัต ิตามสัญญา กฎ ระเบียบ 

คำสั่ง ประกาศ และหนังสือสั่งการของ กปน. ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะกำหนดเพิ่มเติมทุกประการ และยินยอมให้ 
กฎระเบียบ คำส่ัง ประกาศ และหนังสือต่าง  ๆ เหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

๙.๒ ผู้ประกอบการยินยอมให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ไต้รับมอบหมายจาก กปน. เข้าสำรวจการ 
ใข้สถานที่ และการตรวจทรัพย์สินของ กปน. รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใข้ร่วมกัน และตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา 
ของผู้ประกอบการ ทั้งในระหว่างอายุสัญญาและเมื่อสัญญาไต้สิ้นสุดลงแล้ว และเจ้าหน้าที่หรือผู้ท ี่ไต้รับ 
มอบหมายจาก กปน. อาจเข้าตรวจความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านจำหน่ายอาหารโดยไม่ 
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ไต้รับมอบหมายจาก กปน. เห็นว่าร้านค้าจำหน่ายอาหารไม่ 
สะอาด และไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ประกอบการต้องดำเนินการปรับปรุงทันทีหลังไต้รับแจ้ง

๙.๓ ผู้ประกอบต้องรับผิดขดใข้ความเสียหายใด  ๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ กปน. หรือ 
ทรัพย์สินของพนักงาน กปน. ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการ หรือลูกจ้างของ 
ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ประกอบการ และต้องซดใข้ความเสียหายดังกล่าว 
ภายในเวลาที่ กปน. กำหนด

๙.๔ ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมถังขยะขนาดใหญ่พร้อมฝาผิด โดยปริมาตรถังขยะจะต้อง 
ม ีขนาดท ี่เพ ียงพอต ่อปริมาณขยะของผ ู้ประกอบการในแต่ละวัน และนำขยะใส่ถ ุงก่อนทิ้งลงถังท ุกครั้ง 
เพื่อบีองกันการเกิดกลิ่นและสัตว์นำโรค และต้องไม,ทิ้งเศษอาหารหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการประกอบอาหาร 
หรือวัสดุอื่นใดในทางระบายนั้าเด็ดขาด

๕./๙.๕ ผ้ประกอบ
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๙.๕ ผู้ประกอบการต้องล้างภาซนะทุกซนิด อุปกรณ์เครื่องครัว และส่ิงของอ่ืน  ๆ ผัก อาหาร 
สด ผลไม้ ในอ่างล้างภาขนะทุกครัง เพื่อให้น้ําท่ีล้างสิ่งสกปรกไหลผ่านถังนำนัดนํ้าเสีย ต้องไม่เทน้ํามันท่ีผ่านการใข้ 
แล้วลงในท่อระบายนำหรืออ่างล้างภาขนะโดยเด็ดขาด และต้องทำความสะอาดถังนำนัดนํ้าเสียทุกวันทำการ

๙.๖ ผู้ประกอบการต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของ กปน. รวมทั้งบริเวณสถานที่จำหน่าย 
อาหารให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และต้องทำความสะอาดบริเวณสถานที่จำหน่ายอาหาร วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง  ๆ
ให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดเก็บสิ่งของในร้านจำหน่ายอาหารของตนให้เป็นระเบียนเรียบร้อยหลังจากเสร็จ 
สิ้นการจำหน่ายอาหาร หากปรากฏว่ามีความขำรุดหรือเสียหายเกิดขึ้นถันทรัพย์สินของ กปน. ผู้ประกอนการ 
จะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กปน. เพื่อดำเนินการซ่อมแซม โดยรับผิดซอนค่าใข้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

๙.๗ ผู้ประกอบการ พนักงานและลูกจ้างในร้านอาหารและเครื่องดื่ม ทุกคนต้องตรวจ 
สุขภาพประจำปี ต้องนำส่งผลการตรวจสุขภาพของตนเอง พนักงาน และลูกจ้าง ให้ส่วนสิทธิสวัสดิการ กอง 
สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ โดยรันผิดซอนค่าใข้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๙.๘ ผู้ประกอบการ พนักงานและลูกจ้างในร้านอาหารและเครื่องดื่ม ทุกคนต้องมีผล 
การตรวจหาเข้ึอไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-®๙) หรือโรคอ่ืน  ๆ ตามที่ กปน. กำหนด โดยรับผิดขอนค่าใข้จ่ายที่ 
เกิดข้ึนท้ังหมด

๙.๙ ผ ู้ประกอบการ พน ักงานและล ูกจ ้างในร ้านอาหารและเคร ื่องด ื่ม  ทุกคนต้องมี 
หลักฐานการฉีดวัคซีนบีองกันเขึ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-®๙) ต้องนำส่งผลการตรวจสุขภาพของตนเอง 
พนักงาน และลูกจ้าง ให้ส่วนสิทธิสวัสดิการ กองสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายสวัสดิการและกิจการ 
สัมพันธ์

๙.๑๐ พนักงานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม และลูกจ้างของผู้ประกอบการทุกคนต้องเข้า 
รับการอบรมหลักสูตรผู้ส ัมผัสอาหารตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือหลักสูตรการอบรมอื่น  ๆ ท่ี 
เกี่ยวข้องตามที่ กปน. เห็นสมควร และผู้ประกอบการต้องนำสำเนาวุฒิบัตรหรือหลักฐานผ่านการอบรมของ 
ตนเอง พนักงาน หรือลูกจ้างที่อยู่ในความดูแลให้ส่วนสิทธิสวัสดิการ กองสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ฝ่าย 
สวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

๙.๑๑ ผู้ประกอบการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาใน 
ระหว่างที่จำหน่ายอาหารให้กับลูกค้า หรือในพื้นที่ของห้องอาหารสำนักงานใหญ่ กปน.

๙.๑๒ ห้ามผู้ประกอบการใข้ห้องครัวเพื่อประกอบกิจการอันเป็นการแสวงหาประโยซน์ 
อ่ืนใด นอกเหนือจากการให้บริการพนักงานของ กปน. หรือเพื่อบริการในกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสำนักงานใหญ่ 
กปน.

๙.๑๓ ห้ามผู้ประกอบการใข้เตาถ่านในบริเวณร้านอาหารและห้องครัวขั้นใต้ดิน 
๙.๑๔ ห้ามผู้ประกอบการดัดแปลง ต่อเดิม ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เว้นแต่จะ 

ไต้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กปน.
๙.๑๔ ห้ามผู้ประกอบการ พนักงาน และ/หรือลูกจ้างของผู้ประกอบการ จำหน่ายและ/ 

หรือเสพสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย เครื่องดื่มของมีนเมาทุกขนิด สูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและ 
พื้นที่ประกอบอาหาร (ขั้นใต้ดิน) เด็ดขาด รวมถึงห้ามใข้พื้นที่ภายในห้องอาหารและ/หรือพื้นที่ประกอบอาหาร 
(ข้ันใต้ดิน) เป็นแหล่งมั่วสุมการพนันทุกประเภท และห้ามใข้เป็นสถานที่เพื่อการปล่อยเงินก้ทุกซนิด

๙.๑๖ ห้ามผู้ประกอบการนำโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ขั้นวางสินค้า หรืออุปกรณ์อื่นใดของ กปน. ไปใข้ 
นอกจากสิ่งของที่ กปน. ไต้จัดไว้ให้เท่าน้ัน

๙.๑๗ ห้ามผู้ประกอบการตั้งโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ขั้นวางสินค้า หรืออุปกรณ์อื่นใด นอกพ้ืนท่ีท่ีไต้รับ
อนุญาต

๖./-๙.๑๘ ห้ามผ้ประกอบ
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๙.๑๘ ห้ามผู้ประกอบการใซ้ภาขนะพลาสติก กล่องโฟม หรือภาซนะที่ทำจากโฟมใส่ 
อาหารจำหน่ายในกับผู้บริโภค เว้นแต่การใช้ถุงพลาสติกหรือภาซนะพลาสติกที่มีคุณภาพเหมาะสมตามขนิด 
หรือประเภทของอาหาร

๙.๑๙ ห้ามผู้ประกอบการใช้ภาซนะที่ไม่ได้มาตรฐานใส่เครื่องดื่ม เข่น นํ้าหวาน นํ้าผลไม้
ซา กาแฟ เป็นด้น

การบริโภค
๙.๒๐ ห้ามผู้ประกอบการนำอาหารและเครื่องดื่มอื่น  ๆ ไปแซ่ปะปนกับนํ้าแข็งที่ใช้ใน

๙.๒๑ ห้ามผู้ประกอบการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ประกอบการนำอาหารหรือสินค้าอื่น 
ใดมาจำหน่าย หรือเดินส่งบนอาคารสำนักงานใหญ่ ยกเว้นการส่งอาหารให้บริการพนักงานของ กปน. สำหรับ 
การจัดประขุมหรือสัมมนาที่จัดขึ้นภายในสำนักงานใหญ่ กปน. เท่านั้น

๙.๒๒ ห้ามผู้ประกอบการ พนักงาน และ/หรือลูกจ้างของผู้ประกอบการทะเลาะวิวาท 
หรือมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยกภายในหมู่ประกอบการ

ประกาศ ณ วันท่ี เๆ 0 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางผ่องพรรณ วัฒนเสริมกิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ 

ประธานคณะกรรมการควบคุมดูแลการดำเนินการด้านต่าง  ๆ
เกี่ยวกับห้องอาหารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง



ใบสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
ห้องอาหารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ของสมัคร

สำหรับติดรูป

นาย/นาง/น.ส ซื่อ...................................................... นามสกุล............................................................ อาย ุ.................. ปี
ที่อยู่ เลขที่............ หมู่ที่.........อาคาร/หมู่บ้าน....................................... ซอย.......................... ถนน....................................
แขวง/ตำบล...........................เขต/อำ๓ อ.......................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์.......................
เบอร์โทรศัพท์................................................

มีความประสงค์จะขอยื่นความจำนงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประกอบการอำหน่ายอาหารและ 
เครื่องดื่มห้องอาหารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้

ส่วนท่ี 2 ประ๓ ทอาหารที่ต้องการจำหน่าย
□  ข้าวมันไก่ ราคา..........................บาท □  อาหารอีสาน ราคา...........................บาท
□  อาหารเพื่อสุขภาพ ราคา..........................บาท □  กวยเดื่ยว-กวยจํ๊'บ ราคา...........................บาท
□  ขนมจีนนี้ายา ราคา..........................บาท □  ข้าวขาหมู ราคา...........................บาท
□  ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ราคา............ .............บาท □  ข้าวแกงใต้ ราคา...........................บาท
□  ข้าวราดแกง ราคา..........................บาท □  อาหารมุสลิม ราคา............. .............บาท
□  ข้าวมันไถ่ ราคา..........................บาท □  โจ๊ก - ต้มเลือดหมู ราคา............. ...........บาท
□  ขนมหวานและผลไม้ ราคา.........................บาท □  เคร่ืองดื่ม ราคา............. .............บาท
□  อ่ืน ๆ................................. ...ราคา............ ..............บาท

ส่วนท่ี 3 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
□  สำเนาบัตรประขาขน และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ขุด
□  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่แว่นตาตำ ขนาด 1 -  2 น้ิว จำนวน 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน
□  ภาพเมนูอาหารและภาพตัวอย่างอาหารที่ต้องการจำหน่าย (ถ้ามี)
□  เอกสารอื่น  ๆ เข่น วุฒิบัตร ใบรับรองมาตรฐานสุขาภิบาล (ถ้ามี)

ส่วนท่ี 4 ทราบข้อมูลการเปีดรับสมัครจาก
□  w w w .m w a.co.th หรือ การประซาสัมพันธ์ผ่าน in tranet ของ กปน.
□  พนักงาน/ลูกจ้าง กปน.
□  บีายประกาศตามสถานที่ต่าง  ๆโปรดระบุ.................................................................
□  อื่นๆโปรดระบุ....................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความที่ระบุถูก 
ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ กปน. ยกเลิกสัญญาอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการจำหน่าย 
อาหารและเครื่องดื่มห้องอาหารสำนักงานใหญ่ กปน. โดยทันที ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบ้ตตามระเบียบและข้อบังคับ 
ของห้องอาหารสำนักงานใหญ่ กปน. อย่างเคร่งครัดทุกประการ

ลงซื่อ.................................................. ผู้ยื่นใบสมัคร
(......................................................................)

วันที่............ เดือน......................พ.ศ...............

http://www.mwa.co.th

