ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ตามที่โ รงพยาบาลพระนครศรี อยุ ธ ยา ได้ ดาเนินการรับสมัครคั ดเลื อกผู้ ประกอบการจาหน่ายอาหารหรื อ
เครื่องดื่ม เพื่อให้ บริการจ าหน่ ายให้แก่บุคคลทั่ว ไปที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและบุคลากรของ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 13-23 กันยายน 2564 นั้น คณะอนุกรรมการสวัสดิการจึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่
1. ประเภทรายการอาหาร เครื่ อ งดื่ ม ที่ ต้ อ งการให้ ผู้ ส มั ค รน ามาจ าหน่ า ยให้ บ ริ ก ารเป็ น ร้ า นค้ า ชั่ ว คราว
(ร้านภายในอาคาร) ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ดังนี้
ลำดับ

ชื่อ-นำมสกุล

เวลำที่นำเสนอ

1

นางสุกัญญา มีปราชญ์สม

เวลา 09.00 น.

2

นางสาวรัตนา โฉมบุตร

เวลา 09.05 น.

3

นางสาวธันว์วริน กิตติธรรมกูล

เวลา 09.10 น.

4

นางสาวเสาวภาคย์ ทวีผล

เวลา 09.15 น.

5

นางฐิติมา การสมศาสตร์

เวลา 09.20 น.

6

นางศุภวรรณ์ ศิริวรรณ

เวลา 09.25 น.

7

นางพรทิพย์ มีแสงนิล

เวลา 09.30 น.

8

นางสาวฐนิตนันท์ รุ่งจานุสังข์

เวลา 09.35 น.

9

นางสาวอัญชุลี พานิช

เวลา 09.40 น.

10

นางอารีย์ จับศรทิพย์

เวลา 09.45 น.

11

นางรัชนี ดอกเทียน

เวลา 09.50 น.

12

นายธนา บินอารี

เวลา 09.55 น.

13

นางสาวจันทรา จันทนิตยุ์

เวลา 10.00น.

14

นางสาวศิริภรณ์ ธงศรี

เวลา 10.05 น.

15

นางสาวจิราพร ชื่นชม

เวลา 10.10 น.

16

นางสาวพิชชาภัสร์ เกียรติสุขโกศล

เวลา 10.15 น.

17

นางสาวกัญจน์กมล กิจมุติ

เวลา 10.20 น.

18

นางสาวพนิดา เกิดหันตรา

เวลา 10.25 น.

ลำดับ

ชื่อ-นำมสกุล

เวลำที่นำเสนอ

19

นางสาวชุติมา สุขแก้ว

เวลา 10.30 น.

20

นางสาวศิริวรรณ แสงไพโรจน์

เวลา 10.35 น.

21

นางสาวภัทรพรรณ อ่อนศิลา

เวลา 10.40 น.

21

นายปรีชา มีใย

เวลา 10.45น.

22

นางรัชดาวัลย์ ประพันธ์พัฒ

เวลา 10.50น.

23

นางอารีรัตน์ โชคอมร

เวลา 10.55 น.

24

นางสาวมิตทีรา มังกะลัง

เวลา 11.00 น.

25

นายวศิน ศุภวิไล

เวลา 11.05 น.

26

นางสาววรารัตน์ พรมแตง

เวลา 11.10 น.

27

นางลาดวน ผดุงฤกษ์

เวลา 11.15 น.

28

นายเอกรงค์ จงเทพ

เวลา 11.20 น.

29

นางสมหมาย แก้วจินดา

เวลา 11.25 น.

2. ประเภทรายการอาหาร เครื่ อ งดื่ ม ที่ ต้ อ งการให้ ผู้ ส มั ค รน ามาจ าหน่ า ยให้ บ ริ ก ารเป็ น ร้ า นค้ า ชั่ ว คราว
(ร้านภายนอกอาคาร/ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว) ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ดังนี้
ลำดับ

ชื่อ-นำมสกุล

เวลำที่นำเสนอ

1

นางสาววรรณวิมล อังอรรถสัตย์

เวลา 09.00 น.

2

นางอรุณี เปี่ยมวัชระ

เวลา 09.05 น.

3

นางสาวตะวัน ศรีศิริ

เวลา 09.10 น.

4

นางสุคนธ์ ดีลาภ

เวลา 09.15 น.

5

นายบุญเกิด รัตนไชย

เวลา 09.20 น.

6

นางสุภาพ อินทโร

เวลา 09.25 น.

7

นางสาวทิพย์รมล จานงค์เลิศ

เวลา 09.30 น.

8

นายอชิรเดช เลาะสุริยา

เวลา 09.35 น.

9

นางเพ็ญศรี วงศ์พยัคฆ์

เวลา 09.40 น.

10

นางสุภาพร พันธุ์เสี้ยม

เวลา 09.45 น.

3. ร้านค้าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
ลำดับ

ชื่อ-นำมสกุล

เวลำที่นำเสนอ

1

นางกาญจนา แจ่มดี

เวลา 09.50 น.

2

นายสมาน ฆ้องวงษ์

เวลา 09.55 น.

3

นางเจียมจิต น้อยจร

เวลา 10.00 น.

4

นางคงภัค ภาคสามศรี

เวลา 10.05 น.

5

นางธนพรรณ ภาศักดี

เวลา 10.10 น.

6

นายเผด็จ ศรีประเสริฐ

เวลา 10.15 น.

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
คณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา 6 ประการ ดังนี้
(1) คุณภาพอาหาร สุขลักษณะ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
(2) รสชาดอาหาร และรูปลักษณ์การใส่อาหารในภาชนะที่กาหนด
(3) ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประกอบอาหารเพื่อจาหน่าย
(4) ราคาจาหน่ายอาหาร
(5) ประเภทอาหาร / รายการอาหาร
(6) องค์ประกอบอื่นตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรหรือเหมาะสม
ผู้สมัครจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม จะใช้หลักเกณฑ์การประมูล / ประกวดราคามาประกอบการพิจารณา
คัดเลื อกผู้ ส มัครจะต้องจั ดเตรี ย มเอกสารพร้ อมภาพประกอบตัว อย่างอาหารของจริงที่บรรจุภ าชนะใส่ อาหาร ฯลฯ
มาแสดงนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ในวันที่ 27-28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม อู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไป หากไม่มาตาม
กาหนดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. ประกาศผลการคัดเลือก
5.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มชั่วคราวใน
วันที่ 24 กันยายน 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
และเว็บไซต์โรงพยาบาล http://www.ayhosp.go.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564

(นายธัชชัย บารุงสงฆ์)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

