ประกาศโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารในโรงเรียน
…………………………………………………………………………
ด้วย โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารในโรงเรียน
ดังรายการต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.

ร้านข้าวราดแกง
ร้านก๋วยเตี๋ยว
ร้านขนม อาหารว่าง
ร้านเครื่องดื่มและน้าผลไม้
ร้านลูกชิ้นทอด

จานวน...........1.......... ร้าน
จานวน...........1.......... ร้าน
จานวน...........1.......... ร้าน
จานวน...........1.......... ร้าน
จานวน...........1........... ร้าน
รวมทั้งสิ้นจานวน..........5........... ร้าน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครและระเบียบการได้ที่ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ตั้งแต่วันที่
13 - 28 มีนาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายบรรจบ ภูโสดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

ระเบียบโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
ว่าด้วยการจาหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
………………………………………………………………………
1. ข้อบังคับทั่วไป
1.1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ว่าด้วยการจาหน่ายอาหารในโรงเรียน
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ปีการศึกษา 2561”
1.2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
1.3 สถานที่จาหน่ายอาหารหมายถึง “โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม”
1.4 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจาหน่ายอาหารโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
2. ข้อบังคับว่าด้วยประเภทของอาหาร และราคาอาหารที่จาหน่าย
2.1 ประเภทของอาหารและราคาอาหาร
2.1.1 ข้าวราดแกง อาหารจานเดียว
จานละ........20........บาท
2.1.2 ก๋วยเตี๋ยว
จานละ.........20........บาท
2.1.3 ของทอด ลูกชิ้นทอด
ไม้ละ.........5..........บาท
2.1.4 ขนมหวาน
ถุงละ.........5..........บาท
2.1.5 เครื่องดื่มและน้าผลไม้
แก้วละ.........5..........บาท
2.2 อาหารที่นามาจาหน่ายต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ และ
มีความปลอดภัย
2.3 ผักและผลไม้ ต้องล้างให้สะอาดด้วยน้ายากาจัดสารพิษ
2.4 โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่และยาเสพติด ห้ามผู้จาหน่ายนามาเป็นธุรกิจในการจัดหา
หรือจาหน่ายซึ่งบุหรี่ สุรา ยาเสพติด และของมึนเมาทั้งหลาย
3. ข้อบังคับว่าด้วยสุขภาพอนามัยของผู้จาหน่ายและความสะอาด
3.1 ภาชนะใส่อาหาร ภาชนะใส่เครื่องปรุงอาหาร ห้ามใช้ภาชนะพลาสติกทุกชนิด ยกเว้น แก้วน้า (ให้
ใช้แบบทาความสะอาดได้)
3.2 จัดให้มีมุ้งครอบอาหาร และให้ใส่ถาดรองในมุ้งครอบ
3.3 ผู้จาหน่ายอาหารทุกคนต้องไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย เช่น เรื้อน วัณโรค โรคผิวหนัง
โรคหวัด โรคเรื้อรัง หรือเอดส์
3.4 ผู้จาหน่ายอาหารต้องรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
3.5 ผู้จาหน่ายอาหารต้องรักษาความสะอาดรอบๆบริเวณร้านอย่างต่อเนื่อง
3.6 ภาชนะใส่อาหารทุกชิ้นต้องล้างให้สะอาด
3.7 ผู้จาหน่ายอาหารต้องรวบรวมถุงใส่ขยะ และกาจัดอย่างถูกต้อง
3.8 ผู้จาหน่ายอาหารต้องแต่งกายสะอาด ใส่หมวกคลุมสีขาว ผ้ากันเปื้อน ตลอดเวลาที่
จาหน่ายอาหาร

4. ข้อบังคับว่าด้วยการห้าม
4.1 ห้ามนาสารหรือวัตถุที่เป็นพิษมาประกอบอาหร เช่น ผงชูรส สีย้อมผ้า สารเสพติดอื่นๆ
4.2 ห้ามผู้จาหน่ายอาหารทุกคนสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา
4.3 ห้ามจาหน่ายน้าอัดลมทุกชนิดและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสม
4.4 ห้ามจาหน่ายอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารหมักดอง ของสุกดิบ
4.5 ห้ามจาหน่ายของขบเคี้ยวต่างๆ เช่น เมล็ดแตงโม เมล็ดทานตะวัน ท๊อฟฟี่
หมากฝรั่ง ลูกอม ฯลฯ
5. สิทธิ์การเข้าจาหน่ายอาหารและสิทธิ์บอกเลิกการจาหน่ายอาหาร
5.1 ผู้ประกอบการจาหน่ายมีสิทธิ์จาหน่ายอาหารเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาตามประกาศของ
โรงเรียน
5.2 ผู้จาหน่ายอาหารจะต้องทาอาหารมาจาหน่ายทุกวันและต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรและจะต้องได้รับอนุญาตก่อน หากผู้จาหน่ายรายใดไม่มาจาหน่ายอาหารเป็นเวลา 5 วัน
ติดต่อกันหรือ 5 ครั้งในเวลา 1 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุและต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า
5.3 ห้ามโอนหรือขายหรือกระทาการอันใดที่เป็นการเปลี่ยนสิทธิการจาหน่าย ให้แก่ผู้อื่นมาทาการ
จาหน่ายแทนโดยเด็ดขาด
5.4 ให้คณะกรรมการโภชนาการโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแลจาหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดย
เคร่งครัด
5.5 ห้ามจาหน่ายนอกเหนือเวลาที่กาหนด หากฝ่าฝืนและได้รับการตักเตือนเกินสองครั้ง ผู้จาหน่าย
อาหารผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการจาหน่ายอาหารในทันที
5.6 การฝ่าฝืนระเบียบถือว่าผู้จาหน่ายอาหารผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการจาหน่ายอาหาร โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายบรรจบ ภูโสดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

กาหนดการรับสมัครผู้เข้าจาหน่ายอาหารในโรงเรียน
กาหนดรับสมัครวันที่ 21 – 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
ให้ผู้ประกอบการลงชื่อสมัครที่ห้องอานวยการ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
เปิดซองพร้อมประกาศผล วันที่ 2 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามาจาหน่ายอาหารในโรงเรียน
วันที่ 2 เมษายน 2561
หมายเหตุ
1. วันยื่นใบสมัคร ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มาให้พร้อม
1.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.2 สาเนาบัตรประชาชน
1.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
1.4 สาเนาเกียรติบัตรประกอบอาหาร (ถ้ามี)
2. ผู้มีสิทธิ์เข้ามาจาหน่ายอาหารต้องทาสัญญากับทางโรงเรียนตามวันเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป และใน
วันทาสัญญาต้องชาระเงิน ดังนี้
2.1 จานวนเงินที่ได้เสนอราคาไว้
2.2 ชาระค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท
2.3 ค่าบารุงสถานที่ร้านละ 500 บาท ต่อปีการศึกษา
2.4 นาใบตรวจโรคมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขเบื้องต้นในการจาหน่ายอาหาร
1.
2.
3.
4.
5.

จาหน่ายสัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์ – ศุกร์) เว้นแต่โรงเรียนประกาศเป็นอย่างอื่น
จาหน่ายอาหารตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 07.50 น. , 12.15 – 13.15 และ 15.30 น. เป็นต้นไป
จาหน่ายโดยรับเงินสด
การทาความสะอาดภายในโรงอาหาร เช่น โต๊ะ เก้าอี้
งานเทศกาลร้านค้าอื่นๆสามารถเข้ามาจาหน่ายอาหารได้

หมายเหตุ : เริ่มจาหน่ายสินค้าในวันแรกของการเปิดภาคเรียนและสิ้นสุดวันสุดท้ายของการปิดภาคเรียน
(ตามประกาศโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม)

ราคาเริ่มต้นในการประมูลการจาหน่ายอาหารในโรงเรียน
ซึ่งทาการเปิดซองในวันที่ 2 เมษายน 2561
1.
2.
3.
4.
5.

ร้านข้าวราดแกง อาหารจานเดียว
ร้านก๋วยเตี๋ยว
ร้านขนมหวาน
ร้านเครื่องดื่มและน้าผลไม้
ร้านอาหารทอด

ราคาเริ่มต้นที่
ราคาเริ่มต้นที่
ราคาเริ่มต้นที่
ราคาเริ่มต้นที่
ราคาเริ่มต้นที่

15,000 บาท
15,000 บาท
7,000 บาท
30,000 บาท
16,000 บาท

ใบสมัครร้านจาหน่ายอาหาร
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ตาบลจันทิมา อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
................................................................
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล.....................................................
เกิดวันที่..................เดือน......................พ.ศ. .......................อายุ..................ปี เชือ้ ชาติ.................
สัญชาติ...................ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน....................................หมู่ท.ี่ ......................ตาบล...........................
อาเภอ.........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.์ ..................เบอร์โทร..........................
สุขภาพร่างกาย แข็งแรง  อ่อนแอ  มีโรคประจาตัว..............................
เคยเป็นโรคติดต่อ.....................................
ปัจจุบันประกอบอาชีพ...........................................รายได้ต่อเดือน.......................................บาท
สถานที่ประกอบอาชีพ.................................................................................................................
ท่านมีประสบการณ์การทาร้านจาหน่ายอาหารหรือไม่................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................

ลงชื่อ..............................................ผู้สมัคร
(....................................................)
.............../................/..................

