ประกาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
*************************************
ด้วย โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
ดังรายการต่อไปนี้
1. ร้านข้าวราดแกง
2. ร้านก๋วยเตี๋ยว
3. ร้านอาหารจานเดียว
4. ร้านขนม อาหารว่าง
5. ร้านเครื่องดืม่ และน้ำผลไม้
รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ร้าน ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครและระเบียบการได้ที่โรงเรียนทุ่งหัวช้าง
พิทยาคม หรือติดต่อทีเ่ บอร์โทรศัพท์ 053 - 975144 ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564
(นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

ระเบียบโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
************************************
1. ข้อบังคับทั่วไป
1.1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนทุ่งหัวช้าง
พิทยาคม ปีการศึกษา 2564
1.2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
1.3 สถานที่จำหน่ายอาหารหมายถึง “โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม”
2. ข้อบังคับว่าด้วยประเภทของอาหาร และราคาอาหารที่จำหน่าย
2.1 ประเภทของอาหารและราคาอาหาร
2.1.1 ข้าวราดแกง อาหารจานเดียว
จานละ 20-25
บาท
2.1.2 ก๋วยเตี๋ยว
ชามละ 20-25
บาท
2.1.3 ของทอด ลูกชิ้นทอด
ไม้ละ 5-10
บาท
2.1.4 ขนม อาหารว่าง
ถุงละ 5-10
บาท
2.1.5 เครื่องดื่มและน้ำผลไม้
แก้วละ 5-20
บาท
2.2 อาหารที่นำมาจำหน่ายต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีความ
ปลอดภัย
2.3 โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่และยาเสพติด ห้ามจำหน่ายนำมาเป็นธุรกิจในการจัดหาหรือจำหน่าย ซึ่ง
บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และของมึนเมาทั้งหลาย
3. ข้อบังคับว่าด้วยสุขภาพอนามัยของผู้จำหน่ายและความสะอาด
3.1 ภาชนะใส่อาหาร ภาชนะใส่เครื่องปรุงอาหาร ห้ามใช้ภาชนะพลาสติกและโฟมทุกชนิด
3.2 ผู้จำหน่ายอาหารทุกคนต้องไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย เช่น เรื้อน วัณโรค โรคผิวหนัง โรคหวั ด โรค
เรื้อรัง
3.3 ผู้จำหน่ายอาหารต้องรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
3.4 ผู้จำหน่ายอาหารต้องรักษาความสะอาดรอบๆบริเวณร้านอย่างต่อเนื่อง
3.5 ภาชนะใส่อาหารต้องล้างให้สะอาด
3.6 ผู้จำหน่ายอาหารต้องมีที่เก็บถ้วยชามคัดแยกเศษอาหาร และกำจัดอย่างถูกต้อง
3.7 ผู้จำหน่ายอาหารต้องแต่งกายสะอาด ใส่หมวกคลุมสีขาว ผ้ากันเปื้อน ตลอดเวลาที่จำหน่ายอาหาร
4. ข้อบังคับว่าด้วยการห้าม
4.1 ห้ามนำสารหรือวัตถุที่เป็นพิษมาประกอบอาหาร เช่น ผงชูรส สีย้อมผ้า สารเสพติดอื่นๆ

4.2 ห้ามผู้จำหน่ายอาหารทุกคนสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา
4.3 ห้ามจำหน่ายน้ำอัดลมทุกชนิดและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสม
4.4 ห้ามจำหน่ายอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารหมักดอง ของสุกดิบ
4.5 ห้ามจำหน่ายของขบเคี้ยวต่างๆ เช่น เมล็ดแตงโม เมล็ดทานตะวัน ท๊อฟฟี่ หมากฝรั่ง ลูกอม ฯลฯ
5. สิทธิ์การเข้าจำหน่ายอาหารและสิทธิ์บอกเลิกการจำหน่ายอาหาร
5.1 ผู้ประกอบการมีสิทธิ์จำหน่ายอาหารเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาตามประกาศของโรงเรียน
5.2 ผู้จำหน่ายอาหารจะต้องทำอาหารมาจำหน่ายทุกวันและต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรและจะต้องได้รับอนุญาตก่อน หากผู้จำหน่ายรายใดไม่มาจำหน่ายอาหารเป็นเวลา 5 วันติดต่อกันหรือ 5 ครั้ง
ในเวลา 1 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุทางโรงเรียนจะดำเนินการตักเตือน 1 ครั้ง ผู้จำหน่ายอาหารผู้นั้นหมดสิทธิ์ใน
การจำหน่ายอาหารทันที
5.3 ห้ามโอนหรือขายหรือกระทำการอันใดที่เป็นการเปลี่ยนสิทธิการจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นมาทำการจำหน่าย
แทนโดยเด็ดขาด
5.4 ให้คณะกรรมการโภชนาการโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแลจำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดย
เคร่งครัด
5.5 ห้ามจำหน่ายอาหารนอกเหนือเวลาที่กำหนด หากฝ่าฝืนและได้รับการตักเตือนเกิน 2 ครั้ ง ผู้จำหน่าย
อาหารผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการจำหน่ายอาหารในทันที
5.6 การฝ่าฝืนระเบียบถือว่าผู้จำหน่ายอาหารผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการจำหน่ายอาหารโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

(นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

กำหนดการรับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
1. กำหนดวันรับสมัคร 19-30 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
3. ทำสัญญา วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
**** หมายเหตุ
1. วันยื่นใบสมัคร ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มาให้พร้อม
1.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
1.2 สำเนาบัตรประชาชน
1 ฉบับ
1.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
1.4 สำเนาเกียรติบัตรประกอบอาหาร (ถ้ามี)
2 ผู้มีสิทธิ์เข้ามาจำหน่ายอาหารต้องทำสัญญากับทางโรงเรียนตามวันเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป และใน
วันทำสัญญาต้องชำระเงิน ดังนี้
2.1 จำนวนเงินที่ได้เสนอราคาไว้
2.2 ชำระค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท
2.3 นำรับรองแพทย์มายืนยันต่อคณะกรรมการ

เงื่อนไขเบื้องต้นในการจำหน่ายอาหาร
1.
2.
3.
4.

จำหน่ายสัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์-ศุกร์)เว้นแต่โรงเรียนประกาศเป็นอย่างอื่น
จำหน่ายอาหารตั้งแต่เวลา 06.30 น.- 07.50 น. , 11.00 น. – 12.40 น. และ 14.20 น. เป็นต้นไป
ให้ผู้จำหน่ายอาหารทำความสะอาดภายในโรงอาหาร เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง
เริ่มจำหน่ายอาหารในวันแรกของการเปิดภาคเรียนและสิ้นสุดวันสุดท้ายของการปิดภาคเรียน
(ตามประกาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม)
5. ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำเก็บตามจริง หน่วยละ 5 บาท

ใบสมัครร้านจำหน่ายอาหาร
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
*************************************
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................นามสกุล......................................................................
เกิดวันที่.................เดือน............................พ.ศ.........................อายุ..............................ปี เชื้อชาติ..........................
สัญชาติ...........................ที่อยู่ปัจจุบัน................................หมู่ที่...........................ตำบล............................................
อำเภอ.............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................เบอร์โทร...................................
สุขภาพร่ายกาย  แข็งแรง  อ่อนแอ  มีโรคประจำตัว........................................................................
 เคยเป็นโรคติดต่อ......................................................................................................................
ปัจจุบันประกอบอาชีพ............................................................รายได้ต่อเดือน...........................................................
สถานที่ประกอบอาชีพ................................................................................................................................................
ท่านมีประสบการณ์การทำร้านจำหน่ายอาหารหรือไม่...............................................................................................
อาหารประเภทที่มีความประสงค์จะจำหน่ายในโรงเรียน.............................................................................................

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

