ประกาศโรงเรียนกบินทร์บุรี
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในโรงเรียน
.......................................................................................................................
ด้วยโรงเรียนกบินทร์บุรี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยเปิดกว้างให้ผู้สนใจร่วมกันพัฒนาเด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่
สะอาด มีประโยชน์และมีคุณภาพ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย รักในการสร้างสุขนิสัยในการเลือก
รับประทานอาหาร เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยร้านค้าผู้สมัครขอจําหน่ายอาหารใน
โรงอาหารโรงเรียน ยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไข ของทางราชการและโรงเรียนกําหนด ดังนี้
1. ประเภทรายการอาหารที่กําหนด
1.1 ร้านจําหน่ายอาหารข้าวราดแกง / อาหารจานเดียว
1.2 ร้านจําหน่ายก๋วยเตี๋ยว/ขนมจีน
1.3 ร้านจําหน่ายอาหารว่าง/อาหารประเภทปิ้ง-ทอด
1.4 ร้านจําหน่ายน้ําเปล่า/น้ําหวาน/น้ําผลไม้
2. คุณสมบัติของผู้ขอจําหน่ายอาหารในโรงเรียน
2.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบก่อนการพิจารณา
2.2 ต้องมายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
2.3 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการบริการ การขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
และมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการ โดยมีบุคลากรพร้อมที่จะดําเนินงาน
1.4 ต้องยินดีปฎิบัติตามข้อกําหนดต่างๆที่โรงเรียนให้ดําเนินการ
2. กําหนดการรับผู้เข้าจําหน่ายอาหารในโรงเรียนกบินทร์บุรี
3.1 ประกาศ /ขอใบสมัคร/รับสมัครผู้จําหน่ายอาหาร วันที่ 9 – 16 พฤศจิกายน 2563
3.2 หลักฐานในการยื่นใบสมัคร มีดังต่อไปนี้
3.2.1 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1ฉบับ
3.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.3 ใบรับรองแพทย์การตรวจโรค (ตรวจโรคปอด ไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ โรคผิวหนัง
ที่เป็นอันตรายต่อการจําหน่ายอาหาร) ซึ่งได้รับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
นับจากวันที่ยื่น
3.3 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.

3.4 ประชุมและทําสัญญาผู้ได้รับการคัดเลือกจําหน่ายอาหารในโรงเรียน วัน ที่ 18 พฤศจิกายน
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 1
4. ระเบียบปฏิบัติและเงื่อนไขเบื้องต้นในการจําหน่ายอาหาร โรงเรียนกบินทร์บุรี
4.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเองโดยตลอด ผู้จําหน่ายหนึ่งครอบครัวมีสิทธิ์เป็นผู้จําหน่าย
อาหาร เพียงหนึ่งร้านเท่านั้น ห้ามผู้อื่นเช่าช่วงต่อ หากมีความประสงค์จะยกเลิกการจําหน่ายอาหาร จะต้องแจ้ง
ให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าก่อน 1 เดือน
4.2 ผู้สมัครจะต้องคํานึงถึงหลักสุขาภิบาลอาหาร และอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในการประกอบ
และจําหน่าย
4.3 ผู้จําหน่ายต้องประกอบอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นอาหารค้างคืน
เป็นประโยชน์ถูกหลักอนามัยไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้มี
ความร้อนในขณะขายและต้องมีภาชนะที่จะปกปิดฝุ่นละออง
4.4 ร้านค้าต้องจําหน่ายอาหารในราคาที่ทางโรงเรียนกําหนดให้ ดังนี้
4.4.1 ข้าวแกง อาหารจานเดียว ก๋วยเตี๋ยว จําหน่ายจาน/ชามละ 20 บาท
4.4.2 ขนมหวาน ผลไม้ ของปิ้ง นึ่ง ย่าง จําหน่ายราคา 5- 10 บาท
4.4.3 น้ําดื่ม ปริมาณสุทธิ 600 มล. ราคา 5-6 บาท
น้ําผลไม้ แก้วขนาด 16 ออนซ์ ราคา 5 บาท
แก้วขนาด 22 ออนซ์ ราคา 10 บาท
4.4.4 อาหารอื่นๆนอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโภชนาการ
4.4.5 ห้ามจําหน่ายอาหารขยะ (อาหารที่ไม่มีประโยชน์ ไม่มีที่ไม่มีคุณภาพทางโภชนาการ)
เช่น ลูกอม ขนมกรุบกรอบ ของหมักดอง น้ําอัดลม อาหารที่แต่งสี
4.5 ผู้สมัครจะต้องงดใช้ผงชูรส ขัณฑสกร น้ําตาลเทียม สารกันบูด สารแต่งสีและกลิ่น สีผสม
อาหาร สารเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่เป็นพิษอย่างอื่น
4.6 ร้านค้าจะต้องหาถังขยะพร้อมฝาปิดมาใช้ในร้าน และต้องมีถุงขยะสีดํารองรับ โดยแยก
ขยะเปียกและขยะแห้งรวบมัดปากถุงก่อนนําไปทิ้งในถังขยะของโรงเรียน
4.7 ผู้จําหน่ายอาหารยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนตามที่โรงเรียนขอความร่วมมือ
4.8 ผู้จําหน่ายอาหารในโรงเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ กางเกงขายาว และใส่ผ้ากันเปื้อน
พร้อมหมวกคลุมผม
4.9 ผู้จําหน่ายอาหารต้องเตรียมภาชนะในการใส่อาหารและประกอบอาหารมาเอง และต้องใช้
ภาชนะที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4.10 หากร้านค้าทําผิดเงื่อนไข ระเบียบข้อปฏิบัติใ นการจําหน่ายอาหาร โดยไม่ปรับปรุง
ข้อบกพร่องในเรื่องที่แจ้งเตือนเกิน 2 ครั้ง แล้วยังไม่แก้ไข ต้องตัดสิทธิ์ในการจําหน่ายอาหารต่อไป

4.11 ช่วงเวลาการจําหน่ายอาหาร จะขายในวันเปิดทําการปกติ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดต่างๆ) ช่วงเช้าจะขาย เวลา 06.30 – 08.00 น. และ ช่วงพักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4.12 ผู้จําหน่ายอาหารต้องรับผิดชอบการทําความสะอาดภายในโรงอาหาร เช่น โต๊ะ เก้าอี้ พื้น
สถานที่ล้างภาชนะ พื้นที่บริเวณร้านทั้งหน้าร้านและหลังร้าน
4.13 ผู้จําหน่ายอาหารต้องจ่ายค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ตามจํานวนหน่วยที่ใช้ตามมาตรวัดของโรงเรียน
4.14 ผู้จําหน่ายอาหารต้องจ่ายค่าเช่าที่ ร้านละ 125.- บาท/วัน
4.15 กรณีที่ผู้จําหน่ายอาหารร้านใดไม่สามารถมาจําหน่ายอาหารได้ ต้องแจ้งล่วงหน้ากับทาง
โรงเรียน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้ร้านนั้นบริหารจัดการหาคนมาขายแทนในช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
รายกรณีไป และถ้าไม่ได้ขายติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันขึ้นไป โดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนสามารถยกเลิก
การขายของร้านดังกล่าวได้
4.16 กรณีจัดจําหน่ายอาหาร ผู้จําหน่ายอาหารกระทําผิดเงื่อนไข/ข้อตกลง ที่ทํากับโรงเรียนข้อใด
ข้อหนึ่ง ทางโรงเรียนมีสิทธิยกเลิกการขายทันที และผู้จําหน่ายอาหารจะนําไปฟ้องร้องคดีใดๆมิได้
4.17 สิทธิในการจําหน่ายอาหารในโรงเรียน จะมอบหรือขายให้ผู้อื่นมิได้
4.18 การจ้างผู้ช่วยงานในการจําหน่ายอาหาร ต้องแจ้งชื่อกับทางโรงเรียน และต้องมีการตรวจ
สุขภาพเช่นเดียวกันกับผู้จําหน่ายอาหาร
4.19 โรงเรียนกบินทร์บุรีมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณา การประกาศผลการคัดเลือกถือว่ายุติ ผู้ใดจะ
ฟ้องร้องมิได้
4.20 ประกาศฉบับนี้ ถือว่าผู้สมัครขอรับการคัดเลือกทราบตามข้อความทั้งหมด และเข้าใจดี
ตลอดแล้ว ทั้งยินยอมที่จะปฎิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการ จึงได้สมัครใจยื่นใบสมัครขอรับการคัดเลือกการ
จําหน่ายอาหารในโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

(นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี

