ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2563
……………………….....................……………
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะทำการรับสมัคร
ร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2563 เพื่อจัดจำหน่ายอาหารบริการนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ประมาณ 1,900 คน โดยให้มีอาหารบริการจัด
จำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถู กสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบตาม
กฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กำหนด
ที่
รายการ
1 ข้าวราดแกงทุกชนิด คือ ข้าวสวย ราดกับข้าวชนิดต่าง ๆ ยกเว้น
อาหารสุก ๆ ดิบ
2 ก๋วยเตี๋ยวน้ำและก๋วยเตี๋ยวแห้ง เช่น เย็นตาโฟ กวยจั๊บ น้ำตก น้ำ
ใส กระเพราะปลา ราดหน้า สุกี้ ผัดไทย ผัดซีอิ๊ว สปาเก็ตตี้
3 อาหารจานเดียวเช่น ข้าวมันไก่ ข้าวไก่ทอด ข้าวหมูกรอบ
ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู
4 ข้าวต้ม โจ๊ก ต้มเลือดหมู ข้าวผัดประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าวผัด
น้ำพริก ข้าวผัดอเมริกัน ข้าวผัดไข่ ข้าวคลุกกะปิ เป็นต้น
5 ขนม ของที่ขายได้คือรวมมิตรน้ำแข็งใส ตะโก้ ถั่วดำ วุ้นกะทิ
ลอดช่อง เป็นต้น และผลไม้ทุกชนิดยกเว้นอาหารหมักดองต่าง ๆ
6 ของว่าง ของที่ขายได้คือ ขนมจีบ ซาลาเปาขนมปังหน้าหมู กุยช่าย
ขนมปังนึ่ง ทาโกะยากิ ซูซิ
7 สารพัดทอด ของที่ขายได้คือ ไก่ทอด ฯลฯ
8 ร้านยำทุกประเภท
9 ไอศกรีม
10 ขนมโตเกียว เครปญี่ปุ่น ขนมเบื้อง สาคู ข้าวเกรียบปากหม้อ
ขนมถังแตก ไข่หงส์ กล้วยแขก ข้าวเม่า
11 ขนมจีน ข้าวเหนี่ยว ส้มตำ ไก่ย่าง หมูทอด
12 น้ำผลไม้ น้ำหวาน
13 ลูกชิ้นทอด /นึ่ง
14 อาหารตามสั่ง
15 ผลไม้รวม

จำนวนร้าน
4
4
1
1
2
1
2
1
2
2
1
5
1
1
2

หมายเหตุ

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหาร
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย
2.2 ต้องเคยเป็นหรือกำลังเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านประกอบอาหารขาย/บริการ
ดังกล่าวข้างต้น
2.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์ (ส่วนผู้ประกอบอาหาร/แม่ครัว/คนงาน
ประกอบในร้านให้ มีใบรับรองแพทย์ ต้องได้จากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น) ทุกคนนำมาแนบให้
โรงเรียนในวันทำสัญญา
2.5 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร
2.6 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ การขายอัน ได้แก่ มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อมและมี
ความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าบำรุงโรงอาหารให้กับโรงเรียนตามกำหนด
2.7 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองโดยตลอด ผู้จำหน่าย ๑ ครอบครัวมีสิทธิ์เป็นผู้จำหน่ายอาหาร
เพียง ๑ ร้านเท่านั้น ห้ามผู้อื่นเช่าช่วงต่อ หากมีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาการจำหน่ายอาหาร
จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าก่อน ๑ เดือน และต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักาณ์
อักษร
2.8 ผู้สมัครจะต้องคำถึงถึงหลักสุขาภิบาลอาหารและอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในการประกอบและ
จำหน่าย
2.9 ผู้จำหน่ายต้องประกอบอาหารที่ปรุงอาหารที่เสร็จใหม่ ไม่เป็นอาหารค้างคืนมาจำหน่าย (ห้าม
อุ่นโดดยการทอด หรือทำให้เกิดกลิ่นและควัน)
2.10 ผู้สมัครจะต้องงดใช้ผงชูรส ขันฑสกร น้ำตาลเทียม สารกันบูด สารแต่งสีและกลิ่น สารเสพติดให้
โทษและสารเคมีที่เป็นพิษอย่างอื่น
2.11 ร้านค้าจะต้องจัดหาถังขยะพร้อมฝาปิดมาใช้ในร้านอย่างน้อย ๒ ใบ และจะต้องมีถุงขยะสีดำ
รองรับ โดยแยกขยะเปียกและขยะแห้ง รวบมัดปากถุงก่อนก่อนนำไปทิ้งที่ทิ้งขยะของโรงเรียน
2.12 ผู้จำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกคน ต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลหรือ
หน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองและต้องไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคเรื้อน วัณโรค โรค
ผิวหนังเรื้อรังที่มือ โรคหวัดเรื้อรังและโรคเอดส์
2.13 ผู้จำหน่ายอาหารยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนตามที่โรงเรียนขอความร่วมมือ
2.14 ผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ กางเกงขายาว สวมหมวกคลุมผมและผ้า
กันเปื้อนไม่ใส่เสื้อแขนสั้น และกางเกงขาสั้น และไม่ทาสีเล็บ
2.15 ร้านค้าจะต้องพร้อมให้คณะกรรมการโภชนาการได้ทำการตรวจสอบคุณภาพอาหารและการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ปริมาณอาหาร ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในการสัมผัสอาหารโดยไม่ต้องมีการนัด
หมายหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.16 หากร้านค้าทำผิดเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบปฏิบัติการจำหน่ายอาหาร โดยไม่ปรับปรุง
ข้อบกพร่องในเรื่องที่แจ้งเตือน จำนวน ๑- ๒ ครั้ง หากยังไม่แก้ไข ต้องสละสิทธิ์ในการจำหน่ายอาหาร
ตลอดปีการศึกษา เมื่อถูกเตือนครั้งที่ ๓ และริบเงินมัดจำ
2.17 ร้านค้าจะต้องดูแลทำความสะอาดในร้านของตัวเองเป็นประจำทุกวันและจะต้องร่วมดูแลโรง
อาหารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
2.17.1 ผู้จำหน่ายต้องเตรียมภาชนะในการใส่อาหารและประกอบอาหารมาเอง และต้องใช้
ภาชนะที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2.17.2 ผู้จำหน่ายงดใช้กล่องโฟม
2.18 จำหน่ายอาหารวันจันทร์ ถึง ศุกร์
ช่วงเช้าเวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๔๕ น
ช่วงกลางวันเวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.และช่วงเย็นเวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๓๐ น.
2.18.1 การจำหน่ายช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
2.19 ติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ไม่เว้นวันหยุดราชการที่ห้องธุรการโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีแลประชาสัมพันธ์
การรับสมัครโดยใช้วิธีการ
* ปิดประกาศรับสมัครที่ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
* ปิดประกาศผ่าน Facebook เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
2.20 ยื่นซองเสนอราคาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
3. ช่วงเวลาการขายประจำวัน
ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ว่าด้วยการจำหน่ายอาหาร
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2563
4. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ว่าด้วยการจำหน่ายอาหาร
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2563
5. การกำหนดการรับสมัคร
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
6. การทำสัญญา
6.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายอาหาร
แต่ละประเภทซึง่ มี อายุสัญญา 1 ปีการศึกษา โดยให้ทำการขายอาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2564
6.2 ต้องมาทำสัญญา ด้วยตนเอง 1 คน ต่อหนึ่งร้านและผู้ทำสัญญาต้องมาทำ สัญญาเองเท่านั้น
6.3 กำหนดทำสัญญา
6.3.1 ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทำสัญญาภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะ
ทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็น กรณีพิเศษต่อไป )
6.3 กำหนดชำระเงิน ให้นำเงินมาชำระเต็มจำนวนในวันทำสัญญา
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายชาคริต พิมพ์หล่อ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

