ประกาศโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครผู้จําหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕60
..................................................................................................
ด้วยโรงเรียนนาทรายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน มีความประสงค์จะรับสมัคร
ร้านค้าจําหน่ายอาหารในโรงเรียนโดยเปิดกว้างให้ผู้สนใจร่วมกันพัฒนาเด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่
สะอาดมีประโยชน์และมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของร่างกายรักในการสร้างสุขนิสัยในการเลือก
รั บ ประทานอาหารเพื่อ ให้ ร่ า งกายแข็ งแรงและมีคุ ณภาพชี วิต ที่ดี โ ดยร้า นค้ า ผู้ ส มัค รขอจํา หน่ ายอาห ารใน
โรงเรียนรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่โรงเรียนกําหนด ดังนี้
ระเบียบปฏิบัติและเงื่อนไขการรับสมัครผู้จําหน่ายอาหารในโรงเรียนนาทรายวิทยาคมสังกัดองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดลําพูน
๑. ระยะเวลาของสัญญาครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560
เป็นสัญญา ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
๒. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเองโดยตลอด ผู้จําหน่ายหนึ่งครอบครัวมีสิทธิ์เป็นผู้จําหน่ายอาหาร
เพียงหนึ่งร้านเท่านั้น ห้ามผู้อื่นเช่าช่วงต่อ หากมีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาการจําหน่ายอาหารจะต้องแจ้ง
ให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าก่อน ๑ เดือน และต้องทําหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร สําหรับแผงลอยจําหน่ายอาหาร และอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการในการทําหรือ จําหน่าย และต้องเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของสถานศึกษา
โดย นําผลผลิตของนักเรียนในช่วงที่มีผลผลิตมาประกอบอาหารเพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้เรียน
๔. ผู้จําหน่ายต้องประกอบอาหารให้สําเร็จมาจําหน่าย ห้ามมาประกอบอาหารที่โรงเรียน ยกเว้น การ
อุ่นให้ร้อน (ห้ามอุ่นโดยการทอด หรือทําให้เกิดกลิ่นและควัน )
๕. ร้านค้าจะต้องจําหน่ายอาหารในราคาที่ทางโรงเรียนกําหนดให้เท่านั้น ดังนี้
๕.๑. ข้าวแกงอาหารจานเดียว หรือาหารตามสั่ง จําหน่ายจานละ ๑๐ - 15 บาท
๕.๒. ก๋วยเตี๋ยวราคา ๑๐ - 15 บาท
5.3. ขนมหวาน ผลไม้ ของปิ้ง นึ่ง ย่าง น้ําหวาน จําหน่าย ๕ บาท
๕.๔. อาหารอื่น ๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโภชนาการ
๖. ผู้สมัครจะต้องงดใช้ผงชูรส ขัณฑสกร น้ําตาลเทียม สารกันบูด สารแต่งสีและกลิ่น สีผสมอาหาร
น้ําส้มสายชูเทียม น้ําปลาผสม สารเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่เป็นพิษอย่างอื่น
๗. ร้านค้าจะต้องจัดหาถังขยะพร้อมฝาปิดมาใช้ในร้านอย่างน้อย ๒ ใบ โดยมีถุงขยะสีดํารองรับแยก
ขยะเปียกและขยะแห้งรวบมัดปากถุงก่อนนําไปทิ้งในถังขยะของโรงเรียนและต้องมีภาชนะที่ใส่จานหรือชามที่
ใช้แล้ว
๘. ผู้จําหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลหรือ หน่วยงาน
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง และต้องไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคเรื้อน วัณโรค โรคผิวหนัง โรคผิวหนัง
เรื้อรังที่มือ โรคหวัดเรื้อรังและโรคเอดส์

๙. ผู้จําหน่ายอาหารยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนตามที่โรงเรียนขอความร่วมมือ
๑๐. ผู้จําหน่ายอาหารในโรงเรียนต้องแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีดําหรือสี กรมท่าทรง
สุภาพ ไม่มีลวดลาย สวมหมวกคลุมผมและผ้ากันเปื้อนสีขาว ไม่ใส่เสื้อแขนกุดและกางเกงขาสั้น
๑๑. ร้านค้าจะต้องพร้อมให้คณะกรรมการโภชนาการ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขอําเภอลี้ ได้ทําการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ปริมาณอาหาร ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในการสัมผัส
อาหาร โดยไม่ต้องมีการนัดหมายหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๑๒. หากร้านค้าทําผิดเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบปฏิบัติในการจําหน่ายอาหาร โดยไม่ ปรับปรุง
ข้อบกพร่องในเรื่องที่แจ้งเตือน จํานวน ๑ ครั้ง หากยังไม่แก้ไขต้องสละสิทธิ์ในการจําหน่ายอาหาร ตลอดปี
การศึกษา เมื่อถูกเตือนครั้งที่ 2 และจะไม่ได้รับเงินค่าค้ําประกันของเสียหายคืน
๑๓. ร้านค้าจะต้องดูแลทําความสะอาด ในร้านของตนเองเป็นประจําทุกวัน และต้องร่วมกันดูแลความ
สะอาดโรงอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
๑๔. จําหน่ายอาหารวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลาแรก 07.00-07.50น. และช่วงที่สอง
ตั้งแต่เวลา ๑1.3๐ น. และไม่เกินเวลา 13.00 น.
๑๕. ผู้จําหน่ายอาหารต้องจ่ายค่าบํารุงส่งเสริมการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑๕.๑ อัตราค่าบํารุงส่งเสริมการศึกษารายภาคเรียน ชําระในวันทําสัญญา จํานวน 500 บาท
๑๕.๒ อัตราค่าบํารุงส่งเสริมการศึกษา (ค่าน้ํา ค่าไฟ หน่วยละ 5 บาท) ชําระก่อนวันที่ ๕ ของ
เดือน จํานวน 2๐๐ บาท
๑๕.๓ อัตราค่าบํารุงส่งเสริมการศึกษารายวัน ดังนี้
15.3.1 ร้านที่จําหน่าย ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว จ่ายค่าบํารุง วันละ
100 บาท
15.3.2 ร้านที่จําหน่าย ผลไม้ น้ํา อาหารปิ้ง ย่าง จ่ายค่าบํารุง วันละ 50 บาท
๑๕.4 ผู้จําหน่ายอาหารต้องชําระค่าประกันของเสียหายภาคเรียนละ 1,๐๐๐ บาท และจะคืน
ให้เมื่อหมดสัญญา หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสถานที่และอุปกรณ์ที่ชํารุดอันเกิดจากความเสียหาย
โดยการ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน การชําระเงิน ชําระในวันทําสัญญาครั้งเดียว
๑๖. ติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมเงื่อนไขตามประกาศได้ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560– 9 พฤษภาคม ๒๕60
วันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายพัสดุ ห้องธุรการ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครโดยใช้วิธีการ
* ปิดประกาศรับสมัครที่ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
* ประกาศทางอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ของโรงเรียนhttp://www.nws.ac.th
๑๗ . กําหนดการประชุมเพื่อคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็น ต้นไป
๑๘. ประกาศผลการคัดเลือก และทําสัญญาการจําหน่ายอาหาร ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕60
(นายโกศล กัญญสาย)
ผู้อํานวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

รายละเอียดประเภทและจํานวนร้านค้าที่รับสมัครเพื่อจําหน่ายอาหารใน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนปีการศึกษา 2560
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ร้านข้าวแกง
ร้านอาหารตามสั่ง
ร้านก๋วยเตี๋ยว
ร้านเครื่องดื่ม
ร้านไอศกรีม และผลไม้
ร้านอาหารนึ่ง ปิ้ง ย่าง อื่นๆ
รวม

๑ ร้าน
1 ร้าน
๑ ร้าน
2 ร้าน
๑ ร้าน
๑ ร้าน
7

ร้าน

หมายเหตุ ในวันทําการคัดเลือกให้ผู้สมัครจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทําอาหารต่อไปนี้ มา ปรุงในเวลา
ที่กําหนด เพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณา ร้านละ ๑ - ๒ ชนิด โดยผู้สมัครเป็นผู้กําหนดรายการ อาหารเอง

