
 
 

ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
เรื่อง รับสมัครผู้จ าหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 

............................................................................................ 
 ด้วย โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  มีความประสงค์จะรับสมัครร้านค้าจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน  โดย
เปิดกว้างให้ผู้สนใจร่วมกันพัฒนาเด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์ และมีคุณภาพ เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  รักในการสร้างสุขนิสัยในการเลือกรับประทานอาหารเพ่ือให้ร่างกาย แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  โดยร้านค้าผู้สมัครขอจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน  รับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่โรงเรียน
ก าหนด  ดังนี้ 
 ระเบียบปฏิบัติและเงื่อนไขการรับสมัครผู้จ าหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 1. ระยะเวลาของสัญญาครั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2563  ถึงวันที่  30  เมษายน  2564  เป็น
สัญญาตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  ( 1 ปีการศึกษา ) 
 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ด าเนินการเองโดยตลอด ผู้จ าหน่ายหนึ่งครอบครัวมีสิทธิ์เป็นผู้จ าหน่ายอาหาร  
เพียงหนึ่งร้านเท่านั้น  ห้ามมิให้ผู้อ่ืนเช่าช่วงต่อ  หากมีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาการจ าหน่ายอาหารจะต้องแจ้ง
ให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าก่อน 1 เดือน  และต้องท าหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 3. ผู้สมัครจะต้องค านึงถึงหลักสุขาภิบาลอาหาร  และอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในการประกอบและ
จ าหน่าย 
 4. ผู้จ าหน่ายต้องประกอบอาหารที่ปรุงอาหารที่เสร็จใหม่ ไม่เป็นอาหารค้างคืนมาจ าหน่าย  (ห้ามอุ่นโดย
การทอด หรือท าให้เกิดกลิ่นและควัน) 
 5. ร้านค้าจะต้องจ าหน่ายอาหารในราคาท่ีทางโรงเรียนก าหนดให้เท่านั้น  ดังนี้ 
  5.1 ข้าวแกง อาหารจานเดียวหนึ่งอย่าง  จ าหน่ายจานละ  20  บาท  อาหารจานเดียวสองอย่าง
จ าหน่ายจานละ  25  บาท 
  5.2 ก๋วยเตี๋ยว  ราคา  20  บาท 
  5.3 ขนมหวาน  ผลไม้  ของปิ้ง นึ่ง ย่าง น้ าหวาน  จ าหน่าย 5 – 10  บาท  จัดจ าหน่ายไม่เกิน  
10  บาท 
  5.4 อาหารอื่น ๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโภชนาการ 
  5.5 ห้ามจ าหน่ายอาหาร เช่น  ของหมักดอง  น้ าอัดลม  อาหารที่แต่งสี 
  5.6 ห้ามจ าหน่ายสินค้าซ้ ากับสหกรณ์โรงเรียน  เช่นน้ าดื่มบรรจุขวด  นมบรรจุกล่อง  ขนมขบ
เคี้ยว  ขนมกรุบกรอบ 
 6. ผู้สมัครจะต้องงดใช้ผงชูรส ขัณฑสกร น้ าตาลเทียม สารกันบูด สารแต่งสีและกลิ่น สีผสมอาหาร สารเสพ
ติดให้โทษ และสารเคมีที่เป็นพิษอย่างอ่ืน   
 7. ร้านค้าจะต้องจัดหาถังขยะพร้อมฝาปิดมาใช้ในร้านอย่างน้อย 2 ใบ และต้องมีถุงขยะสีด ารองรับ โดย
แยกขยะเปียกและขยะแห้ง  รวบมัดปากถุงก่อนน าไปทิ้งในถังขยะของโรงเรียน 
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 8. ผู้จ าหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพ  จากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่
กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  และต้องไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคเรื้อน  วัณโรค  โรคผิวหนัง โรคผิดหนัง
เรื้อรังท่ีมือ โรคหวัดเรื้อรังและโรคเอดส์ 
 9. ผู้จ าหน่ายอาหารยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนตามที่โรงเรียนขอความร่วมมือ 
 10. ผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ กางเกงขายาว สวมหมวกคลุมผม และผ้ากัน
เปื้อน  ไม่ใส่เสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น และไม่ทาเล็บ 
 11. ร้านค้าจะต้องพร้อมให้คณะกรรมการโภชนาการ  ได้ท าการตรวจสอบคุณภาพอาหารและการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ปริมาณอาหาร ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในการสัมผัสอาหาร โดยไม่ต้องมีการนัดหมายหรือ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 12. หากร้านค้าท าผิดเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบปฏิบัติในการจ าหน่ายอาหาร  โดยไม่ปรับปรุง
ข้อบกพร่องในเรื่องที่แจ้งเตือน  จ านวน 1 – 2 ครั้ง  หากยังไม่แก้ไขต้องสละสิทธิ์ในการจ าหน่ายอาหาร  ตลอดปี
การศึกษา  เมื่อถูกเตือนครั้งที่ 3  และริบเงินมัดจ า 
 13. ร้านค้าจะต้องดูแลท าความสะอาด  ในร้านของตนเองเป็นประจ าทุกวัน  และต้องร่วมกันดูแลโรง
อาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 
  13.1 ผู้จ าหน่ายต้องเตรียมภาชนะในการใส่อาหารและประกอบอาหารมาเอง  และต้องภาชนะท่ี
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  13.2 ผู้จ าหน่ายงดใช้กล่องโฟม  ถุงพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก 
 14. จ าหน่ายอาหารวันจันทร์ – ศุกร์  ช่วงเช้า เวลา 06.30 – 07.40 น. ช่วงกลางวัน  เวลา  110.00 
– 13.00 น.  
 15. ผู้จ าหน่ายอาหารต้องจ่ายค่าบ ารุงส่งเสริมการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  15.1 อัตราค่าบ ารุงส่งเสริมการศึกษาภาคเรียน ตามก าหนดการประมูลขั้นต่ าที่คณะกรรมการ
โภชนาการก าหนดต่อภาคเรียน  โดยสามารถแบ่งจ่ายไม่เกิน 2 งวด  งวดละเท่า ๆ กัน โดยช าระงวดแรกในวันท า
สัญญา  และช าระงวดที่สอง  ไม่เกินระยะเวลาครึ่งหนึ่งของสัญญา 
 

ประเภทของร้านค้า จ านวนร้าน/วัน ราคากลางเทอม/ปี หมายเหตุ 
1. ร้านข้าวแกง   
2. ร้านก๋วยเตี๋ยว 
3. อาหารจานเดียว 
   (ข้าวขาหมู,ข้าวมันไก่) 

2 / 200 
1 / 200 
1 / 200 

20,000/40,000 
20,000/40,000 
20,000/40,000 

 

4. ขนมหวาน,ผลไม้ 
    /  น้ าผลไม้,เครื่องดื่ม 

2 / 300 
 

30,000/60,000  

5. อาหารว่าง  2 / 300 30,000/60,000  
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16. ติดต่อขอรับรายละเอียดและใบเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2563  ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 

2563  ในวันและเวลาราชการ  ที่ห้องบริหารงานทั่วไป อาคารพิชญ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครโดยวิธีการ 
 - ปิดประกาศรับสมัครที่ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
 - ประกาศทางอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ของโรงเรียน www.phruphi.ac.th 
 - ประกาศทางเพจ Facebook ของโรงเรียน  “โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 2563” 
 17. ยื่นซองเสนอราคา  วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องบริหารงานทั่วไป  
อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 18. ก าหนดการประชุมเพ่ือคัดเลือก  ในวันที่  12 มิถุนายน  2563  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 11.00 น.  
และประกาศผลการคัดเลือก ในเวลา 13.00 น. 
 19. ท าสัญญาการจ าหน่ายอาหาร  ในวันที่  18  มิถุนายน  2563  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

( นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 
 
 

http://www.phruphi.ac.th/

