
 

 

ประกาศโรงเรียนเรอืงวิทย์พทิยาคม 

เรื่อง  การรบัสมัครผูจ้ าหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเรอืงวิทย์พิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนเรืองวิทยพ์ิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครร้านค้าจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารของ
โรงเรียน โดยเปิดใหผู้้ทีส่นใจร่วมกันพฒันานักเรียนให้ไดร้ับประทานอาหารทีส่ะอาดมปีระโยชน์และมีคุณภาพ 
เหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย สร้างสุขนิสัยในการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยร้านค้าผู้สมัครขอจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โรงเรียน
ก าหนด ดังนี ้

ระเบียบปฏิบัติและเงื่อนไขในการประมลู มีดังนี้ 

1. ผู้สมัครต้องท าการประมลูการจ าหน่ายอาหารในโรงอาหาร เป็นปีการศึกษา สูงกว่าราคากลางที่
โรงเรียนก าหนดไว้ 

2. โรงเรียนตัง้ราคากลางตามรายการอาหารดังนี ้
2.1 ประเภทข้าว  ราคากลาง  4,000  ต่อเทอม (4 เดือน)           รับจ านวน 1 ร้าน 
2.2 ประเภทก๋วยเตี๋ยว ราคากลาง  4,000  ต่อเทอม (4 เดือน)           รับจ านวน 1 ร้าน 
2.3 ประเภทของทอด ราคากลาง  2,400  ต่อเทอม (4 เดือน)           รับจ านวน 1 ร้าน 
2.4 ประเภทผลไม้ / ขนมหวาน  ราคากลาง  2,400  ต่อเทอม (4 เดือน)   รับจ านวน 1 ร้าน 
2.5 ประเภทน้ าด่ืม น้ าปั่น    ราคากลาง  4,800  ต่อเทอม (4 เดือน)        รับจ านวน 1 ร้าน 

3. ร้านค้าจะต้องจ าหน่ายอาหารในราคาที่โรงเรียนก าหนด ดังนี้ 
3.1 ข้าวราดแกง กับข้าว 1 อย่าง ราคา  20 บาท / กับข้าว 2 อย่าง 25 บาท (ปริมาณให้

เหมาะสมกับราคา) 
3.2 ก๋วยเตี๋ยว ชามละ 20 บาท 
3.3 ร้านขายของทอด จัดขายไม่เกินในราคา 10 บาท 
3.4 ร้านขายผลไม้ จัดขายไม่เกินในราคา 10 บาท 
3.5 น้ าดื่มและน้ าปั่น จัดขายไมเ่กิน 10  บาท 

4. รับสมัครในวันที่ 30 มีนาคม 2563  ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น.  ณ 
ห้องส านักงาน อาคาร 4  (ครูนิพนธ์  ทองหล่อ  088-2733019) 

5. ยื่นซองประมูลเสนอราคา  ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน  2563  เวลา 09.00  - 12.00 น. 
6. ประกาศผลการประมูลจ าหน่ายอาหารในโรงอาหาร วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563  ณ บอร์ดปิด

ประกาศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม และประกาศผลทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน  www.rwps.ac.th 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ผลการประมลูการจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของคณะกรรมการ
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เป็นผู้พิจารณา 

http://www.rwps.ac.th/


 
7. ผู้สมัครที่ได้รบัการคัดเลอืก ทางโรงเรียนเรอืงวิทย์พทิยาคม จะท าการนัดหมายเพื่อท าสญัญา ก่อน

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
8. การท าสัญญาเป็นปีการศึกษา ช าระเงินในวันที่ท าสัญญา เปน็รายเทอม (ก่อนเปิดภาคเรียนของแต่

ละเทอม) 
9. ร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องช าระค่าประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท (ในวันท า

สัญญา) และจะคืนให้เมื่อครบก าหนดสัญญา หลังจากหกัค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม สถานทีห่รือ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช ารุด 

10. เอกสารในการรบัสมัคร   
10.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1 ฉบับ 
10.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1 ฉบับ  

ระเบียบปฏิบัติและเงื่อนไขในการรบัสมัครผู้ขอจ าหน่ายอาหารในโรงเรยีนเรืองวิทย์พทิยาคม  

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ด าเนินการเองโดยตลอด ผู้จ าหน่ายหนึง่ครอบครัวมสีิทธ์ิเป็นผู้จ าหน่ายอาหาร 
เพียงหนึ่งร้านเท่านั้น ห้ามใหผู้้อื่นรบัเช่าช่วงต่อ หากมีความประสงค์ จะยกเลิกสัญญาการจ าหน่าย
อาหารจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน และต้องท าหนงัสือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

2. ผู้สมัครต้องค านงึถึงหลักสุขาภิบาลอาหาร และอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในการประกอบและ 
     ผู้จ าหน่ายต้องประกอบอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ ไมเ่ป็นอาหารที่ค้างคืนมาจ าหน่าย 
3. ห้ามจ าหน่ายอาหาร เช่น ของหมักดอง น้ าอัดลม  และห้ามจ าหน่ายสินค้าที่ซ้ ากบัทีส่หกรณ์โรงเรียน

จ าหน่าย 
4. ผู้จ าหน่ายอาหารต้องให้ความร่วมมอืกับทางโรงเรียนตามที่โรงเรียนขอความร่วมมือ 
5. ผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพกางเกงขายาว สวมหมวกคลมุผม และสวมผ้า

กันเปื้อน  
6. ร้านค้าจะต้องพร้อมให้คณะกรรมการโภชนาการ ได้ท าการตรวจสอบคุณภาพอาหารและการ

ปนเปือ้นของจุลินทรีย์ ปริมาณอาหารที่พอเหมาะ  ตลอดจนข้ันตอนต่าง ๆ ในการสัมผสัอาหาร โดย
ไม่ต้องมีการนัดหมายหรือแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  

7. หากร้านค้าท าผิดเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบปฏิบัติในการจ าหน่ายอาหาร โดยไม่ปรับปรงุ
ข้อบกพรอ่งในเรื่องที่แจง้เตือน 1-2 ครั้ง หากยังไม่แก้ไขทางโรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาในการ
จ าหน่ายสินค้า ตลอดปีการศึกษา เมื่อถูกเตือนครัง้ที่ 3 (คืนเงินค่าประกันสญัญาเท่านั้น หากถูก
ยกเลกิสญัญา) 

 

 

 



 

8. ร้านค้าจะต้องดูแลความสะอาด ในร้านของตนเองเป็นประจ าทุกวัน และต้องร่วมกันดูแลความ
สะอาดในโรงอาหารใหส้ะอาดถูกลักษณะ 

8.1 ผู้จ าหน่ายอาหารต้องเตรียมภาชนะในการใส่อาหารและประกอบอาหารมาเองและต้อง  
ใช้ภาชนะที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

8.2 ผู้จ าหน่ายอาหารงดใช้  กล่องโฟม  ถุงพลาสติก  แก้วพลาสติก 
9. จ าหน่ายอาหารวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา12.00 น. ถึง 13.00 น.  
10. ห้ามร้านค้าน าสิ่งเสพติดมาจ าหน่ายให้กบันักเรียนเป็นอันขาด หากพบเจอหรือมีการจ าหน่ายจริง

ทางโรงเรียนขอยกเลิกสัญญาในทันท ี
11. ร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอื่นๆ ที่โรงเรียนก าหนด อย่างเครง่ครัด 
 

 

                                                        ประกาศ   ณ   วันที่   25  มีนาคม  2563 

 
      
  (นายเผ่าชาย   ชาญเช่ียว) 

                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเรืองวิทยพ์ิทยคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


