ประกาศโรงเรียนสวีวิทยา
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนสวีวิทยา ประจําปการศึกษา 256๒
………………………………………
ดวยโรงเรี ยนสวีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความประสงคจ ะ
ดําเนินการประมูลราคาขายอาหารของรานคาในโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อจัดจําหนายใหบริการ
กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จํานวน 113 คน นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2,000 คน โดยจัดอาหารจําหนายและ
บริการในราคาที่เปนธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑของทางราชการและ
ของโรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการที่กําหนดใหยื่นซองเสนอราคา
1.1 รานอาหารจานหลัก จําหนายอาหารประเภทขาวราดแกง/ ขาวหมูแดง/ ขาวมันไก/ ขาว
หมูกรอบ /ขาวไกทอด /กวยเตี๋ยว/กวยจั๊บ/ราดหนา/ผัดหมี่/ผัดไทย/ขาวตม/โจก จํานวน 5 ราน ราคาประมูล
เริ่มตนที่ ๗,๐๐๐ บาท/ราน ประกอบดวย
- รานขาวแกง จํานวน ๒ ราน
- รานกวยเตี๋ยว จํานวน ๒ ราน
- รานอาหารจานเดียว จํานวน ๑ ราน
1.2 รานเครื่องดื่ม ขนมหวานและอาหารวาง จําหนายอาหารประเภท น้ําหวาน /น้ําปน
(น้ําที่เปนประโยชนและถูกสุขโภชนาการตอนักเรียน) ไอศกรีม ของทอด/ปง/ยาง/ลูกชิ้น/เนื้อ/หมู/ไก/ลูกชิ้น
ปง/ไสกรอก/ขาวเหนียวและผลไมสด และอื่นๆ ที่ไมใชอาหารคาวมื้อหลัก จํานวน 7 ราน ราคาประมูลเริ่มตน
ที่ ๕,๐๐๐ บาท/ราน ประกอบดวย
- รานน้ําและเครื่องดื่ม จํานวน ๓ ราน
- รานขนมหวาน จํานวน ๑ ราน
- รานของทอด จํานวน ๑ ราน
- รานผลไมสด จํานวน ๑ ราน
- รานไอศกรีม จํานวน ๑ ราน
2. คุณสมบัติของผูขอยื่นซองประมูลราคาขายอาหาร
2.1 ตองเคยเปนหรือกําลังเปนผูประกอบอาชีพดานประกอบอาหารขาย/บริการโดยตรง ซึง่
ตองมีหนังสือรับรองจากขาราชการ หรือวุฒบิ ัตรที่ออกใหจากหนวยงานราชการหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแนบประกอบในซองเอกสารหลักฐานที่ยื่นเสนอ
2.2 ตองมีสญ
ั ชาติไทย
2.3 ตองไมเปนโรคติดตอทีร่ ายแรง โดยมีใบรับรองแพทยมาประกอบ (สวนผูประกอบอาหาร/
แมครัว/คนงานประกอบในรานใหขอใบรับรองแพทยมาใหโรงเรียนดวยหลังจากไดรบั ประมูล)
2.4 ตองยื่นซองประมูลอาหารดวยตนเอง

2.5 ตองไมเคยถูกลงโทษจากหนวยงานตางๆ เปนลายลักษณอักษรในเรื่องการขายอาหาร
2.6 ตองเปนผูมีความพรอมในการประกอบอาหารและการใหบริการการขาย อันไดแก
มีวัสดุ อุปกรณที่จําเปนและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการ โดยมีบุคลากรในการดําเนินงาน และ
พรอมที่จะจายเงินคาประมูลใหกบั โรงเรียนไดตามกําหนด
3. ชวงเวลาการขายประจําวัน
- ขายและจําหนาย บริการในวันเปดทําการปกติทกุ วัน (ยกเวนวันหยุดราชการ และทาง
โรงเรียนกําหนด)
- ชวงเชา ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 07.40 น.
- ชวงพักรับประทานอาหารกลางวัน ตั้งแตเวลา 11.10 น. – 13.00 น.
- ชวงเวลานอกเหนือจากนีห้ ามจําหนายโดยเด็ดขาด
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดย
จะพิจารณาคุณสมบัติเปนลําดับแรก และถาผานคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเปนลําดับตอไป โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใชโดยอนุโลม คือ จะพิจารณาการให
ราคาสูงสุดเปนสําคัญโดยใหยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูลถือเปนที่สุด
ผูเสนอราคาจะเรียกรองหรือฟองรองใดๆ มิไดทั้งสิ้น และผูเสนอราคาสามารถยื่นซองเสนอราคาไดเพียง
รายละ ๑ รานเทานั้น หากคณะกรรมพิจารณาแลวเห็นวาผูเสนอราคา ยื่นซองเสนอราคาประมูล
มากกวา ๑ ราน ผูเสนอราคารายนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ไมพิจารณา หรือผูเสนอราคายื่นซองเสนอราคาประมูลโดย
ใชชื่อผูอื่น เพื่อตองการปกปด หากทางโรงเรียนทราบภายหลัง โรงเรียนสามารถบอกยกเลิกสัญญาการขาย
ไดตามเหตุผลการพิจารณาของผูบริหารสถานศึกษาพรอมทั้งตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปตอไป
5. เงื่อนไขและขอปฏิบัติ
5.1 ผูขายตองเตรียมภาชนะอุปกรณในการขาย , อุปกรณประกอบอาหารและตองทํา
ความสะอาดสถานที่ , ภาชนะมีความสะอาดถูกหลักโภชนาการใหพรอมตามกําหนดของโรงเรียน
5.2 อาหารที่ จํ าหน ายบริก ารตอ งมีความสด สะอาดมี ป ระโยชน ถูก หลัก อนามั ย ไม
ปนเปอนสารที่เปนพิษตอรางกายและตองไดรับการปรุงที่สุก โดยปกติควรใหมีความรอนในขณะขายบริการ
และตองมีภาชนะที่จะปกปดฝุนละอองตามที่โรงเรียนกําหนดอยางเครงครัด
5.3 ผูขายตองรับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณที่รานคาตนเองตลอดเวลาทําการ
5.4 ผูขายตองแตงกายตามหลักผูประกอบโภชนาการ รางกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บ
เทาสะอาด พูดจาสุภาพเรียบรอย ไมทะเลาะวิวาทกับผูอื่นที่ขายอาหารในโรงเรียน
5.5 ผูขายตองทําการขายอาหารทุกวันทําการของโรงเรียน ถาไมมาขายตองแจงลวงหนา
2 วันและถาหยุดขายบอยครั้ง โรงเรียนสามารถบอกยกเลิกสัญญาการขายไดตามเหตุผลการพิจารณาของ
ผูบริหาร สถานศึกษาพรอมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปตอไป
5.6 ผูขายตองไมทําการอันขัดตอกฎระเบียบของโรงเรียน
5.7 การทําสัญญานั้นใหผูไดรับการประมูลไดมาทําสัญญากับโรงเรียนภายในวันที่โรงเรียน
กําหนด
5.8 ผูขายอาหารทุกรายตองแบงหนาที่ทําความสะอาดโตะอาหารและโรงอาหารใหเรียบรอย
ในทุกวันที่มีการจําหนายอาหาร

5.9 กําหนดราคาขายอาหาร ดังนี้
5.9.1 ขาวราดแกง ตองมีแกงใหเลือกซื้อ/บริการไมนอยกวา 3 ชนิดตอวัน (ใหประสานกับ
คณะครูโภชนาการเพื่อทํารายการอาหารในแตละวันไวเพื่อเขียนปายแจงผูซื้อได อาน เขาใจได )
- ขาวพูนจาน ราดกับขาว 1 อยาง ราคา 20 บาท
- ขาวพูนจานราดกับขาว 1 อยาง ใสไข 1 ฟอง ราคา 25 บาท
- ขาวพูนจาน ราดกับขาว 2 อยาง ราคา 25 บาท
- ขาวพูนจาน ราดกับขาว 2 อยาง ใสไข 1 ฟอง ราคา 30 บาท
5.9.2 ขาวหมูแดง/ ขาวมันไก/ขาวหมูกรอบ/ ขาวหนาไกทอด
- ขาวพูนจานใสหมูแดง/ไกทอด/ไกมัน/หมูกรอบ ปกติราคา 25 บาท (ประมาณ 8 ชิ้น)
- ขาวพูนจานใสหมูแดง/ไกทอด/ไกมัน/หมูกรอบ มากพิเศษ ราคา 30 บาท (ประมาณ
12 ชิ้น)
5.9.3 กวยเตี๋ยว/กวยจั๊บ/ราดหนา/ผัดหมี่/ผัดไทย/ขาวตม/โจก
- ราคาปกติกวยเตี๋ยว หมูบด ลูกชิ้น 2 ลูก/กวยจับ๊ /ราดหนา/ผัดหมี่/ผัดไทย/ขาวตม/
โจก ราคาปกติ 25 บาท
- ราคาพิเศษ กวยเตี๋ยว หมูบด ลูกชิ้น 5 ลูก/กวยจั๊บ/ราดหนา/ผัดหมี่/ผัดไทย/ขาวตม/
โจก ราคาพิเศษ 30 บาท
5.9.4 ไอศครีมถวย /ไอศครีมตักถวยละ 10 บาท พิเศษ 15 บาท
5.9.5 ของทอด/ปง /ยาง/ลูกชิ้น/เนื้อ/หมู/ไก/ลูกชิ้นปง /ไสกรอก/ขาวเหนียวและผลไมสด
- ปกติ ราคาไมละ 5 บาท พิเศษ ราคาไมละ 10 บาท หรือถุงละ 5 บาท พิเศษราคา
ถุงละ 10 บาท โดยจะตองมีปริมาณตามทองตลาดในทองถิ่นที่ขายในปจจุบัน
5.9.6 น้ําหวาน /น้ําปน ไดแก น้ําหวาน/น้ําปน ใสวัสดุอาหารเพิ่มสีสันรสชาติ ตามนิยม
ที่ไมมีอันตรายตอรางกาย ราคาน้ําหวานและน้ําปนแกวละ 7 บาท
หมายเหตุ ราคาจะยืนอยูจนกวาจะมีการพิจารณาใหปรับปรุงจากผูบริหารและครูโภชนาการโรงเรียน
6. การรับแบบฟอรม / การยื่นซอง / การเปดซองประมูลราคาขายอาหาร
6.1 ขอรับแบบฟอรม การประมูลราคาขายอาหารไดที่ โรงเรียนสวีวิทยา (หองบริห ารงานทั่วไป
อาคาร ๒ ชั้น 2) ไดตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. 256๒ เวลา 08.30 –
15.30 น.
6.2 ยื่นซองประมูลราคา ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. 256๒ ตั้งแตเวลา 08.30 – 15.30 น. ใน
วันราชการ
6.3 เปดซองประมูลราคา ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. พรอมทั้ง
ประกาศรายชื่อผูไดรับการพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายในวันถัดไป
6.4 ซองประมูลราคา ผูยื่นซองประมูลราคาตองยื่นเปน 2 ซอง พรอมจายหนาซอง
เรียนประธานคณะกรรมการเปดซองประมูลราคาอาหารโรงเรียนสวีวิทยาดังนี้
6.4.1 ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเปนตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน
(ใชแบบเสนอราคาของโรงเรียน)
6.4.2 ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเสนอราคา
- สําเนาทะเบียนบานของผูเสนอราคา

- รายชื่อบุคลากรที่จะจางมาประกอบอาหารพรอมใสขอมูลที่อยูดวย
- เอกสารที่แสดงการรับรองหรือวุฒิบัตรในการประกอบอาชีพจากหนวยงานตางๆ
หรือจากผูทรงคุณวุฒิหรือจากองคกรที่เชื่อถือได
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูลราคาทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมประกาศผูเสนอราคาสูงเปนผู
ไดรับ การพิจารณา หากเปนผูขาดคุณสมบัติตาม ขอ 2 และไมปฏิบัติตามรายละเอียดใน ขอ 5 และ 6 โดย
โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิ์ใหถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สุด ซึ่งผูเสนอราคาทุกรายจะตองยอมรับ
และไมสามารถเรียกรองหรือฟองรองตอโรงเรียนได
6.6 การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพรอมการประกาศผูไดรับพิจารณาให
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
7. การทําสัญญา
7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทําสัญญากับผูไดรับการพิจารณาเปนผูขายอาหารแตละประเภท ซึ่งมี
อายุสัญญา 1 ป (2 ภาคเรียนปการศึกษา 256๒ ) โดยใหทําการขายอาหาร ตั้งแตวันที่ 1๓ พฤษภาคม
256๒ ถึงวันปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 256๒ ที่โรงเรียนประกาศ
7.2 นัดทําสัญญา กําหนดใหผูไดรับการพิจารณาขายอาหารแตละประเภทมาทําสัญญา ในวันที่
๗ พฤษภาคม 255๒ ตั้งแตเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ในวันและเวลาราชการ (ถาเกินกําหนดดังกลาว
ถือวาไมประสงคจะทําสัญญาโรงเรียนจะเรียกผูไดในลําดับตอไปมาทําสัญญาหรือตามการพิจารณาของผูบริหาร
สถานศึกษาเปน กรณีพิเศษตอไป)
7.3 กําหนดชําระเงินประมูลรานคาขายอาหาร ภายในวันทําสัญญา
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. 256๒

(นายจรวย พิมาน)
ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา

รายละเอียดแนบทายประกาศ
ราคากลางในการขายอาหาร
โรงเรียนสวีวิทยา กําหนดราคากลางในการขายอาหาร ดังนี้

1. ขาวราดแกง ตองมีแกงใหเลือกซื้อ/บริการไมนอยกวา 3 ชนิดตอวัน (ใหประสานกับ
คณะครูโภชนาการเพื่อทํารายการอาหารในแตละวันไวเพื่อเขียนปายแจงผูซื้อได อาน เขาใจได )
- ขาวพูนจาน ราดกับขาว 1 อยาง ราคา 20 บาท
- ขาวพูนจานราดกับขาว 1 อยาง ใสไข 1 ฟอง ราคา 25 บาท
- ขาวพูนจาน ราดกับขาว 2 อยาง ราคา 25 บาท
- ขาวพูนจาน ราดกับขาว 2 อยาง ใสไข 1 ฟอง ราคา 30 บาท
2. ขาวหมูแดง/ ขาวมันไก/ขาวหมูกรอบ/ ขาวหนาไกทอด
- ขาวพูนจานใสหมูแดง/ไกทอด/ไกมัน/หมูกรอบ ปกติราคา 25 บาท (ประมาณ 8 ชิ้น)
- ขาวพูนจานใสหมูแดง/ไกทอด/ไกมัน/หมูกรอบ มากพิเศษ ราคา 30 บาท (ประมาณ12
ชิ้น)
3. กวยเตี๋ยว / กวยจั๊บ / ราดหนา / ผัดหมี่ / ผัดไทย / ขาวตม / โจก
- ราคาปกติกวยเตี๋ยว หมูบด ลูกชิ้น 2 ลูก/กวยจับ๊ /ราดหนา/ผัดหมี่/ผัดไทย/ขาวตม/
โจก ราคาปกติ 25 บาท
- ราคาพิเศษ กวยเตี๋ยว หมูบด ลูกชิ้น 5 ลูก/กวยจับ๊ /ราดหนา/ผัดหมี่/ผัดไทย/ขาวตม/
โจก ราคาพิเศษ 30 บาท
4. ไอศครีมถวย /ไอศครีมตักถวยละ 10 บาท พิเศษ 15 บาท
5. ของทอด/ปง/ยาง/ลูกชิ้น/เนื้อ/หมู/ไก/ลูกชิ้นปง/ไสกรอก/ขาวเหนียวและผลไมสด
- ปกติ ราคาไมละ 5 บาท พิเศษ ราคาไมละ 10 บาท หรือถุงละ 5 บาท พิเศษราคา
ถุงละ 10 บาท
โดยจะตองมีปริมาณตามทองตลาดในทองถิ่นที่ขายในปจจุบัน
6. น้ําหวาน /น้ําปน ไดแก น้ําหวาน ใสวัสดุอาหารเพิ่มสีสันรสชาติ ตามนิยม
ที่ไมมีอันตรายตอรางกาย/น้ําปน
ราคา - น้ําหวานและน้ําปนแกวละ 7 บาท
หมายเหตุ ราคาจะยืนอยูจนกวาจะมีการพิจารณาใหปรับปรุงจากผูบริหารและครูโภชนาการโรงเรียน

ราคากลางประมูลขายอาหารโรงเรียนสวีวิทยา ปการศึกษา 256๒
1 รานอาหารจานหลัก จําหนายอาหารประเภทขาวราดแกง/ ขาวหมูแดง/ ขาวมันไก/ ขาว
หมูกรอบ /ขาวไกทอด /กวยเตี๋ยว/กวยจั๊บ/ราดหนา/ผัดหมี่/ผัดไทย/ขาวตม/โจก จํานวน 5 ราน ราคาเริ่มตน
ตั้งแต 7,000 บาทขึ้นไป
- รานน้ําและเครื่องดื่ม จํานวน ๓ ราน
- รานขนมหวาน จํานวน ๑ ราน
- รานของทอด จํานวน ๑ ราน
- รานผลไมสด จํานวน ๑ ราน
- รานไอศกรีม จํานวน ๑ ราน
2 รานเครื่องดื่ม ขนมหวานและอาหารวาง จําหนายอาหารประเภท น้ําหวาน /น้ําปน
(น้ําที่เปนประโยชนและถูกสุขโภชนาการตอนักเรียน) ไอศกรีม ของทอด/ปง/ยาง/ลูกชิ้น/เนื้อ/หมู/ไก/ลูกชิ้น
ปง/ไสกรอก/ขาวเหนียวและผลไมสด และอื่นๆ ที่ไมใชอาหารคาวมื้อหลัก จํานวน ๗ รานราคาเริ่มตน ตั้งแต

5,000 บาทขึ้นไป

- รานน้ําและเครื่องดื่ม จํานวน ๓ ราน
- รานขนมหวาน จํานวน ๑ ราน
- รานของทอด จํานวน ๑ ราน
- รานผลไมสด จํานวน ๑ ราน
- รานไอศกรีม จํานวน ๑ ราน

ระเบียบโรงเรียนสวีวิทยา
เรื่อง การควบคุมรานคาและผูนําอาหารเขามาจําหนายในโรงเรียนสวีวิทยา พ.ศ 2562
เพื่อใหการนําอาหารเขามาจําหนายในโรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคของ
โรงเรียน และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการควบคุมผูนําอาหารเขามาจําหนายในสถานศึกษา พ.ศ. 2534
โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยการควบคุมผูนําอาหารมาจําหนายในโรงเรียนไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบโรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร วาดวยการควบคุมผูนํา
อาหารเขามาจําหนายในโรงเรียน พ.ศ. 256๒
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหมผี ลบังคับใชตั้งแต วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 คําสั่งหรือระเบียบใดที่มีขอความขัดแยงกับระเบียบฉบับนี้เปนอันยกเลิกหรือระงับและใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ระเบียบนี้ใหมีการบังคับใชกับบุคคลที่นําอาหารและเครื่องดื่มเขามาจําหนายในโรงเรียนสวีวิทยา
เทานั้น
ขอ 5 ในระเบียบนี้ คําวา “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันหรือ
คณะกรรมการควบคุมผูนําอาหารและเครื่องดื่มเขามาขายในโรงเรียน ซึง่ ไดรับแตงตัง้ จากหัวหนาสถานศึกษา
คณะกรรมการประกอบดวยดังนี้
5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
-รองผูอ ํานวยการสถานศึกษา
-หัวหนาฝายทุกฝาย
5.2 คณะกรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย
-หัวหนางานโภชนาการ
-หัวหนางานอาคารสถานที่
-หัวหนางานอนามัยโรงเรียน
5.3 คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ ไดแก คณะครู – อาจารย โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี
จังหวัดชุมพร ที่หัวหนาสถานศึกษาแตงตั้งอีกไมนอยกวา 5 คน ไมเกิน 10 คน เปนกรรมการ
ขอ 6 วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนกั เรียน ครู – อาจารย และเจาหนาที่ของโรงเรียนไดบริโภคอาหารที่ถูกหลัก
อนามัย และมีคุณคาทางโภชนาการ
6.2 เพื่ออํานวยความสะดวก และประหยัดเวลาแกนักเรียน คณะครู – อาจารย และเจาหนาที่
ของโรงเรียนไมตองออกไปบริโภคอาหารภายนอกบริเวณโรงเรียน
6.3 เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายของนักเรียน คระครู – อาจารย และเจาหนาที่ของโรงเรียน

ระเบียบเรียบรอยตอไป

ปากใหเรียบรอย

6.4 เพื่อใหผูนําอาหารเขามาจําหนายในโรงเรียนไดยึดถือเปนแนวปฏิบัติ เพื่อความเปน
6.5 เพื่อใหนกั เรียนไดเลือกรับประทานอาหารอยางหลากหลาย และเพียงพอตอความตองการ

ขอ 7 คุณสมบัติของผูจ ําหนายอาหาร
7.1 ตองมีสญ
ั ชาติไทย
7.2 ตองไมเปนโรคติดตอ
7.3 ตองไมเปนโรคทีส่ ังคมรังเกียจ
7.4 ตองไมเปนผูที่ดมื่ สุรา หรือของมึนเมาเปนอาจินต และไมติดยาเสพติดใหโทษ
7.5 ตองแตงกายสุภาพ สะอาด ผูกผากันเปอนสีขาว สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมและผาคลุม

7.6 ตองเปนผูมสี ุขภาพดี มีหลักฐานการตรวจสุขภาพในแตละปใหตรวจสอบได
7.7 ตองมีสุขนิสัยที่ดี เชน ตัดเล็บสั้น ไมสูบบุหรี่ ไมทาเล็บ ไมใชมือหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จ
แลวโดยตรง สําหรับอาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง

ขอ 8 ผูชวยผูจําหนายอาหาร คือ ผูที่ไดรบั อนุญาตใหจําหนายอาหารทีม่ ีความจําเปนตองมีผูชวยผู
จําหนายอาหารก็ยอ มกระทําได แตตองมีคุณสมบัติตาม ขอ 7.1 – 7.7 และไดรับอนุญาตจากผูบริหารสถานศึกษา
หากผูท ี่ชวยจําหนายอาหารกระทําการใด เปนการฝาฝนระเบียบนี้หรือระเบียบ และคําสั่งอื่นใดที่ทางโรงเรียนกําหนด
ผูประกอบการ ซึ่งเปนนายจางจะตองรับผิดชอบเสมือนเปนผูกระทําผิดเอง
ขอ 9 ผูที่หัวหนาสถานศึกษาอนุญาตใหจําหนายอาหารในโรงเรียน จะไดสิทธิจ์ ําหนายอาหารสมบูรณ
ตอเมื่อไดมาทําสัญญาจําหนายอาหารกับทางโรงเรียนถูกตองสมบูรณตามวัน เวลา ทีท่ างโรงเรียนกําหนดไวแลวนั้น หาก
ไมมาทําสัญญาตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกําหนดดังกลาวถือวาผูนั้นสละสิทธิ์เปนผูจ ําหนายอาหารในโรงเรียนสวีวิทยา
ขอ 10 ผูขายอาหารจะตองขายอาหารในสถานที่ ที่ทางโรงเรียนกําหนดใหเทานั้น
ขอ 11 ประเภทอาหารและจํานวนรานคาใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน
โดยความเห็นชอบของหัวหนาสถานศึกษา
ขอ 12 ราคาอาหารที่กําหนดใหขายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันกําหนดและ
ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสถานศึกษา
ขอ 13 คุณภาพของอาหาร
13.1 ตองเปนอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและมีคุณคาทางโภชนาการ
13.2 สารปรุงแตงอาหารใหใชสารปรุงแตงอาหารตามที่คณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน
กําหนดโดยมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สารปรุงแตงทีจ่ ัดไวบริการนักเรียน ครู อาจารย และเจาหนาที่
ของโรงเรียนในการปรุงรสอาหาร เชน น้ําสม น้ําปลา น้ําจิ้ม และอื่น ๆ ตองสะอาดบรรจุในภาชนะที่ปลอดภัย
น้ําสมสายชูและน้ําปลาตองใชภาชนะที่เปนแกว ชอนที่ใชตักตองเปนกระเบือ้ ง หรือ สแตนเลส
13.3อาหารและของกินเลนทีโ่ นมนาวใหเกิดการพนัน ปลอมปนมีลักษณะเปนยา สิ่งเสพติด
หรือมึนเมาที่คณะกรรมการอาหารและยาหามจําหนาย ซึ่งใหโทษตอรางกายหามนําเขามาจําหนายโดยเด็ดขาด
13.4 อาหารประเภทของดอง ลูกกวาดหรืออาหารอื่นๆ ที่ไมเปนประโยชนตอรางกายหาม
นํามาจําหนาย
13.5 น้ําแข็ง น้ําหวาน น้ําผลไมและอื่น ๆ ใหเก็บในภาชนะที่สะอาด ไมชํารุด ไมเปนสนิม
สําหรับน้ําแข็งใหใชอุปกรณที่มีดามยาวสําหรับคีบหรือตัก หามใชมือหยิบ

13.6 น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองเปนน้ําแข็งยูนิตที่ใชรับประทานเทานั้น ไมนําอาหารและเครื่องดื่ม
ไปแชไวเพราะอาจทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคจากอาหารเหลานั้นได มีผลทําใหน้ําแข็งไมสะอาดพอที่จะใชบริโภค
13.7 อาหารที่นํามาขายจะตองมีภาชนะปกปดตลอดเวลา เพื่อปองกันแมลง ฝุนละอองหรือ
เชื้อโรคปนเปอนในอาหาร
ขอ 14 อาหารที่ปรุงสําเร็จแลวเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปดวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม.
และตองเปนอาหารที่ปรุงสุกใหม ๆ
14.1 บริเวณที่เตรียมปรุงอาหารตองสะอาดเปนระเบียบ พื้นที่ทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ
สภาพดี มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่นและควันจากการทําอาหาร ไมเตรียมปรุงอาหารบนพื้น ตองจัดเตรียมบนโตะ
เทานั้น และโตะตอ งสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. และผนัง บริเวณเตาไฟตองทําดวยวัส ดุที่ทําความสะอาดงาย เชน
สแตนเลส กระเบื้อง อยูในภาพดี
14.2 ภาชนะ อุปกรณที่ใชใสอาหารพรอมจําหนายใหใชประเภทกระเบื้องเทานั้น
14.3 เขียงที่ใชหั่นอาหารตองสะอาดไมแตกราว หรือเปนรอง เพราะจะเปนที่สะสมของเศษ
อาหาร เชื้อโรค และทําความสะอาดไดยาก เขียงที่ใชหั่นอาหารมีอยางนอย 2 เขียง แยกใชสําหรับอาหารดิบ และอาหาร
สุก เพื่อปองกันการปนเปอนของเชื้อโรคจากอาหารดิบสูอาหารสุก
14.4 ภาชนะที่ใช ใหผูประกอบการขายอาหารจัดภาชนะไวใชใหเพียงพอในแตละวันและตอง
รักษาความสะอาดและมีฝาปดมิดชิดปองกันสัตว แมลง และฝุนละออง
14.5 ภาชนะที่ใชรองรับเศษอาหารใหผูประกอบการขายอาหารจัดหาภาชนะสําหรับรองรับ
เศษอาหารรานคาละ 1 ชุด
14.6 ถังขยะควรมีฝาปด ใหจัดหาไวรานคาละ 1 ใบ สําหรับใสเศษอาหารและวัสดุตาง ๆ หาม
นําเศษและวัสดุตาง ๆ ไปใสที่รองรับขยะของโรงเรียน ใหนํากลับไปดวย
14.7 การทําความสะอาดภาชนะอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ทีใ่ ชในการจําหนายอาหารจะตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลางดวยน้ําสะอาดผสมน้ํายาลางจาน เพือ่ กําจัดเศษอาหารและคราบไขมัน
รวมทั้งคราบสกปรกอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 2 ใหลางดวยน้ําสะอาด เพื่อชําระลางความสกปรกอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 3 ใชผาที่สะอาดเช็ดใหแหง
14.8 หามใชภาชนะพลาสติกทุกชนิดใสอาหารทุกประเภท
ขอ 15 ใหปรุงอาหารพรอมจําหนายที่โรงเรียนได
ขอ 16 เวลาที่กําหนดใหจําหนายอาหารใหจําหนายได 2 ชวงเวลา
ชวงเชาเวลา 06.00 – 07.40 น. ชวงพักกลางวันเวลา 11.10 – 13.00 น.
ขอ 17 หากมีความจําเปนที่จะตองหยุดจําหนายอาหารจะตองแจงใหโรงเรียนทราบอยางนอย 2 วัน
เพื่อทางโรงเรียนจะไดแจงใหทางรานอาหารอื่นทราบเพื่อจะไดจําหนายทดแทนได
ขอ 18 หามผูที่ไดรบั สิทธิในการจําหนายอาหาร โอน หรือขายสิทธิใหแกผูอื่น หากฝาฝนจะถูกตัดสิทธิ
ในการจําหนายอาหารและจะไมไดรบั สิทธิในการยื่นใบสมัคร เพื่อจําหนายอาหารในโรงเรียนอีกตอไปและยึดเงินประกัน
ขอ 19 การจําหนายอาหาร ทางกรรมการผูบริหารเรื่องจําหนายอาหารและทางผูป ระกอบการให
ประชุมรวมกันตกลงที่จะใหคิดหักเปนเปอรเซ็นต โดยที่ประชุมเสนอใหหกั 10 % โดยผูจําหนายอาหารนําคูปองไปขึ้น
เงินกับทางโรงเรียนทุกวันที่มกี ารจําหนายอาหาร

ขอ 20 ผูจําหนายอาหารจะตองปฏิบัติตนตามเงื่อนไขตอไปนี้
20.1 หามดื่มเครื่องดองของเมา หรือสูบบุหรี่ในขณะปรุงและจําหนายอาหาร
20.2 หามสนทนาหรือพูดคุยโดยใชถอยคําไมสุภาพ และกอการทะเลาะวิวาท
20.3 หามการปฏิบัติอื่นใดที่ขัดตอศีลธรรม และประเพณีอนั ดีงามของไทย
20.4 ผูประกอบการจะตองใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการควบคุมพฤติกรรมอันไมพึง
ประสงคของนักเรียน โดยแจงใหทางโรงเรียนทราบ หากทานไมปฏิบัติใหถือวาทานตั้งใจทีจ่ ะละเมิดระเบียบของทาง
โรงเรียน
20.5 ผูจําหนายอาหารตองวางเงินประกัน 5,000 บาท กับทางโรงเรียนสวีวิทยา
20.6 ผูจําหนายอาหารและผูปรุงอาหารตองผูกผากันเปอน สวมหมวกคลุมผม ผาปดปาก
และสวมเสือ้ มีแขน
20.7 หามรานคารับเงินสดในการจําหนายอาหารจากนักเรียนและผูม าใชบริการ
ขอ 21 สิทธิของผูจ ําหนายอาหาร
21.1 ผูในโรงเรียนจะตองเปนผูท ี่ไดรบั สิทธิจากการคัดสรรจาก
คณะกรรมการทางโรงเรียนโดยใหเวลา 1 ป
21.2 ผูที่ไดรบั สิทธิจําหนายอาหารแลวจะตองมาจําหนายอาหารนับตัง้ แตวันแรกที่โรงเรียน
เปดทําการ หากไมมาจําหนายในวันใดใหแจงทางโรงเรียนทราบลวงหนา 2 วัน
๒๑.๓ ที่จําหนายอาหารผูขายหนึง่ รายมีสทิ ธิ์ขายอาหารในโรงเรียนสวีวิทยาไดเพียง ๑ ประเภท
และ ๑ รานเทานั้น
ขอ 22 รานคาใดถูกตัดสิทธิจําหนายอาหารไมวากรณีใด ๆ จะเรียกรองสิทธิ หรือคาเสียหายจากทาง
โรงเรียนไมได
ขอ 23 ผูมีอํานาจสั่งการแทนหัวหนาสถานศึกษา ไดแก บุคคลตอไปนี้
23.1 รองผูอํานวยการสถานศึกษา
23.2 หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
23.3 หัวหนางานโภชนาการโรงเรียน
อํานาจสัง่ การแทนหัวหนาสถานศึกษาตามวรรคแรก หมายถึง การสัง่ การใด ๆ เพือ่ ใหผูจําหนายอาหาร
ปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงเรียนและเพื่อความเหมาะสมเรียบรอยในการใหบริการอาหารภายในโรงเรียน ยกเวนการ
สั่งการใหหยุดชั่วคราว หรือเพิกถอนสิทธิขายอาหาร ใหเปนอํานาจของหัวหนาสถานศึกษา หรือผูร ักษาการในตําแหนง
หรือผูทหี่ ัวหนาสถานศึกษามอบหมาย
ขอ 24 บทลงโทษ
ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายอาหารรายใดปฏิบัตฝิ าฝนระเบียบนี้ หรือคําสั่งอื่นใดที่คณะกรรมการ
กําหนด ทางโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษดังตอไปนี้
24.1 ฝาฝนครั้งแรกจะตักเตือนดวยวาจา
24.2 ฝาฝนครั้งที่ 2 จะตักเตือนเปนลายลักษณอกั ษร
24.3 ฝาฝนครั้งที่ 3 ทางโรงเรียนพิจารณาเพิกถอนสิทธิจําหนายอาหาร
การฝาฝนระเบียบในวรรคแรก หมายถึง การฝาฝนไมวาเปนกรณีเดียวกัน หรือคนละ
กรณีถือเปนความผิดที่นบั จํานวนครัง้ รวมกัน

ขอ 25 คณะกรรมการมีอํานาจในการออกระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตาม
ระเบียบนี้โดยความเห็นชอบของหัวหนาสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ

(นายจรวย พิมาน)
ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา

