ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
เรื่อง การประมูลผูประกอบการรานคาโรงเรียน ปการศึกษา 2565
……………………….....................…
ดวย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต มีความประสงคจะดำเนินการเปดประมูลผูประกอบการรานคาโรงเรียน
ปการศึกษา 2565 เพื่อจัดจำหนายสินคาใหแกนักเรียน ครู บุคลากร และผูปกครองนักเรียนโรงเรียน โดยใหมี
สินคาบริการจัดจำหนายไดอยางมีคุณภาพ ราคาเปนธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเปนไปตาม
ระเบียบ กฎเกณฑของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้
1. ประเภทรายการทีก่ ำหนดใหยื่นประมูล
1.1 รานคาโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
2. คุณสมบัติของผูขอยื่นซองประมูล
2.1 ตองมีสัญชาติไทย
2.2 ตองเปนผูที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอที่รายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ เชน
ไวรัสตับอักเสบ โรคผิวหนัง โรคปอด วัณโรค ตรวจหาเชื้ออีโคไลน
2.3 ตองยื่นซองประมูลดวยตนเอง
2.4 ตองไมเคยถูกลงโทษจากหนวยงานตาง ๆ
2.5 ตองเปนผูมีความพรอมในการประกอบการขายอันไดแก มีวัสดุอุปกรณ มีสินคาที่กำหนด
มีบุคลากรที่จะดำเนินงาน และมีความพรอมในเรื่องการจายเงินคาประมูลใหกับโรงเรียนตามกำหนด
2.6 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่นที่ยื่นเสนอราคา
2.7 ไมเปนผูถูกระบุในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
2.8 ไมเปนบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
3. ชวงเวลาดำเนินการจำหนายสินคา
- ชวงที่ 1 ชวงเชา
เวลา 06.00 น. - 07.50 น.
- ชวงที่ 2 ชวงพักกลางวัน
เวลา 11.00 น. – 12.50 น.
- ชวงที่ 3 ชวงหลังเลิกเรียน เวลา 15.30 น. – 16.30 น.
- จำหนายสินคาในวันทำการทุกวัน (เวนวันหยุดราชการ)
4. การพิจารณาผลการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาเปดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง โดยจะ
พิจารณา ดังนี้ ลำดับแรกพิจารณาคุณสมบัติของผูยื่นซองประมูล ถาผานจะพิจารณาราคาที่เสนอมา โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใชโดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให
ราคาสูงสุดเปนสำคัญ โดยให ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูล ถือเปนที่สุด
ผูเสนอราคาจะเรียกรองหรือฟองรองใดๆ มิไดทั้งสิ้น

5. เงื่อนไขและขอปฏิบัติ
5.1 กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูลการประกอบการจำหนายสินคาในรานคา
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) ตอภาคเรียน
- ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 10 ตุลาคม 2565
- ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
ผูไดรับการประมูลตองนำเงินสดมอบใหโรงเรียน ในวันที่ทำสัญญาในอัตรารอยละ 70 ของเงินที่
ประมูลได การทำสัญญาจึงจะสมบูรณ ที่เหลือรอยละ 30 จายชำระในวันที่เริ่มดำเนินการจำหนายสินคาใน
รานคา และในวันที่กำหนดทำสัญญา หากผูไดรับการประมูลไมมาทำ สัญญาตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด ถือวา
สละสิทธิ์ โดยโรงเรียนจะเรียกผูไดรับการประมูลรายอื่นตามลำดับที่ประมูลได ตอไป
5.2 ผูประกอบการตองจำหนายสินคาที่เปนประโยชน ไมกอใหเกิดโทษแกรางกายและเปน
อันตรายกับ ผูซื้อ และไมจำหนายสินคาที่โรงเรียนไมอนุญาต
5.3 ผูประกอบการตองทำการเปดจำหนายสินคาทุกวันทำการและวันหยุดราชการที่โรงเรียนมี
กิจกรรมตาง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด ถาไมเปดจำหนายตองแจงลวงหนาอยางนอย 3 วัน และถาหยุด
จำหนายติดตอกัน 3 วัน ทำการ โดยไมมีเหตุอันควร โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาไดทันที พรอมทั้งจะถูกตัด
สิทธิ์ยื่นประมูลในครั้งตอไป
5.4 การจำหนายตองไมกระทำการที่ขัดตอกฎระเบียบ ขอกำหนดของโรงเรียน
5.5 การทำสัญญาใหผูไดรับการประมูลไดมาทำสัญญากับโรงเรียนภายในวันทีก่ ำหนด ถาไมมาถือ
วา สละสิทธิ์ โดยโรงเรียนจะเรียกผูไดรับการประมูลรายอื่นตามลำดับที่ประมูลไดตอไป
5.6 กำหนดราคาขายการจำหนายสินคาจะตองไมสูงกวาราคาทองตลาดโดยทั่วไป และตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานรานคาโรงเรียน
5.7 หากมีการจางคนงานขาย ตองบันทึกแจงทางโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตทราบ พรอมทั้งแนบ
เอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบาน และใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐของคนงาน
ทุกคน ซึ่งรับรองการตรวจไมเกิน 1 เดือน ในวันทำสัญญา หรือกอนเขาจำหนายอาหารอยางนอย 3 วัน
5.7 ผูประกอบการจะตองรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ ปรับปรุง ตกแตง รานคาโรงเรียนให
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม ทันสมัย บำรุงดูแลรักษาอุปกรณ ครุภัณฑของโรงเรียน เชน รานคา
เครื่องปรับอากาศ ตู อุปกรณไฟฟา ชั้นวางของ โตะ เกาอี้ ที่มีอยูเดิม ใหตกลงราคาคาเชาตามราคากลางหรือ
ตามที่ โรงเรียนกำหนด หากเกิดความเสียหายจะตองชดใช หรือปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม และวัสดุ
อุปกรณที่ที่ จำเปนตองใชตาง ๆ ใหผูประกอบการเปนผูจัดหาเอง
5.8 ผูประกอบการตองรับผิดชอบ ชำระเงินคาไฟฟาและน้ำประปาตามที่ใชจริง โดยแยกมิเตอร
ตางหาก
5.9 ผูประกอบการจะตองใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เชน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวัน
ขึ้นปใหม กิจกรรมกีฬา หรือที่เปนสาธารณะประโยชนอื่นๆ ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะหเปนคราว ๆ ไป
5.10 โรงเรียนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของผูประกอบการไดทุกเมื่อโดยไมแจงลวงหนา
โดยผูประกอบการตองใหความรวมมือและอำนวยความสะดวก หากพบวาไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามที่โรงเรียนกำหนดโรงเรียนมีสิทธิ์เลิกสัญญาไดโดยผูประกอบการไมสามารถโตแยงหรือเรียกรองใด ๆ จาก
โรงเรียนทั้งสิ้น
6. หลักเกณฑเงื่อนไขในการจำหนายสินคา
6.1 สินคาที่อนุญาตใหจำหนายเปนสินคาบริโภค ไดแก
6.1.1 ขนมทุกชนิดที่มีประโยชนตอรางกาย สะอาด ถูกหลักอนามัยตามหลักโภชนาการของ
กระทรวงสาธารณสุข

6.1.2 นมพรอมดื่ม ผลิตภัณฑจากนม และเครื่องดื่ม/น้ำหวาน ประเภทชง
6.1.3 ผลไมสด และหรือน้ำผลไมประเภทกลอง และเครื่องดื่มที่มีประโยชนตอรางกาย
6.1.4 น้ำดื่มบรรจุขวด
6.1.5 ไอศกรีมประเภทบรรจุสำเร็จ ควบคุมความหวานของไอศกรีมตามหลักโภชนาการ
กระทรวงสาธาณสุข
6.1.6 ลูกชิ้น ฮอตดอก ไสกรอก ไกทอด
6.1.7 สินคาที่โรงเรียนฝากจำหนาย ซึ่งจะตกลงเปนคราวไป
6.1.8 สนับสนุนสินคาผลผลิตของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนที่นำมาฝากจำหนายซึ่งจะตกลง
เปนคราวไป และผานการพิจารณาจากกรรมการของโรงเรียนแลว
6.1.9 การเพิ่มรายการสินคาจากจำนวนรายการขางตน ตองบันทึกขออนุญาตและใหโรงเรียน
พิจารณาอนุญาตกอนนำมาจำหนาย
6.2 สินคาที่หามจำหนาย ไดแก
6.2.1 น้ำอัดลม กาแฟ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ ลูกอม ลูกกวาดทุกชนิด ผลไมหมักดอง
สารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มชูกำลัง ของมึนเมาทุกชนิด เวชภัณฑและยาทุกชนิด
6.2.2 สินคาผิดกฎหมาย สินคาที่เกี่ยวของกับการพนันหรือมีของแถมเกี่ยวของกับการพนัน
6.2.3 สินคาประเภทเสริมความงาม และเครื่องสำอางทุกชนิด
6.2.4 สินคาที่โรงเรียนดำเนินการ ไดแก หนังสือ ชุดพลศึกษา ชุดกีฬา ชุดเครื่องแบบนักเรียน
กระเปา สมุด ชุดเครื่องเขียน
6.3 สินคาทุกชนิดตองติดปายแสดงราคาและราคาสินคาตองไมสูงกวาราคาทองตลาด
6.4 ผูประกอบการตองแตงกายสุภาพเรียบรอย ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มของมึนเมา ไมติดยาเสพติด และตอง
มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอย
7. กำหนดการประมูล
7.1 รับแบบฟอรมและการยื่นซอง
การรับแบบเสนอราคาประมูลผูประกอบการรานคาโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สามารถรับเอกสารไดที่
หองธุรการ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ไดตั้งแตวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เวนวันหยุดราชการ
กำหนดการยื่นซองประมูล วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เปนตนไป
7.2 เปดซองประมูลราคา
พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมเทพลีลา ชั้น 1
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พรอมทั้งประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการพิจารณาใหเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
7.3 ประกาศรายชื่อผูไดรับการประมูล
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
- ที่เว็บไซตโรงเรียน https://att.chaiyaphum3.go.th/
- Facebook : ประชาสัมพันธ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
- ปายนิเทศหนาหองธุรการ อาคารอำนวยการ 2 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
7.4 รายละเอียดซองประมูลราคา
ผูยื่นซองประมูลจาหนาซอง เรียน ประธานคณะกรรมการเปดซอง ประมูลราคารานคาโรงเรียน
อนุบาลเทพสถิต โดยมีเอกสารครบถวนดังนี้

1) ใบเสนอราคาเปนตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ (ใชแบบเสนอราคาของ
โรงเรียนเทานั้น)
2) รูปถายขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูเสนอราคา พรอมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบานของผูเสนอราคา พรอมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทยของผูเสนอราคาการตรวจโรค จากโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น ซึ่งตรวจมาแลว
ไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นเขารวมประมูล
7.5 คณะกรรมการพิจารณาเปดซองประมูลราคาที่ทรงไวซึ่งสิทธิจะไมประกาศผูเสนอราคาสูงเปนผู
ไดรับการพิจารณา หากเปนผูขาดคุณสมบัตแิ ละไมปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอปฏิบัติโดยโรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิ์
ใหถือผล การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สุด ซึ่งผูเสนอราคาทุกรายจะตองยอมรับและไมสามารถ
เรียกรองหรือ ฟองรองตอโรงเรียนได
7.6 การรับซอง
การมอบซองเสนอราคา การรายงานผลการพิจารณา การประกาศผูไดรับพิจารณาให ดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม
7.7 การทำสัญญา
ใหผูไดรับการพิจารณามาทำสัญญาภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 - 15.30 น.
(ถาเกินกำหนดดังกลาวถือวาไมประสงคจะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผูไดในลำดับ ตอไปมาทำสัญญาหรือตาม
การพิจารณาของผูบริหารสถานศึกษาเปน กรณีพิเศษตอไป)
7.8 กำหนดชำระเงิน
การชำระเงินประมูล แบงเปน 1 ภาคเรียน แตละภาคเรียนแบงชำระ 2 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 รอยละ 70 ของเงินที่ประมูลได ชำระในวันทำสัญญา
- งวดที่ 2 รอยละ 30 ของเงินที่ประมูลได ชำระในวันแรกที่เริ่มดำเนินการจำหนายสินคา
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565
ลงชื่อ ...............................................
(นายฌานธร บุญทัน)
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต วาดวยการใหเชาพื้นที่ของอาคารสถานที่
เพื่อจำหนายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ ในรานคาของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พ.ศ. ๒๕65
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการใหเชาพื้นที่ของอาคารสถานที่ เพื่อจำหนาย
อาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ ของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บังเกิดผลดีตอ
สุขภาพของผูบริโภค ประกอบดวย นักเรียน ครูและบุคลากร
อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๙ กำหนดใหสถานศึกษา
จัดหาประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาดวย
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เปนนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาดวยการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับเงินรายไดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และมติที่
ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/๒๕65 วันที่ 4 เมษายน ๒๕65 มี
มติใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต วาดวยการใหเชาพื้นที่ของอาคารสถานที่
เพื่อจำหนายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ พ.ศ. ๒565"
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในระเบียบตาง ๆ
ของโรงเรียน ซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
"โรงเรียน" หมายความวา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
"ผูใหเชา" หมายความวา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต โดยผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย และลงนามในสัญญาเชา
"ผูเชา" หมายความวา ผูที่โรงเรียนคัดเลือกและอนุมัติใหทำสัญญาเชาพื้นที่ของอาคารสถานที่
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตเพื่อจำหนายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ
"อาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ" หมายความวา สินคาสำหรับอุปโภค บริโภค ที่โรงเรียนอนุญาตใหผูเชา
สามารถจำหนายหรือบริการไดตามสัญญาระหวางโรงเรียนกับผูเชา
"คาเชา" หมายความวา เงินที่ผูเชาตองชำระใหแกโรงเรียนเปนรายไดสถานศึกษา ตามสัญญาระหวาง
โรงเรียนกับผูเชา อัตราคาเชาในประกาศของโรงเรียน
หมวด ๒
สัญญา
ขอ ๕ การทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญา สัญญาที่ทำขึ้นตองทำสัญญา ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ระหวางโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต โดย ผูอำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทพสถิตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา "ผูใหเชา" ฝายหนึง่ กับในสัญญานี้
เรียกวา "ผูเชา" มีตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

(๑) ขอตกลงใหเชาสถานที่และการจายเงิน ใหเชาตกลงใหเชาสถานที่จำหนายอาหาร
เครื่องดื่ม และอื่น ๆ บริเวณรานคาของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประเภทอาหารหลัก หรือเครื่องดื่ม
หรือเบ็ดเตล็ด หรืออื่น ๆ ตามขอตกลงในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑.๑) ระยะเวลาการใหเชา ๑ ปการศึกษา หมายถึง ระหวางวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง
๓๑ มีนาคม ของปถัดไป
(๑.๒) ชำระคาเชาสถานที่และอื่น ๆ ในวันทำสัญญา ในการนี้ผูเชายังตองชำระคาอากร
แสตมปมูลคาตามสัญญา และคาน้ำ คาไฟฟารายเดือนอัตราตามที่โรงเรียนคำนวณจากการใชจริง
(๑.๓) ผูเชาตองเปนผูดำเนินการจำหนายอาหารดวยตนเองทุกวัน หากมีความจำเปน
ตองใหผูอนื่ มาจำหนายแทน ใหแจงโรงเรียนเปนลายสักษณอักษร หากผูเชาใหผูอื่นจำหนายแทนโดยไมมี
เหตุผลอันสมควรและเกินเวลาที่กำหนด ผูใหเชายกเลิกสัญญาเชาทันที
(1.๔) กรณีผูเชาจะหยุดในระหวางที่ยังไมสิ้นสุดสัญญาเชา ใหผูเชาสงมอบสถานที่เชาให
ผูใหเชาคืนภายใน 3 วัน หลังจากหยุดจำหนายอาหารและเก็บอุปกรณของผูเชาออกใหหมด หากไมสงมอบ
สถานที่เชาคืนตามกำหนด ใหถือวา ผูเชาไดสงมอบคืนพื้นที่ใหเชาแลว โดยไมขอรับคาเชาสถานที่คืน และผูให
เชาไมอนุญาตใหไปจัดหาหรือโอนสิทธิ์เชาใหบุคคลอื่นมาดำเนินการแทน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(๑.๕) เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ผูเชาตองขนยายสิ่งของออกจากสถานที่เชา พรอมกับสง
มอบสถานที่เชาใหกับผูใหเชาภายใน ๗ วัน และหากสถานที่เชามีการชำรุดเสียหาย ผูเชาตองชอมแชมแกไขให
อยูในสภาพดี ดังเดิม กอนสงมอบหรือ ผูเชายินยอมใหผูใหเชา เรียกเก็บคาเสียหายจากการซอมแซมดังกลาว
(๑.๖) ระยะเวลาจำหนายอาหารประจำวัน ใหปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนอนุบาล
เทพสถิตวาดวยการใหบริการอาหารและการใชโรงอาหาร
(๒) ขอตกลงในการประกอบการจำหนายอาหาร
(2.๑) ผูเชาตองจำหนายอาหารตามที่ระบุในสัญญาเชาเทานั้น ไมสามารถจำหนาย
อาหารอื่นใดนอกเหนือสัญญาเชา
(2.๒) ผูเชาตองปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหารโดยเครงครัด และอยูภ ายใต
การกำกับดูแลของคณะกรรมการงานสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
(2.๓) ผูเชาประเภทอาหารเบ็ดเตล็ด ตองจำหนายอาหารดวยวิธีการ ใชภาชนะของ
ตนเองรักษาคุณภาพอาหาร และบริการใหเหมาะสม หามใชวัสดุที่เปนอันตราย เชน โฟม ผงชูรส น้ำมันทอด
ช้ำหรือดำ ถุงพลาสติกที่ไมกันรอน ไมมีสารเจือปน
(๒.๔) ผูเชาตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ
ที่มีคุณภาพเพื่อใชในการประกอบอาหารและจำหนายอาหารใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและปลอดภัย
(๒.๕) ผูเชาตองรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณสถานที่เชาของตนเองและบริเวณ
ใกลเคียงใหอยูในความเรียบรอย
(๒.๖) ในกรณีที่จำหนายอาหารวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมอื่นๆใน
วันหยุดราชการ ใหผูเชาปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนเหมือนเดิมทุกประการ
(๒.๗) ผูเชาตองนำเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งงหมื่นบาทถวน)เพื่อวางประกัน
การนำสินคาผิดประเภทมาจำหนาย ผิดเงื่อนไขปรับคราวละ ๕๐๐ บาท (หารอยบาท) จนกวาเงินจะหมด ถา
เงินประกันหมดใหใช (๓)
(๓) ผูเชาที่ไมปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ใหดำเนินการตาม
ขั้นตอน
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ ทำทัณฑบน

ครั้งที่ 3 ยกเลิกสัญญา ตัดสิทธิ์การเชา โดยผูเชาไมสามารถรับเงินคาเชาสถานที่ที่ชำระ
แลวคืน ไมวากรณีใดๆ
(4) เอกสารประกอบการเชา ใหผูเชานำเอกสารมาประกอบสัญญาเชา ดังนี้
(4.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๔.๒) สำเนาทะเบียนบาน (นำฉบับจริงมาตรวจสอบและจะสงใหคืน)
(๔.๓) ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ ที่ผานการตรวจโรค โดยไมเปนโรคติดตอ
ทุกชนิด เชน โรคผิวหนัง โรคไวรัสตับอักเสบ โรคปอด วัณโรค ตรวจหาเชื้ออีโคไลน
(๔.๔) ใบรับรองอื่นๆ (ถามี)
(๔.๕) สัญญาทำขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน ผูเชาไดอานและเขาใจขอความ
โดยละเอียดตลอดแลวลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาผูใหเชาและพยาน โดยทั้งสองฝายถือสัญญาเชาไวฝาย
ละ ๑ ฉบับ
(๕) การคัดเลือกผูเชาและไดรับสิทธิทำสัญญา ผูใหเชาดำเนินการคัดเลือกผูเชาและประกาศผู
ไดรับสิทธิทำสัญญา ตามกระบวนการดังนี้
(๕.๑) การสมัคร ผูประสงคจะเชาฯ จะตองสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบดวย
ตนเองตามประกาศของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
(๕.๒) การพิจารณาคัดเลือก ดำเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจาก
ผูสมัครแจงความประสงคไมต่ำกวาราคากลางแลวพิจารณาความเหมาะสม หากมีผูแขงขันในประเภทเดียวกัน
มากเกินจำนวนที่อนุญาต พรอมแสดงตัวอยางอาหาร ภาซนะในวันคัดเลือกดวย ตามประกาศแลวประกาศผล
ทันที่ที่พิจารณาเสร็จ
(๕.๓) การทำสัญญา ใหผูที่ไดรับคัดเลือก รายงานตัวทำสัญญา ชำระเงินคาเชาตาม
ระเบียบพรอมอากรแสตมป มูลคาตามสัญญา และผูเ ชาจึงจะสามารถนำอุปกรณตาง ๆ เพื่อเตรียมการและ
ประกอบการตอไป
(๕.๔) ใหผูเชาเลือกเชาไดรายละไมเกิน ๑ ที่ เทานั้น และตองดำเนินการดวยตนเอง
หามผูเชานำอาคาร ที่ดิน และสิ่งกอสรางไปทำสัญญาเชาชวงตอ
(๖) อัตราคาเชา ผูเชาตองชำระคาเชาตามประกาศของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
หมวด ๓
การบริการ
ขอ ๖ การบริการจำหนายอาหารและเครื่องดื่ม
(๑) อาหารที่นำมาจำหนายภายในโรงเรียนตองมีคุณคาทางโภชนาการและเปนประโยชนตอ
รางกาย
(๒) อาหารตองประกอบหรือปรุงไวไมเกิน ๓ ชั่วโมง รสชาติกลางๆ ไมหวานมันเค็มเกินไป
(๓) หามประกอบและจำหนายอาหารที่มีสารตองหามเจือปน เชน ผงชูรส ดีน้ำตาล บอแรกซ
สีฉูดฉาด ดินประสิว สารฟอกขาว และสารอื่น ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขแจงเปนวัสดุอันตราย
(๔) น้ำอัดลม กาแฟ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ลูกอม ลูกกวาดทุกชนิด ผลไมหมักดอง สารเสพติด
บุหรี่ เครื่องดื่มชูกำลัง ของมึนเมาทุกชนิด เวชภัณฑและยาทุกชนิด
(๕) สินคาผิดกฎหมาย สินคาที่เกี่ยวของกับการพนันหรือมีของแถมเกี่ยวของกับการพนัน
(๖) สินคาประเภทเสริมความงาม และเครื่องสำอางทุกชนิด
(7) อาหารที่ตักวางเพื่อจำหนายตองใสในภาชนะประเภทแกว หรือสแตนเลส หรือ
อะลูมิเนียม และมีผาขาวบางคลุมใหมิดชิด หรือตูกระจกที่มีฝาเปดปดไดงาย
(8) การจัดวางชอนสอม เครื่องปรุงรส ถังน้ำแข็ง การลางอุปกรณหลังรานตองตั้งบนโตะที่สูง
จากพื้น ๖0 เซนติเมตรขึ้นไป

(9) ราคาอาหารตองจำหนายในราคาที่โรงเรียนกำหนด ตามขอตกลง
(10) ใหผูประกอบการจำหนายอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไวในสัญญาเทานั้น และหาม
จำหนาย จาย แจก ลูกอม น้ำอัดลม หมากฝรั่ง โดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตเปนราย ๆ
ขอ ๗ การจัดการภาชนะที่ใหบริการ
(๑) ใหผูเชาจัดหาภาชนะตาง ๆ สำหรับใหบริการเอง หรือรวมกลุมในลักษณะกลุมสวัสดิการ
รานคา หรือชมรมก็ได
(๒) ใหผูเชาที่จำหนายอาหารหลักใชภาชนะที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สวนอาหารอื่นและ
เครื่องดื่มใหใชภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ไดรับอนุญาตความปลอดภัยของอาหารนั้น ๆ ทั้งหมดนี้ตองผานความ
เห็นชอบของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตเทานั้น และจัดเก็บ จัดลาง จัดลวกน้ำรอน แลวคว่ำใหแหงกอนเก็บเขาที่
ใหเรียบรอย
(๓) ผูเชาตองรับผิดชอบ ในการทำความสะอาดอาคารสถานทีร่ านคาของโรงเรียนทั้งหมด
และบริเวณล็อคของตนเอง โตะเกาอี้ที่นักเรียนใชนั่งรับประทานอาหารใหสะอาดเปนระเบียบทุกวันที่มีการ
จำหนายอาหาร
ขอ ๘ การแตงกายของผูบริการจำหนายอาหาร
(๑) ผูเชาทุกคนตองแตงกายในชุดสุภาพ ตามที่โรงเรียนกำหนด
(๒) ผูบริการอาหารทุกคนตองสวมถุงมือหรือใชคีมจับอาหาร และไมใชมือสัมผัสอาหาร
โดยตรง มีผากันเปอนและหมวกคลุมผมสีขาว
(๓) หามผูบริการอาหารหรือสินคาทุกคนสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษา
ขอ ๙ การควบคุมดูแลสุขภาพ พฤติกรรมผูประกอบการ
(๑) ผูเชาและผูชวยตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐที่รับรองวาไมเปนโรคติดตอ
ทุกชนิด
(๒) ผูเชาตองมีความซื่อสัตยสุจริต จำหนายอาหารดวยเงินสด และไมนำสิ่งของหรือทรัพยสิน
ผูอื่นมาใชหรือครอบครอง
(๓) ผูเชาตองมีกิริยาสุภาพกับครู นักเรียน บุคลากรอื่นๆ ของโรงเรียนและบุคคลภายนอก
ที่มาใชบริการโรงอาหาร
(๔) ผูเชาตองชวยกันสงเสริมและปลูกฝงมารยาทนักเรียน ในดานการเขาแถวซื้ออาหาร
ตามลำดับกอนหลัง
(๕) ผูเชาตองมีความสามัคคีกลมเกลียวกับผูประกอบการรายอืน่ ๆ
(๖) ผูเชาตองทำความสะอาดโดยการลางพื้นแลวราดน้ำยาฆาเชื้อในล็อคประกอบการเดือน
ละ ๔ ครั้ง และกวาด เช็ดถูทุกวัน
(๗) หามจำหนายอาหารนอกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๙ การกำหนดสถานที่และเวลา สถานที่จำหนาย ในวันราชการ ตามเวลาที่กำหนดดังนี้
ภาคเชา เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๕๐ น.
กลางวัน เวลา ๑๑.00 - ๑๒.0๐ น. ระดับปฐมวัย
กลางวัน เวลา ๑๒.0๐ - ๑๓.๐๐ น. ระดับประถม
ภาคบาย เวลา 15.30 น. เปนตนไป
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๐ ใหผูอำนวยการโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจกำหนด ประกาศ คำสั่ง
ขอปฏิบัติตาง ๆ เกีย่ วของกับการเชาได

ขอ 1๑ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือระเบียบนี้ไมไดกำหนดเรื่องไว ให
ผูอำนวยการโรงเรียนตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด
ขอ 12 ในกรณีสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โรงเรียน
ประกาศงดจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (Onsite) ผูประกอบการณไมสามารถดำเนินการจำหนายอาหาร
ในโรงเรียนไดตามปกติ โรงเรียนจะคืนเงินชดเชยตามจำนวนวันที่โรงเรียนประกาศ โดยคำนวณจาก
เงินชดเชย

=

วงเงินประมูล x จำนวนวันที่ประกาศงด Onsite
100

ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ 26 เมษายน ๒๕65
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. ๒๕65

(นายฌานธร บุญทัน)
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

