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PTA本部

【緊急時お弁当販売】について
＊緊急時とは？

・

保護者・家族が病気やケガでお弁当を作る事が出来ない場合

・

停電等の理由で調理器具などの使用が不可能な場合

・

保護者が家庭の事情で帰省している場合

…などです。

泰国協会学校では原則としてお弁当販売はしておりませんが特例として「緊急時」のみお弁当販売を利用できます。
ルールやマナーを守って業者の方に迷惑のかからないご利用をお願いします。

Orenge House （Sukhumvit soi 39）

１．注文業者
☎︎

02−261−1128または〈日本人学校専用〉090−305−2700

受付時間

前日まで（ 9:30〜21:30 ）/

営業時間

9:30 〜 21:30

当日

(8:00 〜10:00)

お支払いは営業時間内にお願いします

2．注文から受けとり、支払いの流れ
<STEP1>
Orange House に、前日まで（ 9:30〜21:30 ）/ 当日(8:00 〜10:00 )の時間内で直接電

保護者

話注文。（注文は電話受付のみ）
＊学年・クラス・児童生徒名・保護者の連絡先（携帯電話）を伝える。
必要事項、注文内容の間違いのないようにご注意ください。

<STEP 2>
必ず5日以内にOrange House の店頭で現金でお支払いください。
領収書は1ヶ月間保管してください。
・ 支払期限を過ぎても未払いが多々あります。支払期限厳守です。
・ 学校でのお弁当代のお支払いは受け付けておりません。
・ 保護者の一時帰国、入院等あらかじめ予定が分かっている場合
のみ事前のお支払いを受け付けております。詳細はOrange House
にお問い合わせください。
オレンジハウスのお弁当サイズおよび価格表

＊サンプル販売はしておりません。

S: 12cm×20cm 100バーツ / M: 15cm ×22cm 130バーツ /

L: 22cm×26cm 160バーツ

メニューは選べません．おかずのみ、ご飯のみの販売もしておりません。

お子様

4時間目終了後に第一小学部練職員室前にて、

学年・クラス・氏名を確認してからお弁当を受け取ってください。
食べ終わった容器は回収しませんので各自が自宅に持ち帰るようにして下さい。

３．注意事項
● 時間外、アレルギー対応、メニューの選択の受付はお断りしております。
● 変更、キャンセルが合った場合、または緊急一斉下校や臨時休校などの際は、忘れずにOrange Houseまでご連絡く
ださい。連絡不備で費用が発生した際はお支払い頂きます。
●

未払い者は注文を受けないなどの措置を執らせて頂く場合もあります。

●

Orange Houseは学校行事などのスケジュールを把握しておりません。発注ミスのないよう、お子さんのスケジュール
を保護者が把握して注文してください。

โรงเรี ยนสมาคมไทย-ญี่ปนุ่

VIRSION 2018

【เรื่ อง กางสั่งปิ่ นโตในกรณีฉุกเฉิน 】

ถึงผู้ปกครองทุกท่ าน

PTA HONBU

＊กรณีฉุกเฉินที่สามารถสั่งปิ่ นโตได้ เป็ นกรณีพิเศษคือ
・ ผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัว ได้ รับบาดเจ็บหรื อไม่สามารถทาปิ่ นโตได้
・ กรณีไฟฟ้าดับ ทาให้ ไม่สามารถใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ในการประกอบอาหารได้
・ กรณีที่ผ้ ปู กครองจาเป็ นที่จะต้ องเดินทางกลับประเทศหรือต่างจังหวัดอย่างกะทันหันเป็ นการชั่ วคราว เป็ นต้ น
จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านทาความเข้ าใจในกรณีฉกุ เฉินดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่ ปกติแล้ วทางโรงเรี ยนฯไม่มีการจัดจาหน่ายปิ่ นโตให้ แก่นกั เรี ยน
แต่เมื่อประสบ ปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นผู้ปกครองสามารถสัง่ ปิ่ นโตได้ โดยปฏิบตั ติ ามกฎข้ อบังคับดังต่อไปนี ้
１．ผู้จาหน่ายปิ่ นโตและเบอร์ โทรศัพท์

Orange House

（สุขม
ุ วิทซอย 39）

☎︎ 02−261−1128 หรื อ 090−305−2700
กรณีส่ งั ล่ วงหน้ า เวลา 9:30〜21:30 ของวันก่ อนหน้ า / กรณีส่ งั ในวันที่ต้องการปิ่ นโต 8:00 〜10:00
เวลาทางาน 9:30 〜 21:30

กรุ ณาชาระเงินค่ าปิ่ นโตเวลาทางาน

２．ขั ้นตอนการสัง่ ซื ้อ จนถึงการรับปิ่ นโตและการชาระเงิน มีตงั ต่อไปนี ้
ผู้ปกครอง

<ขัน้ ตอนที่ ๑>
กรุ ณาสั่งโดยตรงทางโทรศัพท์ เท่ านัน้ ไปที่ Orange House
กรณีส่ งั ล่ วงหน้ า เวลา 9:30〜21:30 ของวันก่ อนหน้ า / กรณีส่ งั ในวันที่ต้องกางปิ่ นโต 8:00 〜10:00
＊แจ้ งชื่อบุตร ชัน้ / ห้ องเรี ยน และสถานที่ติดต่อของท่านให้ ถกู ต้ องและชัดเจนระวังอย่าให้ ผิดพลาดในเนื อ้ หา
<ขัน้ ตอนที่ ๒ >
กรุ ณาชาระเงินค่ าปิ่ นโตโดยตรงกับOrange House ภายใน5วันหลังจากการสั่งปิ่ นโต
กรุณาเก็บใบเสร็ จไว้ เป็ นหลักฐาน ๑ เดือน
・ เนื่องจากเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการชาระล่าช้ า เกินวันที่กาหนดเป็ นจานวนมาก
・ ทางโรงเรี ยนไม่อนุญาตให้ เด็กนักเรี ยนถือเงินสดมาโรงเรี ยนเพื่อชาระค่าอาหารปิ่ นโตโดยเด็ดขาด
・ กรณีผ้ ปู กครองทราบล่วงหน้ าว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ หรื อไม่สะดวกในการทาปิ่ นโตด้ วยตนเอง เนื่องจากต้ อง

เข้ าโรงพยาบาล ถ้ าผู้ปกครองต้ องการสัง่ อาหารปิ่ นโตไว้ ลว่ งหน้ าก็สามารถชาระค่าอาหารปิ่ นโตไว้ ก่อนได้ เช่นกัน
กรุณาปรึกษาทางร้ านโดยตรง
ราคาของปิ่ นโตแต่ละขนาด
S: 12cm×20cm

100 บาท /

M: 15cm ×22cm

130 บาท /

L: 22cm×26cm

160 บาท

ไม่รับทาอาหารนอกเหนือจากทีท่ างร้ านได้ กาหนดไว้
เลือกเมนูไม่ได้ ไม่สามารถเลือกสัง่ เฉพาะกับข้ าวหรื อเฉพาะข้ าวเปล่าได้

เด็กนักเรี ยน

หลังเรียนจบคาบเรียนที่4แล้ วให้ นกั เรี ยนมารอรับปิ่ นโตที่หน้ าห้ องครูอาคารประถม1
ให้ แจ้ งชื่อ/ ห้ องเรียนต่อผู้จาหน่ายปิ่ นโตเพื่อตรวจสอบชื่อให้ ถกู ต้ องแล้ วทาการรับปิ่ นโต
เนื่องจากทางร้ านอาหารจะไม่รับกล่องปิ่ นโตคืน ดังนันนั
้ กเรียนจะต้ องเก็บกล่องปิ่ นโตกลับบ้ าน

３．ข้ อควรระวัง
●

ถ้ าสัง่ นอกเหนือเวลาทีก่ าหนด สัง่ พิเศษสาหรับเด็กทีแ่ พ้ อาหารบางชนิดหรื อสัง่ นอกเหนือจากเมนู (เช่นสัง่ เฉพาะกับข้ าวเปล่า )
ทางร้ านไม่สามารถทาตามทีส่ งั่ ได้

●

กรณีทที่ า่ นต้ องการเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิกการสัง่ ปิ่ นโต , กรณีมีเหตุฉกุ เฉินทีโ่ รงเรี ยนต้ องให้ นกั เรี ยนกลับบ้ านก่อนเวลา หรื อทางโรงเรี ยนประกาศ
วันหยุดฉุกเฉิน ผู้ปกครองจะต้ องยกเลิกปิ่ นโตด้ วยตนเอง กรุณาแจ้ งยกเลิกโดยตรงกับทางร้ าน Orange House หากไม่แจ้ งยกเลิก ท่าน
จะต้ องรับผิดชอบค่าปิ่ นโตด้ วยตนเอง ทางโรงเรี ยนไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆทังสิ
้ ้นกรณีทไี่ ม่ชาระเงินภายในเวลาทีก่ าหนดทางร้ านจะไม่รับคาสัง่ ซื ้อ
ในครัง้ ถัดไป

●

ผู้ปกครองจะต้ องตรวจดูตารางเรี ยนของนักเรี ยนก่อนสัง่ ปิ่ นโตฉุกเฉิน เนื่องจากทางร้ านอาหารไม่สามารถรู้ตารางเรี ยนของนักเรี ยนได้

