
 
ประกาศโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

เร่ือง  การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนเขาดินประชานุกูลประจ าปี ๒๕๖๓ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ด้วยโรงเรียนเขาดินประชานุกูล มีความประสงค์จะท าการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน  
ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือจดัจ าหน่ายอาหารให้แก่นกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเขาดินประชานุกูล  ประมาณ  
๑๗๐ คน โดยให้มีอาหารบริการจดัจ าหน่ายไดอ้ย่างมีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลกัษณะและเป็นไป
ตามระเบียบตามกฎเกณฑข์องทางราชการและโรงเรียน ดงัน้ี 

๑.   คุณสมบัตขิองผู้ขอย่ืนซองประมูลร้านค้าขายอาหาร 
  ๑.๑  ตอ้งเคยเป็นหรือก าลงัเป็นผูป้ระกอบอาชีพดา้นประกอบอาหารขาย/บริการ ดงักล่าวขา้งตน้ 
 ๑.๒  ตอ้งมีสญัชาติไทย 
 ๑.๓  ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทยม์าประกอบ  
 ๑.๔  ตอ้งยื่นซองประมูลอาหารดว้ยตนเอง  และ  ๑  คน  ยื่นซองได ้ ๑  ร้านเท่านั้น 

๑.๕  ตอ้งไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองการขายอาหาร  
๑.๖  ตอ้งเป็นผูมี้ความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ การขายอนัไดแ้ก่  มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและมี

วสัดุตามหลกัประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรท่ีจะด าเนินงานพร้อมและมีความพร้อมในเร่ืองการจ่ายเงินค่าประมูลให้กบั
โรงเรียนตามก าหนด   
๒.  ช่วงเวลาการขายประจ าวนั 

-  ขายและจ าหน่าย บริการในวนัเปิดท าการปกติทุกวนัท่ีนกัเรียนมาโรงเรียน  (ยกเวน้วนัหยดุต่างๆ)  
เชา้  จ าหน่ายไม่เกินเวลา     ๐๗.๕๐ น. 

          กลางวนั  จ าหน่ายตั้งแต่เวลา       ๑๑.๕๐ น. – ๑๒.๕๐ น.  
   นอกเหนือจากเวลาขา้งตน้ห้ามจ าหน่าย โดยยึดนาฬิกากลาง 
๓.  การพจิารณาผลการเสนอราคา 

คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซองโดยจะพิจารณาคุณสมบติัเป็น
ล าดบัแรกและถา้ผา่นคุณสมบติัจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นล าดบัต่อไปโดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบ
การพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม  คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นส าคัญโดยให้ยึดผลการพิจารณาของ  
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูล ถือเป็นท่ีสุด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิไดท้ ั้งส้ิน 
๔.  เง่ือนไขและข้อปฏิบัต ิ

๔.๑  ผูข้ายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารและตอ้งท าความ สะอาดล้างสถานท่ี                  
ทัว่บริเวณโรงอาหาร ภาชนะมีความสะอาด  ถูกหลกัโภชนาการให้พร้อมตามก าหนดของโรงเรียน 



๔.๒ อาหารท่ีจ าหน่ายบริการต้องมีความใหม่ สด สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นประโยชน์ถูกหลักอนามัย                      
ไม่ปนเป้ือนสารท่ีเป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงท่ีสุก โดยปกติควรให้มีความร้อนในขณะขายบริการ                    
และตอ้งมีภาชนะท่ีจะปกปิดฝุ่ นละอองตามท่ีโรงเรียนก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

๔.๓ ผูข้ายตอ้งรับผิดชอบการท าความสะอาดบริเวณท่ีร้านคา้ตนเองตลอดเวลาท าการ 
๔.๔ ผู ้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู ้ประกอบโภชนาการ  สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิด  ร่างกายสะอาดผม                    

และเลบ็มือเลบ็เทา้สะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้นท่ีขายอาหารในโรงเรียน 
๔.๕ ผูข้ายตอ้งท าการขายอาหารทุกวนัท่ีนกัเรียนมาโรงเรียน ถา้ไม่มาขายตอ้งแจง้ล่วงหน้า ๒ วนั และถา้หยุดขาย

เกิน  ๑  สปัดาห์  โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายไดต้ามเหตุผลการพิจารณาของผูบ้ริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูก
ตดัสิทธ์ิยื่นประมูลในปีต่อไป 

๔.๖  ผูข้ายตอ้งไม่ท าการอนัขดัต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
๔.๗  ผูจ้  าหน่ายอาหารทุกร้านตอ้งใชภ้าชนะใส่อาหารตามท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น (ห้ามใชโ้ฟม/พลาสติก) 

 ๔.๘ ก าหนดราคาขายอาหาร ดงัน้ีขา้วราดแกง ตอ้งมีแกงให้เลือกซ้ือ/บริการไม่นอ้ยกว่า ๔ ชนิดต่อวนั                             
แต่ละร้านท าป้าย  บอกช่ือรายการอาหารไวช้ดัเจน 

๔.๘.๑ ขา้วพร้อมกบัขา้ว  ๑ อยา่ง   ราคา  ๒๕  บาท 
    ๒ อยา่ง  ราคา  ๓๐  บาท 
๔.๘.๒ อาหารจานเดียว   ราคา  ๓๐ บาท 
๔.๘.๓ ก๋วยเต๋ียวทุกประเภท    ราคา ๒๕ บาท 
๔.๘.๔ ไอศกรีมถว้ยละ  ราคา ๑๐      บาท 
๔.๘.๕ ขนมหวานถว้ยละ  ราคา ๑๐ บาท 
๔.๘.๖ ผลไมส้ดจานละ  ราคา ๑๐ บาท 
๔.๘.๗ ส้มต าจานละ   ราคา ๒๐ บาท 
๔.๘.๘ ของทอดและของว่าง เร่ิมตน้  ราคา ๕,๑๐ บาท 
๔.๘.๙ ขนมจีน    ราคา ๒๐ บาท 
๔.๘.๑๐ ขา้วเหนียวไก่ยา่ง เร่ิมตน้  ราคา ๒๐ บาท 
๔.๘.๑๑ ย  า จานละ     ราคา ๒๐ บาท  
๔.๘.๑๒ น ้าหวาน     ราคา ๕,๑๐ บาท 
๔.๘.๑๓  อ่ืนๆ ตามท่ีผูข้ายเสนอสินคา้พร้อมราคาขายแก่ผูบ้ริหารและครูโภชนาการโรงเรียน 

หมายเหตุ  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงราคาให้อยูใ่นการพิจารณาของผูบ้ริหารและครูโภชนาการโรงเรียน 
๕.๙  การท าสัญญานั้นให้ผูรั้บการประมูลให้มาท าสญัญากบัทางโรงเรียนภายในวนัท่ีโรงเรียนก าหนดพร้อมวางเงิน

ประมูล   
๕.๑๐  ท าสญัญาคร้ังละ  ๑  ปี  โดยช าระคร้ังเดียวในราคาท่ีประมูลได ้

  ๕.๑๑  ราคาการจ าหน่ายอาหารและสินคา้จะตอ้งไม่แพงกว่าราคาตามทอ้งตลาดทัว่ไป 
 
 



 
๖.  การรับแบบฟอร์ม / การย่ืนซอง / การเปิดซองประมูลร้านค้าขายอาหาร 

๖.๑  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านคา้ขายอาหารไดท้ี่โรงเรียนเขาดินประชานุกูล  กลุ่มงานบริหารงาน
แผนและงบประมาณ (ห้องวิชาการ) ไดต้ั้งแต่ วนัพุธ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง  วนัศุกร์ที่  ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๓                                    
เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.  เวน้วนัหยดุราชการ 

๖.๒  ยืน่ซองประมูลราคา ในวนัจนัทร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ในเวลา
ราชการ  ที่หอ้งวชิาการ  

๖.๓ เปิดซองประมูลราคาในวนัจนัทร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้อง  โสต  พร้อมทั้ง
ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการพจิารณาใหเ้สร็จส้ินในวนัเดียวกนั 

๖.๔ ผูย้ืน่ซองประมูลราคาสามารถเสนอราคาประมูลได้เพียง ๑ ร้าน จะตอ้งใส่ช่ือ  รายการอาหาร ตามที่
ก  าหนด 

และ ประมูลราคาข้ันต ่าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท  
๖.๕ ซองประมูลราคา ผูย้ื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น ๒ ซอง พร้อมจ่าหน้าซองเรียน  ประธาน

คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาอาหารโรงเรียนเขาดินประชานุกูลดงัน้ี 
๖.๕.๑  ซองเสนอราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตวัเลขและตวัอกัษรตรงกนัชดัเจน จ านวน  ๑  

ฉบบั (ใชแ้บบเสนอราคาของโรงเรียน) 
๖.๕.๒ ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุดังนี้  

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคาพร้อมเซ็นรับรอง  ๑  ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรอง  ๑  ฉบับ 
- ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน ๑  ฉบับ 

๖.๖  คณะกรรมการพจิารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไวซ่ึ้งสิทธิที่จะไม่ประกาศผูเ้สนอราคาสูงเป็นผูไ้ด้รับ
การพจิารณา  หากเป็นผูข้าดคุณสมบตัิตาม ขอ้ ๒ และไม่ปฏิบติัตามรายละเอียด ใน   ขอ้ ๕ และ ๖ โดยโรงเรียนทรง
ไวซ่ึ้งสิทธ์ิใหถื้อผลการพจิารณาของคณะกรรมการถือเป็น ที่สุดซ่ึงผูเ้สนอราคาทุกรายจะตอ้งยอมรับและไม่สามารถ
เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได ้         

๖.๗  การรับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผูไ้ดรั้บพิจารณาให้
ด าเนินการตามระเบียบพสัดุของทางราชการโดยอนุโลม 
๗.  การท าสัญญา 

๗.๑  อายสุญัญา  โรงเรียนจะท าสญัญากบัผูไ้ดรั้บการพิจารณาเป็นผูข้ายอาหารแต่ละประเภทซ่ึงมี อายสุญัญา 
๑ ปี  โดยใหท้  าการขายอาหาร  ตั้งแต่วนัที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ถึง วนัที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  

๗.๒ ก าหนดท าสัญญา  ให้ผูไ้ดรั้บการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาท าสัญญา  ในวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๓  



ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ถา้เกินก าหนดดงักล่าวถือวา่ไม่ประสงคจ์ะท าสญัญา โรงเรียนจะเรียกผูไ้ดใ้นล าดบัต่อไป
มาท าสญัญาหรือตามการพจิารณาของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น กรณีพเิศษต่อไป) 
 

๗.๓  ก าหนดช าระเงิน  ใหร้้านคา้ขายอาหารช าระเงินทุกวนั เวลา ๑๒.๔๐ น. ที่เจา้หนา้ที่การเงิน      
  
              

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
                                        (นายปราโมทย ์เพช็รคลา้ย) 
                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                            แบบใบเสนอราคาประมูลขายอาหารโรงอาหาร 
                                     โรงเรียนเขาดินประชานุกูล อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการเปดซองเสนอราคา 
 1.ขาพเจา.............................................................................. อยูเลขท. ี่....................ถนน....................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...................... .............. จังหวัด.............................โทรศัพท์
.........................................................ผู้ลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลขาย
อาหารในโรงเรียนเขาดินประชานุกูลโดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลวรวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผู
มีคุณสมบติัครบถวนตามท่ีกําหนดหรือไดรับการลงโทษเรื่องขายอาหารเปนลายลักษณอักษรแตอยางใด           
 2.ขาพเจาขอเสนอราคาประมูล ในการจําหนายอาหารในโรงอาหาร  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล              
ปการศึกษา 2563 เงินสดจํานวน.......................................บาท (.......................................................................)  

 3. คําเสนอจะยืนอยูเปนระยะเวลา 30 วันนับแตวันเปดซองเสนอราคา            
 4. ขาพเจารับรองท่ีจะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที และจะดําเนินการตามเอกสารเงื่อนไขของประกาศ 
เสนอยื่นของประมูลขายอาหารโรงอาหาร ของโรงเรียนนับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญาอย างเครงครัด และมี
ประสิทธิภาพตามหลักโภชนาการตามขอกําหนดของโรงเรียน            

 5. ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการพิจารณาใหชนะการเสนอราคา ขาพเจารับรองท่ีจะ               
     5.1 ทําสัญญาตามเงื่อนไขทุกขอของเอกสารประกาศโรงเรียน เรื่องการประมูลเสนอราคาอาหาร
ใน โรงเรียน นับจากถัดวันท่ีไดรับแจงใหชนะการเสนอราคาโดยไมมีเงื่อนไขอื่นใด หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวน
ตามท่ีระบุไว ขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีแกโรงเรียน และโรงเรียนมีสิทธิ์จะใหผูเสนอราคาราย
อื่นเปนผูเสนอไดราคาประเภทนั้นๆหรือโรงเรียน อาจเรียกเสนอราคาใหม ก็ไดตามการพิจารณาของผูบริหาร
สถานศึกษาตอไป            
 6. ข าพเจ ายอมรับว าโรงเรียน ไม มีความผูกผันท่ีจะรับคําเสนอนี้  รวมท้ังไม ตองรับผิดชอบ                      
ในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการท่ีขาพเจาไดเขาเสนอประมูลราคาในครั้งนี้            
 7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด 
แลวและเขาใจดีวา โรงเรียนไมตองรับผิดชอบใดๆในความผิดพลาดหรือตกหลน            
 8. เสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากการฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกัน โดยไม
ชอบดวยกฎหมาย (การฮั้ว) กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลหรือกับหางหนุสวนบริษัทใดๆ  ท่ีไดยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน   

เสนอ  ณ  วันท่ี.............เดือน............พ.ศ. .......   
 
    ลงช่ือ.....................................ผูเสนอราคา 
(……………………………………..………………………….) 
 

                            



 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
                            
 
                                                               ซองเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 



สัญญาการจําหน่ายอาหารในโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ ๘ ต.เขาดิน อ. เขาพนม จ.กระบี ่วันท่ี   ๑๙  เดือนมีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๓ สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหว่าง ……………………………………………………………………………………….   ท่ี
อยูเ่ลขท่ี ………..  หมู่ท่ี ………ถนน …………………ตําบล…………………..อําเภอ……………………จังหวัดกระบี ่   
ฝ่ายหนึ่ง  เรียกว่า “ผู้จําหน่ายอาหาร” กับ โรงเรียนเขาดินประชานุกูลโดย นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย
ผู้อํานวยการโรงเรียน ฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า “เจ้าของสถานท่ี” ทําสัญญาตกลงอนุญาตให้ ผู้จําหน่ายอาหาร   นํา
อาหาร/ เครื่องด่ืม มา จําหน่าย โดยมีข้อตกลงดังนี้   
 ๑. จําหน่ายอาหารตามประเภทท่ีโรงเรียนกําหนดเท่านั้น  
 ๒. จําหน่ายอาหารในพื้นท่ีท่ี และช่วงเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด   
 ๓. รับผิดชอบดูแลความสะอาดบริเวณท่ีปรุง/จําหน่ายและท่ีนั่งรับประทานอาหารบริเวณ
ท่ีรับผิดชอบทุกวัน   
 ๔. ผู้จําหน่ายอาหารยินดีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจําหน่ายอาหารโดยเคร่งครัด   
 ๕. โรงเรียนจะทําสัญญาอนุญาตในการจําหน่ายอาหาร  คราวละ  ๑  ปีการศึกษา และ
สงวนสิทธิ ท่ี จะบอกเลิกสัญญาเวลาใดก็ได้หากผู้ไ ด้รับอนุญาตทําการผิดสัญญา   หรือไม่เช่ือฟัง
คณะกรรมการจะต้องเลิก จําหน่ายตามวันและเวลาท่ีกําหนดทันทีโดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้  
และหากผู้จําหน่ายใดต้องการ จะเลิกจําหน่ายต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้คณะกรรมการทราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลา  ๑  เดือน  
 ๖. สัญญาฉบับนี้มีผลต้ังแต่วันท่ี ๑๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ  ๒๕๖๓  และส้ินสุดสัญญา
ในวันท่ี  ๓๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๗. ผู้จําหน่ายอาหารยินดีจ่ายเงินจํานวน ๓๐๐ บาท ต่อวัน ให้แก่โรงเรียนเขาดินประชานุ
กลู ตามใบประมูลราคา 
         สัญญานี้จัดทําขึ้นเป็น ๒ ฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ โดยผู้จําหน่ายอาหาร ถือไว้   ๑ ฉบับ  
เจ้าของสถานท่ีถือไว้ ๑ ฉบับ  
           ลงช่ือ..............................................ผู้ให้สัญญา    ลงช่ือ................................หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ               
                         (นางมณี ศิริรัตน์)                               ( นางสาวสิริวรรณ ตาเร็ว)  

 ลงช่ือ..............................................พยาน          ลงช่ือ.......................................... ผู้รับสัญญา                      
             (นายศุภชัย ทวีสุข)                             ( นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย )   
 ลงช่ือ..............................................พยาน                                    
          (นางเสมือนใจ ทับไทร.)  

           ลงช่ือ............................................. พยาน                                    
                     (นางภัททิยา สุขสวัสด์ิ)  
           ลงช่ือ............................................. พยาน                                    
                     (นางกาญจนา พรมมา)  



โรงเรียนเขาดินประชานุกูลว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ. 2563 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. ข้อบังคับทั่วไป    
    1.1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ด้วยการจําหน่ายอาหารในโรงเรียนเขาดิน
ประชานุกูลพ.ศ. 2563”    
    1.2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป    
    1.3 สถานท่ีจําหน่ายอาหาร หมายถึง “ โรงอาหารโรงเรียนเขาดินประชานุกูล”   
2. ข้อบังคับว่าด้วยประเภทของอาหาร    
    2.1 ประเภทของอาหาร     
 2.1.1 อาหารข้าวแกง    
 2.1.2 ของทอดและอาหารว่าง    
 2.1.3 ผลไม้สด ,น้ําผลไม้  น้ําเปล่า   
    2.2 อาหารท่ีนํามาจําหน่ายในโรงอาหาร ต้องเป็นอาหารท่ีมีคุณภาพดี สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ       
และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสําคัญ    
    2.3 ผักและผลไม้ ต้องล้างให้สะอาดด้วยน้ํายากําจัดสารพิษ    
    2.4 โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ และยาเสพติด ห้ามผู้จําหน่ายอาหารนํามาเป็นธุรกิจในการจัดหา        
หรือจําหน่าย ซึ่งบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ของมึนเมาท้ังหลาย มาจําหน่ายในโรงเรียน    
    2.5 ห้ามจําหน่ายอาหารท่ีใช้กล่องโฟมและถ้วยพลาสติก   
3. ข้อบังคับว่าด้วยสุขภาพอนามัยของผู้จ าหน่ายและความสะอาด    
    3.1 ภาชนะใส่อาหาร ภาชนะใส่เครื่องปรุงอาหาร ห้ามใช้ภาชนะพลาสติกท่ีสีหลุดลอกได้ เมื่อถูก         
ความร้อน    
    3.2 ผู้จําหน่ายอาหารทุกคนต้องไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคเรื้อน วัณโรค โรคผิวหนังโรคหวัด        
โรคเรื้อรังท่ีมือหรือโรคเอดส์    
    3.3 ผู้จําหน่ายอาหารทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด         
การจัดบริการอาหารและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด              
    3.4 ผู้จําหน่ายอาหารทุกคนต้องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ ริ เวณ                 
โรงอาหาร ภาชนะใส่อาหารและท่ีล้างภาชนะ          
    3.5 ภาชนะใส่อาหารทุกช้ิน ต้องล้างให้สะอาด แล้วนําไปคว่ําในท่ีโล่งหรือผ่ึงแดด                   
    3.6 ผู้จําหน่ายอาหารต้องรวบรวมขยะใส่ถุงพลาสติก ผูกปากถุง นําไปกําจัดนอกโรงเรียน ทุกวัน   
    3.7 ผู้จําหน่ายอาหารทุกคนต้องแต่งกายให้สะอาด  ใส่หมวก  คลุมผม ผ้ากันเป้ือน และไม่ใส่เส้ือแขนกุด 
กางเกงขาส้ัน ตลอดเวลาท่ีจําหน่ายอาหาร   
  
 



4. ข้อบังคับว่าด้วยข้อห้าม    
    4.1 ห้ามนําสารหรือวัตถุท่ีเป็นพิษมาประกอบอาหารท่ีจําหน่าย เ ช่น  สีย้อมผ้า หัวน้ิาส้ม  สารชว่ย
อาหารเป่ือย กรอบ หรือสารเสพติดให้โทษ    
   4.2 ห้ามผู้จําหน่ายอาหาร นําพัสดุของโรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ไปใช้ในการจําหน่ายอาหาร       นอกจาก
ส่ิงของท่ีทางโรงเรียนจัดไว้ให้    
   4.3 ห้ามผู้จําหน่ายอาหารทุกคนสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เพราะโรงเรียนเป็นเขตปลอดสารเสพติดทุกชนิด                
   4.4 ห้ามจําหน่ายน้ิาอัดลมทุกชนิด    
   4.5 ผู้จําหน่ายน้ําผลไม้ให้ใช้ผลไม้ตามฤดูกาล สําหรับทําน้ิาผลไม้เท่านั้น   
   4.6 ห้ามจําหน่ายอาหารท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารหมักดอง ของสุกๆ ดิบๆ    
   4.7 ห้ามจําหน่ายอาหารท่ีก่อให้เกิดความสกปรกแก่สถานท่ี เช่น เมล็ดแตงโม เมล็ดทานตะวัน        
ทอฟฟี่ หมากฝรั่ง ฯลฯ หรืออาหารท่ีทางโรงเรียนพิจารณาห้ามจําหน่าย   
   4.8 ห้ามจําหน่ายของเล่นท่ีเป็นอันตราย เช่น ปืนพลาสติก  ลูกดอก ลูกโป่งวิทยาศาสตร์  
5. สิทธิการเข้าจ าหน่ายอาหารและการยกเลิกการจ าหน่ายอาหาร   
    5.1  ผู้จําหน่ายอาหารจะต้องนําอาหารมาจําหน่ายทุกวัน ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์ 
อักษร และจะต้องได้รับอนุญาตก่อน หากผู้จําหน่ายอาหารรายใดไม่มาจําหน่ายอาหารเป็นเวลา 5 วัน 
ติดต่อกัน หรือ 5 ครั้งในเวลา 1 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า ให้ถือ
ว่าเป็นการยกเลิกการจําหน่ายอาหารในโรงเรียนโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ท้ังส้ิน              
   5.2  ผู้จําหน่ายอาหารรายใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจําหน่ายอาหาร  ฉบับนี้ 
ทางโรงเรียนมีสิทธิ์ให้บุคคลผู้นั้นหยุดจําหน่ายอาหารในโรงเรียนโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ท้ังส้ิน   
   5.3  ห้ามโอนหรือขายหรือกระทําการอันใดท่ีเป็นการเปล่ียนสิทธิการจําหน่ายให้แก่ผู้อื่นมาทําการ   
จําหน่ายแทนโดยเด็ดขาด     
   5.5 ให้คณะกรรมการโภชนาการโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแลจําหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้   
โดยเคร่งครัด    
   5.6 ผู้จําหน่ายอาหารมีสิทธิ์หรืออนุญาต/ ไม่อนุญาตให้ผู้ทําอาหารมาจําหน่ายภายในโรงเรียนได้  
  
     
  
 
  

 


