ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ. 2563
-------------------------------------------------เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุบลราชธานี ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นทางโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จึงออกระเบียบเพื่อการนำไปปฏิบัติดังนี้
ข้อ 1 ผู้ให้ขายอาหารจะตกลงอนุญาตให้ผู้ขายอาหารเข้ามาขายอาหารตามประเภทในประกาศและ
กำข้อหนดของโรงเรียน เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทอาหารจะลดหรือเพิ่มประเภทอาหารที่ขาย
จะต้องได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง
ข้อ 2 ผู้ขายอาหารจะต้องบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการจัดการศึกษาและปรับปรุง ซ่อมแซมโรง
อาหาร โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายที่ยื่นใบสมัครซึ่งมีรายละเอียดประกอบและข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ และจะต้องบริจาคพร้อมชำระค่าประกันสัญญาร้อยละ 0.1 ให้ครบตามจำนวน
ทั้งหมดในวันที่ทำสัญญา ซึ่งเงินบริจาคนี้ ผู้ขายจะไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี
ข้อ 3 ผู้ขายอาหารจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมผู้นำอาหาร
เข้ามาขายในสถานศึกษา พ.ศ. 2518 และระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ว่า
ด้วยการควบคุมผู้นำอาหารเข้ามาขายในถานศึกษา พ.ศ. 2563 และแนวปฏิบัติการขายอาหาร และ
เครื่องดื่มในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ข้อ 4 ผู้ขายอาหาร จะต้องแจ้งคณะกรรมการควบคุมการขายอาหารในโรงเรียน และจะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมกำหนด หากจะหยุดขายชั่วคราวต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ที่หัวหน้างาน
โภชนาการควบคุมดูแลอาหาร และโรงอาหาร ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อที่งานโภชนาการจะแจ้งให้
ผู้ขายอาหารร้านอื่นจัดอาหารทดแทนให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
ข้อ 5 ผู้ขายอาหารต้องสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ สวัสดิการโรงเรียน หรือกิจกรรมรายได้ระหว่าง
เรียนในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนการขายโดยไม่มีเงื่อนไข
ข้อ 6 ผู้ขายอาหารจะต้องใช้ภาชนะและอุปกรณ์ ในการรับประทานอาหารที่ทำจากกระเบื้อง/
พลาสติกที่มีคุณภาพหรือวัสดุธรรมชาติที่ไม่มีมลพิษ ห้ามใช้กล่องโฟมมาเป็นภาชนะ ส่วนช้อนซ้อมต้องมี
ภาชนะปกปิดหรือมีการ ต้ม/อบ ฆ่าเชื้อให้ปลอดภัย
ข้อ 7 ผู้ขายอาหาร จะต้องรับผิดชอบการเก็บขยะมูลฝอยในบริเวณโรงเรียน อันเกิดจากการขาย
อาหารและดูแลความสะอาดร้านค้า อาหารโรงอาหารและบริเวณให้สะอาดอยู่เสมอ หากผู้ขายอาหารไม่
ปฏิบัติตามดังกล่าว โรงเรียนจะดำเนินการเก็บค่าทำความสะอาดโรงอาหารเดือนละ 200 บาทต่อ 1 ร้าน
เพื่อจัดหาผู้ดูแลความสะอาดสำหรับโรงอาหาร

ข้อ 8 ในกรณีที่มีการตรวจพบสารปนเปื้อน แบคทีเรีย ซึ่งทำการตรวจภาชนะ อาหาร และมือผู้
สัมผัส ถ้าปรากฏพบว่า พบสารปนเปื้อน และเชื้อแบคทีเรีย ผู้ให้ขายอาหารจะดำเนินตามขั้นตอนดังนี้
ครั้งที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งที่ 2 งดขาย บอกเลิกสัญญา
ข้อ 9 ทุกร้านต้องมีฝาครอบ หรือตู้กระจกใส่อาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นแมลงต่างๆ ตอมอาหารและ
เครื่องดื่ม หรือวัสดุอุปกรณ์เสริมตามที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 10 ผู้ขายอาหาร ต้องติดตั้งป้ายชื่อร้าน ติดประกาศรายการอาหาร และเครื่องดื่ม และราคา
อาหารตามที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 11 ผู้ขายอาหารต้องสวมผ้ากันเปื้อน หมวก หรือชุดที่ทางคณะกรรมการกำหนด
ข้อ 12 ผู้ขายอาหารในโรงเรียนถือว่าเป็นบุคคลในโรงเรียน ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้มีวาจาที่สุภาพต่อ
บุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
ข้อ 13 คุณภาพของอาหาร ต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัย ถูกหลักอนามัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
ห้ามใช้ผงชูรสประกอบอาหาร ให้ใช้สารปรุงแต่งเฉพาะที่คณะกรรมการกำหนดให้ใช้เท่านั้น หรือตามชนิดและ
ปริมาณที่ทางราชการอนุญาตให้ใช้ หากผู้บริโภคเกิดอาหารป่วยจากอาหารและเครื่องดื่มของผู้ขาย ผู้ให้ขาย
อาหารจะยกเลิกสัญญาทันที
ข้อ 14 ผู้ขายอาหารจะต้องไม่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุบลราชธานี หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หากตรวจพบในภายหลัง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จะดำเนินการยกเลิกสัญญาทันที
ข้อ 15 เวลาที่กำหนดให้ขายอาหาร ต้องขายอาหารให้แก่นักเรียนในเวลาต่อไปนี้เท่านั้น
- ภาคเช้า
จำหน่ายได้จนถึงเวลา 07.50 น.
- ภาคกลางวัน
จำหน่ายเวลา
11.00 -12.40 น.
- ห้ามจำหน่ายอาหารได้แก่นักเรียนในระยะที่เป็นเวลาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนหรือนักเรียน
มีกิจกรรมสำคัญที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันโดยเด็ดขาด เว้นกรณีจำเป็น โดยการรับอนุญาตจาก
หัวหน้าสถานศึกษา หรือคณะกรรมการควบคุมดูแลอาหาร และโรงอาหารมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
15.1 ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ประกอบอาหารและต้องทำความ
สะอาดล้างสถานที่ทั่วบริเวณโรงอาหาร ภาชนะมีความสะอาด ถูกหลักโภชนาการให้พร้อมตามกำหนดของ
คณะกรรมการ
15.2 อาหาร/เครื่องมือ ที่จำหน่ายหรือบริการ ต้องมีความสดใหม่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
เป็นประโยชน์ถูกหลักอนามัย ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกายและต้องได้รับการปรุงที่สุก โดยปกติควรให้
มีความร้อนในขณะขายบริการและต้องมีภาชนะที่จะปกปิดฝุ่นละอองตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด
15.3 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณที่ร้านค้าตนเองตลอดเวลาทำการและ
ต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคแพร่ระบาด พร้อมทำความสะอาดพื้นโรงอาหารทุกสัปดาห์

15.4 ผู้ขายต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิ ด
ร่างกายสะอาดผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นที่ขายอาหารใน
โรงเรียน
15.5 ผู้ขายต้องทำการขายอาหารทุกวันที่นักเรียนมาโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายเกิน 1 สัปดาห์ โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการ
พิจารณาของผู้บริหาร สถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป
15.6 ผู้ขายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบและแนวปฏิบัติอันดีงามของโรงเรียน
15.7 ผู้จำหน่ายอาหารทุกร้านต้องใช้ภาชนะใส่อาหารของโรงเรียนตามที่โรงเรียน
กำหนดเท่านั้น การใช้ปิ่นโตแทนการใช้กล่องโฟม ในการบรรจุอาหาร ในการจำหน่ายให้กับนักเรียนที่ไม่ทาน
อาหารในโรงอาหาร
15.8 กำหนดราคาขายอาหาร ดังนี้
ข้าวราดแกง ต้องมีแกงให้เลือกซื้อ/บริการไม่น้อยกว่า 5 ชนิดต่อวัน แต่ละร้านทำป้ายบอกชื่อ
รายการอาหารไว้ชัดเจน
15.8.1 ข้าวพร้อมกับข้าว อาหารจานเดียวและโจ๊ก ข้าวต้ม ราคา 20 บาท
15.8.2 ก๋วยเตี๋ยวทุกประเภท ราคา
20 บาท
15.8.3 ไอศกรีมถ้วยละ
10 บาท
15.8.4 ขนมหวานถ้วยละ
10 บาท
15.8.5 ผลไม้สดจานละ
10 , 20 บาท
15.8.6 ส้มตำจานละ
20 บาท
15.8.7 ของทอดและของว่าง เริ่มต้น
5 , 10 บาท
15.8.8 ขนมจีน
20 บาท
15.8.9 ข้าวเหนียวและไก่ย่าง เริ่มต้น
20 บาท
15.8.10 ยำ จานละ
20 บาท
15.8.11 อื่นๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด
หมายเหตุ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาให้อยู่ในการพิจารณาของผู้บริหารและคณะกรรมการหรือ
งานโภชนาการโรงเรียน
ข้อ 16 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมโรงอาหาร ผู้ขายอาหารเป็นผู้จ่ายเองตามจำนวนหน่วยที่ใช้
ข้อ 17 ผู้ให้ขายอาหารมีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญา และสั่งการให้ผู้ขายอาหารงดขายอาหารเมื่อใดก็
ได้หากปรากฏว่า ผู้ขายอาหารกระทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งหมด และกระทำตัวเป็นปฏิปักษ์จนเป็น
เหตุให้ได้รับความเสียหายต่อทางราชการ จะได้รับการพิจารณาลงโทษดังนี้
ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งที่ 2 ปรับเป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อร้านค้า
ครั่งที่ 3 ภาคทัณฑ์ ให้พักการจำหน่ายเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และปรับเงินจำนวน 4,000 บาท
(สี่พันบาทถ้วน) ต่อร้านค้า
ข้อ 18 การคืนเงินประกันสัญญา

18.1 หากผู้ขายอาหารมิได้กระทำผิดสัญญาใด ๆ จะได้รับเงินประกันสัญญาคืนครบจำนวน
ทั้งหมดภายหลังจากสัญญาได้สิ้นสุดลง และได้รับคำร้องจากผู้ขาย
18.2 หากผู้ขายอาหารกระทำผิดสัญญาต่อไปนี้ จะไม่ได้รับเงินประกันสัญญาคืน
- ผู้ขายอาหารจำหน่ายอาหารไม่ตลอดปีการศึกษา
- ผู้ขายอาหารขาดการจำหน่ายอาหาร โดยไม่แจ้งโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- ผู้ขายอาหารหยุดการขายอาหารกะทันหัน ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายต่อทางโรงเรียนและงานโภชนาการ
- ผู้ขายอาหารกระทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้โรงเรียนบอกเลิกสัญญา
ข้อ 19 โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ขายอาหารโอนสิทธิ์ในการขายอาหารให้ผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

(นายชาคริต พิมพ์หล่อ)
ผู้อำนวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
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ตำแหน่ง ..................................... ระดับ ............. อัตราเงินเดือน ..................... (.....................................................)
สถานทีป่ ฏิบัติราชการ ............................................................................. ถนน ........................................................
ตำบล .................................. อำเภอเมือง ............................................... จังหวัด ...................................................
รหัสไปรษณีย์ .............................. หมายเลขโทรศัพท์ .............................................
ขอรับรองว่า (นาย นาง นางสาว) .................................................................................................................
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ..................... ถนน ......................................... ซอย ....................................................
ตำบล ................................................... อำเภอ ....................................... จังหวัด ................................................
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ และมีจรรยามารยาทดี หากบุคคลดังกล่าวประพฤติเสียหาย
ข้าพเจ้ายินดีเป็นผู้รบั ผิดชอบ
ลงชื่อ ...................................................................
(

)

ตำแหน่ง ................................................................

