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ระเบียบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

วาดวยการจำหนายอาหารในสถานศึกษา  
……………………………………………………………. 

1. ขอบังคับท่ัวไป 
 1.1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมวาดวยการวาดวยการจำหนายอาหาร   
ในสถานศึกษา”           

1.2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ต้ังแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป 
          1.3 สถานท่ีจำหนายอาหาร หมายถึง “โรงอาหารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม” 
2. คุณสมบัติของผูประกอบการ 

2.1 เปนบุคคลธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะ 
2.2 ตองมีสัญชาติไทย ไมเปนคนวิกลจริต หรือศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 
2.3 เปนผูมีความพรอมในการประกอบการอัน ไดแก มีวัสดุท่ีจำเปน มีบุคลากรท่ีพรอมจะดำเนินงาน 

ในเรื่องคาใชจายเงินคาประมูลใหกับโรงเรียนตามกำหนดสัญญา 
2.4 สัญญา 2 ปการศึกษา (ตอสัญญาปตอป) 

3. ขอบังคับวาดวยประเภทของอาหาร และราคาท่ีจำหนาย 
3.1 ประเภทของอาหาร (ตองใชภาชนะท่ีทนความรอนและจำหนายในราคาท่ีทางโรงเรียนกำหนด) 
 3.1.1 ขาวราดแกง 

- ขาวราดแกงกับขาว 1 อยาง  ราคาจานละไมเกิน 20 บาท 
- ขาวราดแกงกับขาว 2 อยาง  ราคาจานละไมเกิน 25 บาท 

3.1.2 อาหารจานเดียว (ขาวมันไก ไกทอด ขาวขาหมู ขาวหมูแดง) 
- แบบธรรมดา  ราคาจานละไมเกิน 25 บาท 
- แบบพิเศษ  ราคาจานละไมเกิน 30 บาท 

3.1.3 อาหารประเภทเสน 
- แบบธรรมดา  ราคาชามละไมเกิน 25 บาท 
- แบบพิเศษ  ราคาชามละไมเกิน 30 บาท 

3.1.4 ของทอด ราคา 5 - 10 บาท ตองใชน้ำมันท่ีใหมสะอาดและไมใชน้ำมันซ้ำในการทอด 
3.1.5 ผลไมสด เปนผลไมตามฤดูกาล ราคา 5 - 10 บาท หามจำหนายอาหารประเภท 
         ของหมักดอง 
3.1.6 น้ำผลไมและน้ำปรุงรสท่ีไมมีสวนผสมของชาหรือกาแฟ ขนาดแกว 12 ออนซ  

ราคา 5 บาท ขนาดแกว 16 ออนซ ราคา 10 บาท  
น้ำปน ขนาดแกว 10 ออนซ ราคา 5 บาท ขนาดแกว 12 ออนซ ราคา 10 บาท 
ขนาดแกว 16 ออนซ ราคา 20 บาท 
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3.1.7 ขนมหวาน ถวยละ 5 - 10 บาท ของวาง ขนมขบเค้ียว ขนมไทย น้ำแข็งไส เบเกอรี่ 
         ขนมปงกรอบ จำหนายในราคาไมเกินทองตลาด 
3.1.8 ไอศกรีม ตองมีความสะอาดถูกหลักโภชนาการ จำหนายในราคาท่ีไมเกินทองตลาด 

3.2 อาหารที่นำมาจำหนายในโรงอาหารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ตองเปนอาหารที่มีคุณภาพดี 
สะอาด มีคุณคาทางโภชนาการ และมีความปลอดภัยตอผูบริโภคเปนสำคัญ และมีตามฤดูกาล 

3.3 ผักและผลไม ตองลางใหสะอาดดวยน้ำยากำจัดสารพิษ 
3.4 โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ และยาเสพติด หามผูจำหนายอาหารนำมาเปนธุรกิจในการจัดหา    

หรือจำหนาย ซึ่งบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ของมึนเมาท้ังหลาย มาจำหนายในโรงเรียน 
3.5 หามจำหนายอาหารที่ใชผลิตภัณฑพลาสติก (ไมทนความรอน) หรือ โฟม  สามารถใชผลิตภณัฑ

ธรรมชาติ เชน ใบตอง กระดาษ หรือผลิตภัณฑพลาสติก ถวยพลาสติก ทนความรอน เขาไมโครเวฟได เปนตน 
4. ขอบังคับวาดวยสุขภาพอนามัยของผูจำหนายและความสะอาด 

4.1 ภาชนะอุปกรณ เชน จาน ชาม ชอน และสอม ตองทำดวยวัสดุท่ีไมมีพิษภัย เชน สแตนเลส 
กระเบื้องเคลือบขาว แกว อลูมิเนียม เมลามีนสีตามที่โรงเรียนกำหนด สำหรับตะเกียบตองเปนไมไมตกแตง
หรือเปนพลาสติก สีตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

4.2 ภาชนะใสน้ำสมสายชู น้ำปลา และน้ำจ้ิม ตองทำดวยแกว กระเบ้ืองเคลือบขาวมีฝาปด 
และชอนตองทำดวยกระเบื้องเคลือบขาว หรือสแตนเลส สำหรับเครื่องปรุงอื่น ๆ ตองใสภาชนะที่ทำความ
สะอาดไดงาย มีฝาปดและสะอาด 

4.3 ลางภาชนะอุปกรณดวยวิธีการอยางนอย 2 ข้ันตอน โดยข้ันตอนท่ี 1 ลางดวยน้ำยาลางจาน 
และขั ้นตอนที ่ 2 ลางดวยน้ำสะอาด 2 ครั ้ง หรือลางดวยน้ำไหล และอุปกรณการลางตองสูงจากพื้น            
อยางนอย 60 เซนติเมตร หรือใชเครื่องลางอัตโนมัติ 

4.4 จาน ชาม ถ วย แก วน้ำ เก ็บคว ่ำในภาชนะโปร งสะอาดหร ือตะแกรงวางส ูงจากพื้น                 
อยางนอย 60 เซนติเมตร หรือเก็บภาชนะในสถานท่ีท่ีสะอาดมีการปกปด 

4.5 ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด หรือวางเปนระเบียบในภาชนะ     
ท่ีสะอาดและมีการปกปด ต้ังสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร 

4.6 จัดใหมีมุงครอบอาหารตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด และใหใสถาดอาหารในมุงครอบอาหารเทานั้น 
4.7 ผูจำหนายอาหารทุกคนตองไมเปนโรคติดตออันตราย เชน โรคเรื้อน วัณโรค โรคผิวหนัง โรคหวัด 

โรคเรื้องรังท่ีมือหรือโรคเอดส 
4.8 ผูจำหนายอาหารทุกคนตองใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเกี ่ยวกับการรักษาความสะอาด    

การจัดบรกิารอาหารและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับโดยเครงครัด 
4.9 ผู จำหนายอาหารทุกคนตองรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบริเวณ         

ภายในราน หนาราน ภาชนะใสอาหารและท่ีลางภาชนะ 
4.10 ผูจำหนายอาหารตองรวบรวมขยะใสถุงพลาสติก ผูกปากถุง นำไปกำจัดนอกโรงเรียนทุกวัน 
4.11 ผูจำหนายอาหารทุกคนตองแตงกายใหสะอาด ใสชุดเครื่องแบบที่โรงเรียนกำหนด ใสหมวก  

หรือตาขายคลุมผม ผากันเปอน และไมใสเส้ือแขนกุด กางเกงขาส้ัน ตลอดเวลาท่ีจำหนายอาหาร 
4.12 ผูจำหนายอาหารตองไดรับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐตามที่โรงเรียนกำหนด    

คือเดือน พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของทุกป 
4.13 ผูจำหนายอาหารจะตองมีกิริยาวาจาสุภาพกับครู นักเรียน บุคลากรอื่น ๆ ของทางโรงเรียน   

และบุคคลภายนอกท่ีมาใชบริการโรงอาหาร 
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4.14 ผูจำหนายอาหารตองมีความสามัคคีกลมเกลียวกับผูประกอบการรายอื่น ๆ 
4.15 ผูจำหนายอาหารตองชวยกันสงเสริมและปลูกฝงมารยาทนักเรียน ในดานการเขาแถวซื้ออาหาร

ตามลำดับกอนหลัง 
5. ขอบังคับวาดวยขอหาม 

5.1 หามนำสารหรือวัตถุที ่เปนพิษมาประกอบอาหารที่จำหนาย อาหารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   
เชน ผงชูรส สียอมผา หัวน้ำสม สารชวยอาหารเปอย กรอบ อาหารหมักดอง ของสุกๆ ดิบๆ              

5.2 ใหใชเตาแกสสำหรับประกอบอาหารได 
5.3 ผูจำหนายอาหารสามารถปรุงอาหารท่ีโรงเรียนหรือปรุงอาหารมาจากบานได แตตองสดใหม 
5.4 หามผู จำหนายอาหารนำพัสดุของโรงเรียน เชน โตะ เกาอี ้ ไปใชในการจำหนายอาหาร        

นอกจากส่ิงของท่ีทางโรงเรียนจัดไวให 
5.5 หามผูจำหนายอาหารทุกคนสูบบุหรี ่ หรือดื ่มสุรา เพราะโรงเรียนเปนเขตปลอดสารเสพติด      

ทุกชนิด 
5.6 ผูจำหนายอาหารตองชำระคาน้ำและคาไฟตามท่ีโรงเรียนกำหนดเปนรายเดือน 
5.7 หามจำหนายน้ำอัดลมทุกชนิด 
5.8 หามจำหนายอาหารท่ีกอใหเกิดความสกปรกแกสถานท่ี เชน เมล็ดแตงโม เมล็ดทานตะวัน ทอฟฟ 

หมากฝรั่ง หรืออาหารท่ีทางโรงเรียนพิจารณาหามจำหนาย  
6. บทลงโทษ 

6.1 หากผูประกอบการรานจำหนายอาหารละเลยหรือบกพรองในเงื ่อนไขและ ระเบียบโรงเรียน 
เชียงแสนวิทยาคม วาดวยการวาดวยการจำหนายอาหารในสถานศึกษา แลว ทางโรงเรียนมีการตักเตือน
และลงโทษตามลำดับข้ันตอนดังนี ้

ครั้งท่ี 1 ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร และลงช่ือรับทราบ 
ครั้งที่ 2 ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร โดยหักจากเงินประกัน 1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถวน)  

และลงช่ือรับทราบ 
ครั ้งที ่  3 ตักเตือนเปนลายลักษณอ ักษรและใหหยุดพักการจำหนายเปนเวลา 3 ถึง 5 วัน             

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นเหมาะสม  
6.2 หากผูประกอบการรานจำหนายอาหารไดรับการตักเตือนเปนลายลักษณอักษรรวมกัน 3 ครั้ง  

ซึ ่งนับรวมกันทุกกรณี โรงเรียนอาจพิจารณาใหเลิกจำหนายและถือวาสิ ้นสุดสัญญาทันที แมระยะเวลา
ประกอบการจะยังไมส้ินสุดปการศึกษาก็ตาม 
7. สิทธิการเขาจำหนายอาหารและการยกเลิกจำหนายอาหาร 

7.1 ผูประกอบการจำหนายอาหารมีสิทธิจำหนายอาหารเปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา ตามประกาศ
ของทางโรงเรียน และจำหนายอาหาร สัปดาหละ 5 วัน (วันจันทร – วันศุกร) และหามนำอาหารทุกประเภท
มาวางจำหนายนอกโรงอาหารโดยเด็ดขาด เวนแตโรงเรียนจะมีประกาศเปนอยางอื่น 

7.1.1 จำหนายอาหาร ภาคเชา  ระหวางเวลา 06.30 – 08.30 น. 
ภาคกลางวัน ระหวางเวลา 10.40 – 12.40 น. 
ภาคบาย ระหวางเวลา 14.00 – 16.00 น. 

หมายเหตุ รานคาสวัสดิการ และ โตก 5 (รานขนมเบ็ดเตล็ด อาหารทานเลน)  
              สามารถจำหนายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและชาบู ไดในเวลา 15.00 น. เปนตนไป 



- ๔ - 
 

7.2 หามจำหนายอาหารใหแกนักเรียนในขณะที่เปนเวลาเรียนหรือเวลาที่นอกเหนือจากที่กำหนด  
โดยเด็ดขาด เวนแตกรณีจำเปนท่ีไดรับอนุญาตจากโรงเรียน 

7.3 จำหนายโดยรับเงินสด 
7.4 ตองติดปายแสดงราคาสินคาชัดเจน 
7.5 ผูประกอบการจำหนายสินคายินดีจะชำระคาธรรมเนียมการจำหนายสินคา ดังนี้ 
          7.5.1 เงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปการศึกษาละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)          

เงินหลักประกันดังกลาวขางตน ทางโรงเรียนจะคืนใหครบตามจำนวนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง โดยผูประกอบการ
รานไมมีหนี้สินผูกพันท่ีจะตองชำระแกโรงเรียน 

7.5.2 เงินผลประโยชนอยูในเงื่อนไขท่ีโรงเรียนกำหนด 
7.6 ผูประกอบการรานจะตองนำอาหารมาจำหนายทุกวันและหากมีความจำเปนไมมาจำหนายตอง

แจงใหโรงเรียนทราบเปนลายลักษณอักษร และจะตองไดรับอนุญาตกอน โดยหามหยุดจำหนายอาหารติดตอ
เปนเวลา 2 วัน ในเดือนนั้น ๆ และหากหยุดจำหนายโดยไมทราบสาเหตุ และไมแจงใหโรงเรียนทราบลวงหนา 
ใหถือวาเปนการยกเลิกการจำหนายสินคาในโรงเรียนโดยไมมีขอแมใด ๆท้ังส้ิน 

7.7 ผูประกอบการรานรายใดฝาฝน ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับวาดวยการจำหนายอาหาร  
ฉบับนี้ ทางโรงเรียนมีสิทธิ์ใหบุคคลนั้นหยุดจำหนายอาหารหรือสินคาในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมโดยไมมี
ขอแมใด ๆท้ังส้ิน 

7.8 หามโอนหรือขายหรือกระทำการอันใดที่เปนการเปลี่ยนสิทธิ์การจำหนายใหแกผูอื่นมาทำการ
จำหนายแทนโดยเด็ดขาด 

7.9 ใหคณะกรรมการโภชนาการโรงเรียนเปนผูควบคุมดูแลจำหนายสินคาใหปฏิบัติตามระเบียบ     
โดยเครงครัด 

7.10 ในกรณีที ่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือระเบียบนี้ไมไดกำหนดเรื ่องใดไว      
ใหผูอำนวยการโรงเรียนตีความและวินิจฉัยช้ีขาด คำวินิจฉัยนั้นใหเปนท่ีสุด 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  25  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 
 

        ลงช่ือ 
         (นายบุญเทพ  พิศวง) 

        ผูอำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

 
  
  


