
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
ว่าด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าและการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน พ.ศ.2565 

******************************************************** 
 

เพ่ือให้การดำเนินการเก่ียวกับผู้ประกอบการร้านค้า และการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนท่าดอกคำ
วิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อชีวิต สุขภาพ และพลานามัยของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรง 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมผู้เข้ามาขาย
อาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2518 โรงเรียนเรียมท่าดอกคำวิทยาคม จึงกำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยผู้ประกอบการ
ร้านค้าและการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม พ.ศ.2565 ดังนี้ 

 

หมวดที่ 1 บทท่ัวไป 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ว่าด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าและการ

จำหน่ายอาหารในโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม พ.ศ.2565  
ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับ นับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบต่างๆ 

ของโรงเรียน ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้  

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
นักเรียน ครู และบุคลาการทางการศึกษา หมายถึง นักเรียน ครู และบุคลาการทางการศึกษา 

ที่กำลังศึกษา และกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
ผู้ประกอบการร้านค้า หมายถึง ผู้ที่ทำสัญญากับทางโรงเรียน เพ่ือดำเนินการจำหน่ายอาหาร 

เครื่องดื่ม ขนม และอ่ืนๆ  ตามสัญญาที่ทำไว้กับทางโรงเรียน 
อาหาร เครื่องดื่ม ขนม และอ่ืนๆ หมายถึง สินค้าสำหรับอุปโภค และบริโภค ที่โรงเรียน 

อนุญาตให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถจำหน่ายได้ตามสัญญาที่ทำไว้กับทางโรงเรียน 
 

หมวดที่ 2 การทำสัญญาและผลของสัญญา 
ข้อ 5 การทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาจำหน่ายอาหาร สัญญาระหว่างโรงเรียนท่าดอกคำ

วิทยาคม กับ ผู้ประกอบการร้านค้า ต้องกระทำขึ้น ณ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม เท่านั้น โดยผู้อำนวยการ
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายหนึ่ง กับผู้ประกอบการร้านค้า อีกฝ่ายหนึ่ง 

ข้อ 6 ระยะเวลาในการทำสัญญาจำหน่ายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และอ่ืนๆ การทำสัญญาระหว่าง 
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม กับผู้ประกอบการร้านค้า จะทำปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลาของสัญญา 
1 ปี อยู่ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป 

ข้อ  7 ผู้ประกอบการร้านค้า ต้องเป็นผู้ดำเนินการปรุงอาหาร และจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 
ขนมและอ่ืนๆ ด้วยตนเองทุกวัน หากมีความจำเป็นต้องให้ผู้อื่นมาดำเนินการปรุงอาหารและจำหน่ายแทน ให้
แจ้งโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน อย่างน้อย 1 วัน หากผู้ประกอบการร้านค้าให้ผู้อื่นมาดำเนินการ



ปรุงอาหารและจำหน่ายแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเกินเวลาที่กำหนด ผู้ประกอบการร้านค้ารายนั้นจะ
ถูกลงโทษตามที่ระเบียบโรงเรียนกำหนดไว้ หรือ โรงเรียนอาจยกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณีหนักเบา 

ข้อ 8 กรณีผู้ประกอบการร้านค้า จะหยุดดำเนินการในระหว่างที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญา ให้ผู้ประกอบการ 
ร้านค้าแจ้งต่อโรงเรียนหรืองนโภชนาการ เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วัน หลังจากหยุดจำหน่ายอาหาร 
ขนมเครื่องดื่ม และอ่ืนๆ หากผู้ประกอบการร้านค้าไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ถือว่า การดำเนินการต่างๆยัง 
มีผลต่อไป  ถ้าผู้ประกอบการร้านค้าจะโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นดำเนินการแทน จะต้องโอนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เป็น 
ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น และต้องได้รับความเห็นชอบจากทางโรงเรียนก่อน 

ข้อ 9 เมื่อสิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องขนย้ายสิ่งของต่างๆออกจากพ้ืนที่ที่ตั้งร้าน พร้อม
กับส่งมอบพื้นที่ที่ตั้งร้านคืนให้กับทางโรงเรียนภายใน 7 วัน และถ้าหากพบว่าพ้ืนที่ที่ตั้งร้านมีการชำรุดเสียหาย 
ผู้ประกอบการร้านค้า จะต้องดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนจึงส่งมอบ 

ข้อ 10 การชำระค่าเงินและค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงเรียนตามสัญญา ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้อง
ชำระเงินให้กับทางโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ตามระเบียบ ดังนี้ (อาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราตามความ 
เหมาะสมและความจำเป็น) 

(1) ชำระค่าแรกเข้า 10,000 บาท 
(2) ชำระสิ้นภาคเรียนที่ 1  จำนวน 6,000 บาท  
(3) ชำระสิ้นภาคเรียนที่ 2  จำนวน 6,000 บาท 

ข้อ 11 เอกสารประกอบในการทำสัญญาให้ผู้ประกอบการร้านค้า นำเอกสารมาประกอบการทำ
สัญญากับทางโรงเรียน  ดังนี้ 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน (ให้นำฉบับจริงมาตรวจสอบด้วย) 
(3) ใบรับรองแพทย์ที่ผ่านการตรวจโรคจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลของ 

เอกชนที่ได้มาตรฐาน (แพทย์มีใบประกอบโรคศิลป์) โดยมีผลการตรวจแล้วพบว่า ผู้ประกอบการร้านค้า 
ดังกล่าว ไม่มีโรคติดต่อทุกชนิด เช่นโรคผิวหนัง โรคไวรัสตบัอักเสบ โรคปอด  วัณโรค โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง 
รวมทั้งการติดเชื้อไวรัสบางชนิดที่เป็นอันตราย 

(4) ใบรับรองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

หมวดที่ 3 คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้า 
ข้อ 12 ผู้ประกอบการร้านค้า ที่จะได้รับอนุญาตให้ทำสัญญา และมีสิทธิในการจำหน่ายอาหาร 

เครื่องดื่ม ขนม และอ่ืนๆ ตามระเบียบและตามสัญญาที่ทำกับโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม จะต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องมีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี (ถา้อายุเกิน 60 ปี จะต้องได้รับการประเมิน 

จากคณะกรรมการโภซนาการของโรงเรียน และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายก่อนทำสัญญา) 

(3) ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด ตามหมวด 2 ข้อ 11 (3) 
และต้องได้รับการตรวจสุขภาพและรับรองจากหน่วยงานของรัฐด้านสาธารณสุข 

(4) ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญการในการประกอบอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักอนามัย 
และหลักโภชนาการ 

(5) ต้องเป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆของทาง 
โรงเรียน 

(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ติดการพนัน และไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท 



(7) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(8) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ 

ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ 
(9) ต้องมีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ ทุนทรัพย์ และบุคลากรที่จะมาช่วยในการปรุงอาหาร 

และจำหน่ายอาหาร 
(10) ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบโรงเรียน กฎหมายบ้านเมือง และหลักศีลธรรมจรรยา 

 

หมวดที่ 4 แนวปฏิบัติในการให้บริการ 
ข้อ  13 ผู้ประกอบการร้านค้า จะต้องยึดแนวปฏิบัติในการให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ดังนี้ 
(1) การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และอ่ืนๆ 

(1.1) ผู้ประกอบการร้านค้า จะต้องจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และอ่ืนๆ ตามที่ 
ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายอาหารอื่นๆนอกเหนือจากท่ีทำสัญญาไว้กับทางโรงเรียน ถ้าฝ่าฝืน
จะถูกลงโทษตามที่ระเบียบฉบับนี้กำหนดไว้ 

(1.2) ผู้ประกอบการร้านค้า จะต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารโดยเคร่งครัด  
และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการงานโภชนาการ 

(1.3) อาหารที่นำมาจำหน่ายในโรงเรียน ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็น 
ประโยชน์ต่อร่างกายผู้บริโภค 

(1.4)  อาหารที่จำหน่ายในแต่ละวัน จะต้องประกอบหรือปรุงไว้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง  
และมีรสชาติกลางๆ ไม่หวาน มัน เค็ม เกินไป 

(1.5) ในการปรุงและจำหน่ายอาหารแต่ละวัน ต้องไม่ให้เมนูอาหารซ้ำกัน ร้าน 
ข้าวราดแกงจะสับเปลี่ยนเมนูอาหารที่ไม่ซ้ำกันร้านละ 2 เมนู  

(1.6) ห้ามประกอบ และจำหน่ายอาหารที่มีสารต้องห้ามเจือปน เช่น สารบอแรกซ์  
น้ำประสานทอง สารฟอกขาว ดินประสิว ผงชูรส และสารอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศไว้เป็นสาร
อันตราย ถ้าพบว่าฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามที่ระบุไว้ในระเบียบรวมทั้งถ้าตรวจพบว่ามีสิ่งแปลกปลอม 
เช่น เศษฝอยขัดหม้อ ชิ้นส่วนของแมลงต่างๆ ยางรัดของ เส้นผม หรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ปะปนอยู่ในอาหาร จะต้อง
ถูกลงโทษตามที่ระบุไว้ในระเบียบฉบับนี้ 

(1.7) ในการให้บริการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และอ่ืนๆ ผู้ประกอบการ 
ร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด ถ้าฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามระเบียบฉบับนี้ 
โดยให้จำหน่ายตามเวลา ดังนี้ 

-ภาคเช้า ทุกระดับชั้น เวลา 06.00 - 07.20 น. 
-ภาคกลางวัน ทุกระดับชั้น เวลา 12.00 - 13.00 น. 

(1.8) ในกรณีที่ผู้ประกอบการร้านค้าจะหยุดจำหน่ายอาหาร จะต้องแจ้งให้หัวหน้า 
งานโภชนาการโรงเรียน ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 1 วัน 
   (1.9) การดูแลพื้นที่ในโรงอาหาร ให้ผู้ประกอบการร้านค้าดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณพ้ืนที่ในโรงอาหาร โต๊ะรับประทานอาหารของครูและนักเรียนให้สะอาดเรียบร้อย 

(2) การแต่งกายของผู้ประกอบการร้านค้า จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(2.1) ต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด มิดชิด สุภาพ  ต้องสวมกางเกงขายาวสีดำ 

หรือสีกรมท่า เท่านั้น 
(2.2) ต้องสวมผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก สวมหมวก สวมรองเท้าหุ้มส้น และถุงเท้าสี 

สุภาพทุกครั้งที่ประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหาร 



(2.3) ต้องสวมถุงมือที่สะอาดทุกครั้งที่สัมผัสอาหาร หรือใช้อุปกรณ์ที่สะอาดในการ 
หยิบ ตัก หรือปรุงอาหาร และห้ามใส่เครื่องประดับทุกประเภท 

(3) ข้อปฏิบัติอ่ืนๆที่ผู้ประกอบการร้านค้า ต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม 
(3.1) ผู้ประกอบการร้านค้า จะต้องมีใบอนุญาตเพ่ือจำหน่ายอาหาร โดย 

สามารถติดต่อขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
(3.2) ผู้ประกอบการร้านค้า สามารถมีผู้ช่วยประกอบอาหาร หรือ จำหน่ายอาหาร 

โดยต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าว รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อกำหนดต่างๆของงานโภชนาการ
โรงเรียน ด้วย 

(3.3) ห้ามผู้ประกอบการร้านค้า นำภาชนะใส่อาหารประเภทถุงพลาสติก จานโฟม  
กล่องโฟมหรือวัสดุต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมาใส่อาหารโดยเด็ดขาด ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืน 
จะถูกดำเนินการลงโทษตามระเบียบนี้ 

(3.4) ผู้ประกอบการร้านค้า จะต้องมีกิริยาวาจาสุภาพต่อนักเรียน ครู และบุคลากร 
ทุกฝ่ายของโรงเรียน รวมทั้งต้องมีความสามัคคี ปรองดองกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน ถ้าฝ่าฝืนจะถูก 
ดำเนินการลงโทษตามระเบียบนี้ 

(4) การกำหนดราคาหรือเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และอ่ืนๆ ต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโภชนาการ และผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนทุกครั้ง 
 

หมวดที่ 5 บทลงโทษ 
ข้อ 14 ผู้ประกอบการร้านค้าทุกรายที่ได้ทำสัญญาในการให้บริการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม 

และอ่ืนๆ  กับทางโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม จะถูกลงโทษถ้ามีการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับข้อตกลง หรือ
ข้อกำหนดต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญา โดยจะมีการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ตักเตือน (ตักเตือน เพียง 1 ครั้ง) 
(2) พักการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และอ่ืนๆ (พัก 3 - 5 วัน ตามที่คณะกรรมการ 

โภชนาการกำหนด) 
(3) ทำทัณฑ์บน (ทำทัณฑ์บน เพียง 1 ครั้ง) 
(4) ยกเลิกสัญญา 

ข้อ  15 การลงโทษขั้นตักเตือน  เมื่อผู้ประกอบการร้านค้า มีการกระทำผิดระเบียบผู้ประกอบการ 
รา้นค้าและการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) การแต่งกาย ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อ 13 (2.1) , (2.2) 
(2) การใช้กิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ มีการทะเลาะวิวาท ข้อ 13 (3.4) 
(3) การปรุงอาหารที่มีรสชาติไม่ตรงตามที่โรงเรียนกำหนด ข้อ 13 (1.4) 

ข้อ  16 การลงโทษขั้นพักการจำหน่ายอาหาร เมื่อผู้ประกอบการร้านค้า มีการกระทำผิด 
ระเบียบผู้ประกอบการร้านค้าและการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) พบว่าไม่ใช้ถุงมือ หรืออุปกรณ์ ในการจับ หยิบ หรือ ปรุงอาหาร ข้อ 13 (2.3) 
(2) พบสิ่งแปลกปลอมในอาหาร ข้อ 13 (1.6) 
(3) พบสารต้องห้าม หรือสารที่เป็นอันตรายในอาหาร ข้อ 13 (1.6) 
(4) พบการจำหน่ายอาหาร ไม่ตรงเวลา, การละเลยเรื่องเมนูอาหาร ข้อ 13 (1.5, 1.7) 
(5) พบการแอบใช้ภาชนะท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 13 (3.3) 
(6) พบว่าไม่มีใบอนุญาตเพ่ือจำหน่ายอาหาร ข้อ 13 (3.1) 
(7) พบว่ามีการนำแรงงานต่างด้าวมาเป็นผู้ช่วยในการปรุงและจำหน่ายอาหาร ข้อ 13 (3.2) 
(8) พบการแอบขึ้นราคาอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และอ่ืนๆ โดยพลการ ข้อ 13 (4) 



ข้อ  17  การลงโทษขั้นทำทัณฑ์บน เมื่อผู้ประกอบการร้านค้า  มีการกระทำผิดระเบียบ
ผู้ประกอบการร้านค้าและการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ตามข้อ 16 โดยทำผิดซ้ำซาก ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้อง 

ข้อ 18 การลงโทษขั้นยกเลิกสัญญา เมื่อผู้ประกอบการร้านค้า มีการกระทำผิดระเบียบผู้ประกอบการ 
ร้านค้าและการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ตามข้อ 17 โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม ข้อ 14 (1) - (3) แล้ว 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
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(นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 


