
 

ระเบียบโรงเรียนนครสวรรค์ 

ว่าด้วยการควบคุมผู้นำอาหารมาจำหน่ายภายในโรงอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) 

----------------------------------------- 

เพ่ือเป็นการควบคุมผู้นำอาหารเข้ามาจำหน่ายในโรงอาหารของโรงเรียน ดำเนินไปด้วยความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซ่ึงประกอบด้วย นักเรียน ครูและบุคลากร 

ภายในโรงเรียนนครสวรรค์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมผู้นำอาหารเข้ามาจำหน่าย 

ในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘ และตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการบริหาร

จัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข จึงได้ประกาศระเบียบโรงเรียนนครสวรรค์ ว่าด้วยการควบคุมผู้นำอาหารมาจำหน่ายในโรงอาหาร

การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร โรงเรียนนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงวางระเบียบไว้  ดังนี้ 

หมวดที่ ๑  หมวดทั่วไป 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนครสวรรค์ ว่าด้วยการควบคุมผู้นำอาหารมาจำหน่าย

ภายในโรงอาหารโรงเรียนนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งใดที่เคยประกาศไว้แล้ว หรือซึ่ง

ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๔  ในประกาศนี้  

“โรงเรียน” หมายถึง  สถานศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์  

จ.นครสวรรค์ 

“โรงอาหาร” หมายถึง โรงอาหารหรืออาคารสถานที่ซึ่งจัดจำหน่ายอาหาร ภายในโรงเรียน 

นครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

”หัวหน้าสถานศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์  

     “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการควบคุมผู้นำอาหารเข้ามาขายในโรงเรียน ที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากหัวหน้าสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๔.๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

๔.๒ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

๑ 

๑ 
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๔.๓ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์ 

๔.๔ หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียน 

๔.๕ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 

”ร้านค้า” หมายถึง เจ้าของร้านที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา โดยลงนามใน 

หนังสือสัญญาประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร  

”ผู้จำหน่าย” หมายถึง เจ้าของร้านค้า หรือ ผู้ขาย หรือ ผู้ปรุงอาหาร หรือ ผู้ช่วยขายอาหาร 

ที่ได้รับการคัดเลือกและอนุมัติ จากคณะกรรมการให้จำหน่าย/ขายอาหารภายในโรงอาหาร   

”ผู้ให้เช่า” หมายถึง โรงเรียนนครสวรรค์ โดยหัวหน้าสถานศึกษา คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นครสวรรค์ และหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ลงนามในสัญญาเช่า 

”ผู้เช่า” หมายถึง ผู้จำหน่าย/ผู้ขายอาหาร ที่ผ่านการดำเนินการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 

และได้รับอนุมัติให้ทำสัญญาเช่าพ้ืนที่เพ่ือจัดจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร 

”อาหาร” หมายถึง สินค้าเพ่ือการบริโภค น้ำด่ืม เครื่องดืม่ ท่ีคณะกรรมการได้พิจารณาอนุญาต 

ให้ผู้เช่าสามารถจัดจำหน่ายในบริเวณเขตพื้นท่ีภายในโรงอาหารเท่านั้น 

”ค่าเช่า” หมายถึง เงินที่ผู้ให้เช่าได้รับจากผู้เช่า เพ่ือจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร  โดยผู้เช่า 

ต้องชำระเป็นรายเทอม  

”เงินบำรุงสถานศึกษา” หมายถึง เงินค่าเช่ารายเทอมที่ได้รับจากผู้เช่า จัดเป็นรายได้ของ 

สถานศึกษา  

”ปี” หมายถึง ปีการศึกษา 
 

หมวดที่ ๒  หมวดข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและข้อปฏิบัติของผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร 

            ข้อ ๑  ต้องมีสัญชาติไทย มีที่อยู่อาศัยปัจจุบันชัดเจน  

 ข้อ ๒  ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ไม่ทุพพลภาพ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และ เอกซเรย์ปอด โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงกับ

คณะกรรมการในทุก ๆ ปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ข้อ ๓  ต้องปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน ไม่เป็นปฏิปักษ์กับโรงเรียน 

ข้อ ๔  สิทธิการได้รับอนุญาตเป็นสิทธิเฉพาะตัว ผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตไม่

สามารถถ่ายโอนให้ผู้อ่ืนผู้ใดได้ด้วยตนเอง หากผู้ประกอบการรายใด ถ่ายโอนสิทธิดังกล่าวข้างต้นให้ผู้อ่ืน

โรงเรียนจะใช้สิทธิ์ “ยกเลิกสัญญา”โดยทันที 

๒ 
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ข้อ ๕ ต้องชำระค่าเช่าสถานที่ เป็นรายภาคเรียนและค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  

เป็นรายเดือน ตามวัน เวลา และอัตราที่โรงเรียนกำหนด 

 ข้อ ๖ ร้านค้ารายใดไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในข้อ ๕ จะไมไ่ด้รับสิทธิการใช้พื้นที่ภายในโรงอาหารเพ่ือ

ประกอบการจำหน่ายอาหาร จนกว่าจะได้รับการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ข้อ ๗  การคัดเลือกร้านค้าเพ่ือจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร  ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณาคัดเลือก เพ่ือนำเสนอหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๘  ในกรณีที่ร้านค้าว่างลง ให้ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์กำหนดของ

สถานศึกษา เพ่ือนำเสนอหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาอนุญาต  โดยมีระยะเวลาดำเนินการปิดประกาศและ 

รับสมัคร ภายใน ๑๕ วันทำการ และดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน  

 ข้อ ๙ การหยุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งเหตุผลความจำเป็นให้โรงเรียน

ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน ผู้ประกอบการรายใดหยุดการจำหน่ายติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่แจ้งเหตุผลความ

จำเป็นให้โรงเรียนทราบ จะถูก “ยกเลิกสัญญา” และ “ระงับการขายทันท”ี 
 

หมวดที่ ๓  หมวดข้อบังคับว่าด้วย คุณภาพ ประเภทของอาหาร และราคาอาหารที่จำหน่าย 

เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ในคุณค่าของอาหารสูงสุด ตามหลักโภชนาการอาหารปลอดภัยใน

โรงเรียน  

ข้อ ๑  ประเภทอาหารและราคาจำหน่าย  
   ๑.๑  ข้าวราดแกง 

- ข้าวราดแกง ๑ อย่าง  ราคาไม่เกิน ๒๐ บาท  
- ข้าวราดแกง ๒ อย่าง  ราคาไม่เกิน ๒๕ บาท  
- ข้าวราดแกง (พิเศษ)  ราคาไม่เกิน ๓๐ บาท  

   ๑.๒  ก๋วยเตี๋ยว 
- แบบธรรมดา   ราคาไม่เกิน ๒๕ บาท  

- แบบพิเศษ   ราคาไม่เกิน ๓๐ บาท  
   ๑.๓  อาหารจานเดียว (ข้าวผัด/ข้าวมันไก/่ข้าวขาหม/ูข้าวหมกไก/่ข้าวหมูแดง/ข้าวหมูกรอบ) 

- แบบธรรมดา   ราคาไม่เกิน ๒๕ บาท  
- แบบพิเศษ   ราคาไม่เกิน ๓๐ บาท  

   ๑.๔  ราดหน้า ผัดไทย หอยทอด ก๋วยจั๊บ 
- แบบธรรมดา   ราคาไม่เกิน ๒๕ บาท  
- แบบพิเศษ   ราคาไม่เกิน ๓๐ บาท  

๓ 
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   ๑.๕  อาหารทอด (อาหารคาวทอด + ข้าวเหนียว) 
- ราคาต่อชิ้น    ราคาไม่เกิน ๑๐ บาท  

- แบบธรรมดา    ราคาชุดละไม่เกิน ๒๕ บาท  
- แบบพิเศษ    ราคาชุดละไม่เกิน ๓๐ บาท  

   ๑.๖  อาหารอีสาน (ลาบ/ส้มตำ/ไก่ย่าง/หมูย่าง/หมูทอด/ไก่ทอด+ข้าวเหนียว) 
- ราคาต่อชิ้น    ราคาไม่เกิน  ๑๐ บาท  

- แบบธรรมดา    ราคาชุดละไม่เกิน ๒๕ บาท  
- แบบพิเศษ    ราคาชุดละไม่เกิน ๓๐ บาท  

  ๑.๗  อาหารประเภทยำ/สลัดผัก/ผลไม้/ต้ม/นึ่ง 

- ราคาต่อชิ้น    ราคาไม่เกิน ๑๐ บาท  
- แบบธรรมดา    ราคาชุดละไม่เกิน ๒๕ บาท  
- แบบพิเศษ    ราคาชุดละไม่เกิน ๓๐ บาท  

  ๑.๘  อาหารนานาชาติ (ได้ทุกชาติ) 

- ราคาต่อชิ้น    ราคาไม่เกิน ๑๐ บาท  
- แบบธรรมดา    ราคาชุดละไม่เกิน ๒๕ บาท  
- แบบพิเศษ    ราคาชุดละไม่เกิน ๓๐ บาท  

  ๑.๙  ขนมหวาน/หวานเย็น /น้ำแข็งใส  

- แบบธรรมดา (ถ้วย ๑๐ ออนซ์)  ราคาถ้วยละไม่เกิน ๑๒ บาท  
- แบบพิเศษ (ถ้วย ๑๐ ออนซ์)  ราคาถ้วยละไม่เกิน ๑๕ บาท  

  ๑.๑๐  ไอศกรีม 

- แบบธรรมดา    ราคาถ้วยละไม่เกิน ๑๐ บาท  
- แบบพิเศษ    ราคาถ้วยละไม่เกิน ๑๕ บาท 

  ๑.๑๑ ผลไม ้

- แบบปกติธรรมดา   ราคาถุงละไม่เกิน  ๕ บาท  
- แบบพิเศษ    ราคาถุงละไม่เกิน ๑๐ บาท  

  ๑.๑๒ เครื่องดื่ม  

- น้ำขวด       ราคาไม่เกิน  ๖ บาท  
- น้ำหวานไม่ผสมนม (แก้ว ๑๖ ออนซ์) ราคาไม่เกิน ๑๒ บาท  
- น้ำหวานผสมนม (แก้ว ๑๖ ออนซ์)  ราคาไม่เกิน ๑๕ บาท 
- ชงร้อน     ราคาไม่เกิน ๑๐ บาท 

 
 
 

๔ 
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หมวดที่ ๔  หมวดข้อบังคับ ว่าด้วยแนวปฏิบัติของผู้จำหน่ายอาหาร 

เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย เป็นตัวอย่างที่ดีด้านการดูแลความสะอาดให้กับนักเรียนและผู้พบเห็น 

เมื่อมาใช้บริการภายในโรงอาหาร จึงกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันของร้านค้า ดังนี้ 

ข้อ ๑  ต้องเป็นผู้ที่โรงเรียนอนุญาตเท่านั้น 

ข้อ ๒  ต้องขายอาหารตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด 

ข้อ ๓  ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สะอาด ตัดเล็บสั้น และไม่ทาสีเล็บ ทุกครั้งที่จำหน่ายอาหาร

ต้องสวมถุงมือ ใส่หน้ากาก สวมเสื้อกันเปื้อนแบบเต็มตัวและมีหมวกคลุมผม สีสุภาพ และต้องมัดรวบเก็บผม 

ให้มิดชิด โดยการต่างกายของผู้จำหน่ายอาหาร มีข้อกำหนด ดังนี้ 

๓.๑ สุภาพสตรี สวมผ้าถุง/กางเกง/กระโปรง ที่มีความยาวระดับคลุมเข่า สีสุภาพ และ  

สวมใส่เสื้อมีแขน สีสุภาพ เรียบร้อย  

๓.๒ สุภาพบุรุษ สวมกางเกงขายาวไม่รัดรูป เสื้อมีแขน สีสุภาพ เรียบร้อย 

๓.๓ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ต้องสวมรองเท้า ใส่ผ้ากันเปื้อนแบบเต็มตัวตลอดเวลา 

ที่จำหน่ายอาหาร สวมถุงมือ สวมหน้ากากอนามัย และสวมหมวกคลุมผมสีสุภาพ โดยเก็บผมให้มิดชิด  

ข้อ ๔  ต้องมกีิริยามารยาท สุภาพ เรียบร้อย มีความเมตตาอย่างเป็นกัลยาณมิตร   

ข้อ ๕  ต้องรับผิดชอบดูแล ทำความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ภายในโรงอาหารทั้งหมด             

  ข้อ ๖  ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการจำหน่ายอาหารในทุกกรณี 

  ข้อ ๗  ต้องจัดตกแต่งร้าน ตลอดจนดูแลความสะอาดบริเวณร้านค้า และบริเวณท่ีรับประทานอาหาร

ของนักเรียน ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบอยู่เสมอ  

  ข้อ ๗  ต้องจัดตกแต่งร้าน ตลอดจนดูแลความสะอาดบริเวณร้านค้า และบริเวณท่ีรับประทานอาหาร

ของนักเรียน ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบอยู่เสมอ  

ข้อ ๘  การกระทำใด ๆ ที่เป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติม เพ่ือตกแต่งร้านค้าของตนเอง 

จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยสิทธิ์ในสิ่งของที่ต่อเติมให้ตกเป็น

สมบัติของโรงเรียน 

ข้อ ๙  ต้องร่วมสมานสามัคคีกันในการสอดส่อง ดูแล ภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย

หรือภัยจากโจรผู้ร้าย เป็นต้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยดังกล่าว ร้านค้าทุกร้านจะต้องรับผิดชอบ

ร่วมกัน 

ข้อ ๑๐ ต้องร่วมกัน ดูแล รักษา ทรัพย์สินของทางราชการ และใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด คุ้มค่า 

และ ยั่งยืน 

๕ 



-๖- 

ข้อ ๑๑ หลังเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกร้านค้าต้องงดเว้นการประกอบอาหาร เวลา ๑๕.๐๐ น. ทุกร้านค้า

ต้องจัดเก็บและปิดร้านค้าให้เรียบร้อย 

ข้อ ๑๒ การจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายอาหาร ทุกร้านต้องจัดเตรียมตู้กระจกปิดมิคชิด เพื่อป้องกัน

แมลงและฝุ่นละออง โดยห้ามใช้สารเคมีฉีดพ่นในขณะที่มีอาหารวางอยู่ 

ข้อ ๑๓ ต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ พูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะ สุภาพไม่ทะเลาะวิวาท หรือก่อ

ความไม่สงบขึ้นภายในโรงเรียน ห้ามทำกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
 

หมวดที่ ๔  หมวดข้อบังคับว่าด้วยสุขอนามัยและความสะอาด 

ข้อ ๑  ภาชนะประกอบอาหาร ใส่อาหารและเครื่องปรุง ทุกชิ้นต้องสะอาด ถูกหลักอนามัย  

มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

ข้อ ๒  สถานที่ปรุงอาหาร ต้องสะอาด เรียบร้อย และเป็นระเบียบ  

ข้อ ๓  ภาชนะท่ีใช้แล้วต้องล้างทำความสะอาด โดยนำไปคว่ำในที่โลงหรือผึ่งแดดและเก็บใส่กล่อง 

มีฝาปิดหรือเก็บใส่ตู้ให้มิดชิด   

ข้อ ๔  ร้านค้าต้องแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย สวมหมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ใส่ผ้ากัน

เปื้อน หรือ แต่งกายด้วยชุดที่โรงเรียนกำหนด 

ข้อ ๕  ร้านค้าต้องดูแลสถานที่จำหน่ายอาหาร บริเวณรอบ ๆ ร้าน และหน้าร้าน ให้สะอาดอยู่เสมอ 

ไร้สิ่งปฏิกูลหรือขยะซึ่งก่อให้เกิดโรค 

ข้อ ๖  ร้านค้าต้องได้รับการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลตามท่ีโรงเรียนกำหนด ก่อนเปิดภาคเรียน 

ของทุกปี 

หมวดที่ ๕  หมวดข้อบังคับว่าด้วยข้อห้าม 

ข้อ ๑  ห้ามสารพิษ สารเสพติด หรือสิ่งเจือปนอาหารที่ทำลายสุขภาพเจือปนในอาหาร เช่น ผงชูรส 

สารปรุงแต่งกลิ่น สี ผงเนื้อนุ่ม ผงกรอบ สารกันบูด หรืออาหารหมักดอง 

ข้อ ๒  ห้ามจำหน่ายน้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง ภาชนะใส่น้ำต้องเป็นโหลแก้วเท่านั้น 

ข้อ ๓  ห้ามจำหน่ายอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารหมัก ดอง สุก ๆ ดิบ ๆ ปรุงผงชูรส  

เป็นต้น 

ข้อ ๔  ห้ามจำหน่ายอาหารนอกเวลาที่โรงเรียนกำหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเท่านั้น 

  ข้อ ๕  ห้ามส่งเสียงดังเกินความจำเป็น ซึ่งเป็นการรบกวนภารเรียนการสอน และความสงบของผู้

จำหน่ายอาหารด้วยกันเอง  

ข้อ ๖  ข้อห้ามอ่ืน ๆ ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ลงมติเป็นเอกฉันท์ 

๖ 



-๗- 

หมวดที่ ๖  หมวดบทลงโทษ 

 ข้อ ๑  ร้านค้าและหรือผู้จำหน่ายอาหารใด ๆ ละเลยหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการพิจารณา

ดำเนินการลงโทษ ดังนี้ 

๑.๑ ความผิดเล็กน้อย ให้คณะกรรมการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและหยุดพัก 

การขาย มีกำหนดไม่เกิน ๓ วัน ถ้ายังฝ่าฝืนหรือทำผิดซ้ำอีกในกรณีเดียวกัน หรือต่างกรณีให้คณะกรรมการ

นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือพิจารณาโทษ ดังนี้  

  ครั้งที่ ๑   ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

ครั้งที่ ๒   ให้หยุดพักการขายกำหนดไม่เกินครั้งละ ๓ วัน 

ครั้งที่ ๓   ให้หยุดพักการขายกำหนดไม่เกินครั้งละ ๕ วัน 

๑.๒ ความผิดร้ายแรง กรณีความผิดต่อเนื่อง ข้อ ๑.๑ เกิน ๓ ครั้ง ให้คณะกรรมการ 

ดำเนินการเสนอ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพิจารณา “ยกเลิกสัญญา” และดำเนินการตามควรแก่กรณี 

ข้อ ๒  หากมีการผิดระเบียบระหว่างภาคเรียนที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน มีการตักเตือนด้วย 

ลายลักษณ์อักษรและไดล้งโทษให้หยุดพักการขายในครั้งที่สองแล้วนั้น ผู้จำหน่ายสินค้าต้องทำสัญญายินยอม 

”ยกเลิกสัญญา” ให้ไว้กับคณะกรรมการ ๑ ฉบับ หากพบว่ามีการกระทำการความผิดเป็นครั้งที่ ๔ ถือว่าเป็น

ความผิดร้ายแรง ตามระเบียบข้อ ๑.๒ ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ    
 

หมวดที่ ๗  สิทธิการเข้าจำหน่ายและการยกเลิกสัญญาการจำหน่ายอาหาร 

ข้อ ๑  การอนุมัติให้สิทธิ์จำหน่ายอาหารกับร้านค้าตามสัญญา อนุญาตคราวละ ๑ ปี และสงวนสิทธิ์ 

ทีจ่ะบอกเลิกสัญญาเวลาใดก็ได้หากผู้ได้รับอนุญาตกระทำผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งในประกาศ

ฉบับนี้  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสืบสวนและสอบสวนเพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริง โดยมีหัวหน้า

สถานศึกษาเป็นประธาน ในการพิจารณา ตัดสิน ยกเลิกสัญญาทันที โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้  

และหากผู้จำหน่ายอาหารมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจำหน่ายอาหาร ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ

คณะกรรมการ เพื่อรับทราบล่วงหน้าก่อน เป็นระยะเวลา ๗ วัน 

ข้อ ๒  ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถจำหน่ายอาหารได้ตลอดปีการศกึษา หรือวันราชการ และห้าม
จำหน่ายอาหารทุกประเภทวางจำหน่ายนอกสถานที่โรงอาหารโดยเด็ดขาด เว้นแต่โรงเรียนอนุญาต  

         ๒.๑ เวลาจำหน่ายอาหาร  
        ๒.๑.๑ กำหนดเวลาการเปิด - ปิด โรงอาหารในวันทำการ เวลา ๐๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

     ๒.๑.๒  ภาคเช้า        ก่อนขึ้นเรียน จนถึงเวลา ๐๗.๔๐ น. จึงหยุดจำหน่าย 
         ๒.๑.๓  ภาคกลางวัน   ระหว่างเวลา  ๑๑.๒๐ – ๑๓.๑๐ น.  (หรือ คาบเรียนที่ ๔ – ๕) 
 

๗ 



-๘- 
 

     ๒.๒ ผู้จำหน่ายอาหารยินดีจะชำระค่าบริการให้แก่โรงเรียน ดังนี้  
               ๒.๒.๑  ค่าประกันความเสียหาย  ปีละ ๑,๐๐๐ บาท  โดยโรงเรียนจะจ่ายคืนให้ครบเต็ม

จำนวนหากไม่มีสิ่งของทางราชการเสียหาย โดยคณะกรรมการโภชนาการโรงเรียนและฝ่ายอาคารสถานที่จะ
ดำเนินการสำรวจในทุกๆ ปีการศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง   

        ๒.๒.๒  การจัดเก็บค่าบริการ การชำระค่าเช่า หรือเงินรายได้อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อทางราชการ ให้เป็นไปตามนโยบายหรือคำสั่งจากผู้อำนวยการโรงเรียน โดยให้ชำระเงินได้ท่ีงานการเงิน 
ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนนครสวรรค์ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาออกกฎ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด/หรือคำสั่ง เพ่ือให้การดำเนินการจัด 
จำหน่ายอาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ สูงสุด 

การแก้ไขระเบียบนี้ กระทำโดยคณะกรรมการ แล้วนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ ต่อไป 
  ทั้งนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2566  เป็นต้นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  28  เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

                                            
(นางสาวจงกล เดชปั้น) 

ผู้อำนวยการ โรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 

๘ 


