
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการโรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565 

......................................................................................... 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีความประสงค์จะรับสมคัรคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร  
ปีการศึกษา 2565 ประเภทข้าวราดแกงจำนวน 5 ร้าน ก๋วยเตี๋ยวจำนวน 6 ร้าน อาหารจานเดียวจำนวน 3 ร้าน 
อาหารอิสลาม 3 ร้าน อาหารทานเล่นจำนวน 1 ร้าน ขนม/ขนมปัง/ผลไม้จำนวน 6 ร้าน เครื่องดืม่จำนวน 7 ร้าน 
(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ณ โรงอาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ โดยผู้ประสงค์สมัคร
คัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ตามที่โรงเรียนกำหนด ดังต่อไปนี้ 

1. ระเบียบและเง่ือนไขทั่วไป 
1.1 ระเบียบประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเอกสารการรับสมัครคัดเลือก 

จำหน่ายอาหาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน  www.tup.ac.th  ติดต่อ
สอบถามที่กลุ่มบริหารทั่วไป ห้อง 1211 ช้ัน 1 ตึก 12 โทร : 098-9896381 ระหว่างวันที่  29 เมษายน 2565 ถึง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ในวันทำการ 

1.2 การกรอกใบสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ต้องกรอกข้อความต่างๆ ให้สมบูรณ์ เช่น  
ช่ือ-สกุล ผู้สมัครคัดเลือก สถานการค้า ทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  
  2.1 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และต้องมีสัญชาติไทย 
  2.2 เป็นผู้มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย 
  2.3 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
  2.5 มีประสบการณ์ในการจำหน่ายอาหาร 
  2.6 ไม่เคยเป็นผู้ผิดสัญญากับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

3. กำหนดการยื่นใบสมัคร สมัภาษณ์ และหลักฐานประกอบการสมัคร 
          3.1 กำหนดยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 

2565 ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป ห้อง 1211 ช้ัน 1 ตึก 12 เวลา 09.00 - 15.30 น. ในวันทำการ  
  3.2 หลักฐานประกอบใบสมัคร 
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- สำเนาทะเบียนบ้าน 
- สำเนาบัตรประชาชน 
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
- หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (ไม่ต่ำกว่า 2 โดส) และมีผลการตรวจ ATK ในวันที่เข้า 
  มาบริเวณโรงเรียนไม่เกิน 24 ช่ัวโมง 
- หากเคยประกอบกิจการในสถานที่ใด มีรูปภาพประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในวัน 
  สัมภาษณ์ 

4. การพิจารณา และผลการพิจารณา 
  โรงเรียนจะพิจารณาโดยคัดเลือกจากผู้ที่ยื่นใบสมัคร และสัมภาษณ์พร้อมนำเสนออาหารและ
เครื่องดื่มต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.  และจะประกาศ 
ผลการคัดเลือกในวันที่  10 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.tup.ac.th  การคัดเลือกจากการ
สัมภาษณ์และการนำเสนออาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ 

5. การทำสัญญา การประกอบการจำหนา่ยอาหารและเครื่องดื่ม 
  5.1 ผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เช่าประกอบการจำหน่ายอาหาร ต้องทำสัญญากับโรงเรียนตาม
แบบที่โรงเรียนกำหนด โดยมีหลักฐานประกอบการทำสัญญา ดังนี้ 
   (1) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ 
   (2) หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือใบรับรองการประกอบการ (ถา้มี) 
   (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
   (4) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เป็นนิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อยกรณี 
       มอบอำนาจ 

5.2 สัญญาเช่าประกอบการจำหน่ายอาหารมีระยะเวลา 1 ปี (17 พฤษภาคม 2565 - 15 
พฤษภาคม 2566) 

5.3 ผู้เช่าประกอบการจำหน่ายอาหารนำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ในวันทำสัญญาที่ห้อง
กลุ่มบริหารงบประมาณ ดังนี ้

(1) ค่าธรรมเนียมประกอบการจำหน่ายรายปี จำนวน 20,000 บาทต่อปี 
(2) ค่าไฟฟ้าเท่าที่ใช้จ่ายจริงตามกำหนด โดยผู้รับสัญญาจะได้รับใบเสร็จแจ้งยอดของ 
    แต่ละร้าน 
(3) ต้องวางหลักประกันความเสียหายเป็นเงินสด 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อ 
เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นค่าประกัน ค่าเสียหาย อื่นๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยจะคืนเงินดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันส้ินสุดสัญญา 
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5.4 ในกรณีที่มีการใช้น้ำประปา กระแสไฟฟ้า ให้ผู้จำหน่ายอาหารเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน ไม่ 
ว่าจะเป็นค่าบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้จริงในอัตราที่กำหนด 

6. ข้อกำหนดและเง่ือนไขในการประกอบการจำหนา่ยอาหารและเครื่องดื่ม 
6.1 ผู้เช่าประกอบการต้องปฏิบัติตามสัญญาและตามประกาศฉบับนี้ รวมถึงระเบียบและ

ข้อกำหนดอื่นๆ ที่จะมีขึ้นภายหลัง หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าเป็นการผิดสัญญา 
6.2 ผู้เช่าประกอบการต้องเป็นผู้ดำเนินการประกอบการเองโดยตลอด จะโอนหรือมอบสิทธ์ิให้

ผู้อื่นไม่ได ้
6.3 ผู้เช่าประกอบการต้องประกอบการโดยสม่ำเสมอทุกวัน ตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด หากผู้

เช่าประกอบการรายใดหยุดประกอบการติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันขึ้นไป โดยไม่มีเหตุอันควรให้ถือว่าผิด
สัญญาเช่า และจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ จากโรงเรียนมไิด้ 

6.4 ผู้เช่าประกอบการจะต้องจำหน่ายอาหารในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-15.30 น. 
6.5 ผู้เช่าประกอบการต้องใช้เครื่องปรุงรส น้ำปลา น้ำส้มสายชู ที่ได้รับรองเครื่องหมายมาตรฐาน

จากกระทรวงอุตสาหกรรม น้ำส้มสายชู 5% และห้ามใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร 
6.6 ผู้เช่าประกอบการต้องจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มในราคาที่ไม่เกนิราคาที่ทางโรงเรียน

กำหนด หากมีการเปล่ียนแปลงราคา จะต้องได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนแล้วเท่านั้น 
6.7 ผู้เช่าประกอบการต้องรับผิดชอบครุภัณฑ์ประจำร้าน หากมีการชำรุด หรือเกิดความเสียหาย 

ผู้เช่าประกอบการจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ จัดหา บูรณะ ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เหมือนเดิม
ภายในเวลาที่กำหนดให้ หากไม่ดำเนินการและโรงเรียนเข้าดำเนินการแทน ผู้ประกอบการจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดข้ึน 

6.8 ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้เช่าประกอบการ หากเก็บไว้ภายในบริเวณสถาน
ประกอบการ ผู้เช่าประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายด้วยตนเอง 

6.9 ผู้เช่าประกอบการต้องดูแลรักษาความสะอาดของสถานประกอบการ ณ สถานทีท่ี่โรงเรียน
กำหนดให้รับผิดชอบ ให้สะอาดเรียบร้อยตลอดที่ทำการประกอบการ และผู้เช่าประกอบการจะต้องตรวจ
คุณภาพอาหารที่จำหน่าย ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

6.10 ผู้เช่าประกอบการต้องใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะ และต้องแยกประเภท ขยะเปียก ขยะ
แห้ง ก่อนนำไปทิ้งในบริเวณที่จัดให้ 

6.11 ผู้เช่าประกอบการต้องเข้าประชุมทุกครัง้ เมื่อคณะกรรมการฯหรือหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ 
เชิญประชุม หากไม่สามารถเข้าประชุมได้ ต้องมอบหมายให้ตัวแทนเข้าประชุมแทน 

6.12 ผู้เช่าประกอบการและพนักงานร้านอาหารทั้งหมด ต้องแต่งกายตามแบบที่กำหนด 



6.13 ผู้เช่าประกอบการและพนักงานร้านอาหารทั้งหมด ต้องรกัษาความสะอาดของร่างกายและ
ต้องมีกิริยา มารยาท สุภาพเรียบรอ้ยต่อผู้บริโภค 

6.14 ผู้เช่าประกอบการและพนักงานร้านอาหารทั้งหมดต้องตรวจสุขภาพตามที่โรงเรียน
กำหนดให้ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม 

6.15 ผู้เช่าประกอบการจะต้องนำทรัพย์สินของตนออกจากบรเิวณ ภายในเวลา15 วัน หลังจาก
วันส้ินสุดสัญญา หรือวันเลิกสัญญา หากพ้นกำหนดนี้ยังไม่ได้นำทรัพย์สินของตนออกจากโรงเรียนให้ถือว่า
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของโรงเรียนทันที 

6.16 กรณีที่ผู้เช่าประกอบการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญา โดยไม่ได้รับความ 
เห็นชอบจากโรงเรียน ให้ถือว่าผิดสัญญา โรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าประกันให้ทุกกรณ ี

7. ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการ 
7.1 ห้ามจำหน่ายส่ิงผิดกฎหมาย สุรา และของมึนเมาทุกชนิด 
7.2 ห้ามจำหน่ายบุหรี่ และห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงอาหารหรือบริเวณใดในโรงเรียน 
7.3 ห้ามจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มใดที่มิไดร้ับอนุญาตให้จำหน่าย หรือไม่ได้อยู่ภายใต้ 

เงื่อนไขสัญญา 

8. เครื่องแบบพนักงานร้านอาหาร 
8.1 เครื่องแบบหญิง  

  - กรณีผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยรุงรัง 
  - เก็บผมในหมวกคลุมผม 
  - ผ้ากันเป้ือนปิดตั้งแต่หน้าอกลงมาถึงเข่า สีขาว  
  - หมวกคลุมผมแบบผ้า สามารถซับเหงื่อได้ สีขาว 
  - มีผ้าปิดปาก (Mask) ตลอดเวลาขณะจำหน่ายอาหาร 
  - เล็บมือต้องตัดส้ัน ไม่สกปรก 
  - ใส่รองเท้า 
  - เส้ือสีขาวหรือตามฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด 

8.2 เครื่องแบบชาย 
  - กางเกงขายาว 
  - ผ้ากันเป้ือนปิดตั้งแต่หน้าอกลงมาถึงเข่า สีขาว 
  - หมวกคลุมผมแบบผ้า สามารถซับเหงื่อได้ สีขาว 
   - เส้ือสีขาวหรือตามฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด 



9. บทกำหนดโทษ 
 หากผู้เช่าประกอบการหรือพนกังานร้านอาหารและเครื่องดืม่ ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ โรงเรียนมีอำนาจบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ การไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ให้โรงเรียนเป็นผู้
พิจารณา ผลการพิจารณาถือเป็นเด็ดขาด และผู้ประกอบการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากโรงเรียน
มิได ้
 ตามประกาศรับสมัครข้อกำหนดและเงื่อนไขในการประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ประกาศฉบับนี้ ถือว่าผู้สมัครขอรับการคัดเลือกได้ทราบตามขอ้ความทั้งหมด และเข้าใจดีตลอดแล้ว ทั้ง
ยินยอมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการ จึงได้สมัครใจยื่นใบสมัครขอรับการคัดเลือกจำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม  

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร 

  เขียนที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
     วันที่………….เดือน…………………………พ.ศ……… 

เรื่อง ขอยื่นความจำนงจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ 
เรียน คณะกรรมการดำเนินการโรงอาหาร 

 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………………..อายุ……………ปี 
ที่อยู่ (ตามบัตรประจำตัวประชาชน) ……………………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………….โทรศัพท…์…………………………. 
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ …………………………………………. ออกที…่……………………………………………….. 
บุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้ (อ้างอิง) ……………………………………………………………………………………………… 
อาชีพ ……………………………… ที่อยู่ …………………………………….. โทรศัพท์ …………………………………………… 
ข้าพเจ้าเคยขายอาหารประเภท 
1. ……………………………………………………… สถานที่ ………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… สถานที่ ………………………………………………………………………… 

ได้อ่านประกาศของโรงเรียน “ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร” และระเบียบการทำ
สัญญาและข้อกำหนดเงื่อนไขในการประกอบการจำหน่ายอาหารแล้ว มีความประสงค์สมัครคัดเลือกเป็น 
ผู้จำหน่ายอาหารประจำปี 2565 ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยจะจำหน่ายอาหาร 
(เลือกสมัครเพียงอย่างเดียวโดยเขียนเครื่องหมายถูก √ ไว้ในช่อง     ) 
  ประเภทข้าวราดแกง  
  ประเภทก๋วยเตี๋ยว   ได้แก่ ....................................................................................... 
  ประเภทอาหารจานเดียว    ได้แก่........................................................................................  
  อาหารอิสลาม  ได้แก่........................................................................................ 
  ประเภทอาหารทานเล่น ได้แก่........................................................................................  

               ประเภทขนม / ขนมปัง / ผลไม้ ได้แก่................................................................................ 

      ประเภทเครื่องดื่ม  ได้แก่........................................................................................ 
   ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของโรงเรียนทุกประการ 

 

ลงชื่อ………………………………………………… ผู้ยื่นใบสมัคร 
      (………………………………………………..) 



 
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

1. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือใบรับรองการประกอบการจำหน่ายอาหาร 

3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

4. หลักฐานการฉีดวัคซีน ครบโดส 

 

 เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

 
1. ประเภทข้าวราดแกง จำนวน 5 ร้าน  
2. ประเภทก๋วยเตี๋ยว  จำนวน 6 ร้าน   

ก๋วยเตี๋ยวหมู  1 ร้าน (ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส ต้มยำ หมูสับ หมูช้ิน) 
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด/ไก่  2 ร้าน  
บะหมี่เกี๊ยว  1 ร้าน (บะหมี่หมูแดง หมูกรอบ) 
สุกี้ยากี้   1 ร้าน  
สปาเก็ตตี้  1 ร้าน  

3. ประเภทอาหารจานเดียว จำนวน 3   รา้น  
ข้าวหมูแดง ขาหมู 1 ร้าน (ข้าวหมูแดง หมูกรอบ ขาหมู)  
ข้าวมันไก่  1 ร้าน  
ข้าวหน้าไก่เทอริยาก ิ 1 ร้าน  

4. ประเภทอาหารอิสลาม 3 ร้าน 
 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ  1 ร้าน 
 ของทอดอิสลาม  1 ร้าน 
 ข้าวราดแกง  1 ร้าน 
5. ประเภทอาหารทานเล่น จำนวน  1 ร้าน  

ของทอด  1 ร้าน  
6. ประเภทขนม/ขนมปัง/ผลไม้ จำนวน 6 ร้าน 

ขนม/น้ำแข็งไส/ไอศครีม 2 ร้าน 

ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และจำนวนร้านค้า 

 



นม/ขนม  1 ร้าน   
ผลไม้   2 ร้าน 
อาหารฟาสต์ฟูด (Fast food)  1   ร้าน 

   7. ประเภทเครื่องดื่ม  จำนวน 6   ร้าน 
  น้ำโหล  2 ร้าน 
  น้ำป่ัน  1 ร้าน 
  เครื่องดื่ม 3 ร้าน 

 
 
 
 
1. ขายอาหารในโรงอาหารหรือในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้  และตามเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ 
2. ผู้เช่าประกอบการจ่ายค่าจำหน่ายอาหารให้โรงเรียน  
 2.1 ผู้ประกอบการจ่ายค่าเช่ารายเดือน เดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ภายในวันที่ 25 ของเดือน  
      หากเกินกำหนดอาจมีค่าปรับ 
 2.2 หากโรงเรียนดำเนินการติดตั้งระบบโรงอาหารดิจิทัลแล้วเสร็จ โรงเรียนจะเก็บค่าเช่าจากผู้ประกอบการเป็น 
      เปอร์เซนต์ จำนวน 13 % ของยอดจำหน่ายต่อวัน ทั้งนี้ไมร่วมค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า  
3. จ่ายค่าน้ำประปาตามมาตรวัดน้ำของโรงเรียน โดยจ่ายที่งานการเงินของโรงเรียน ค่าไฟฟ้าจ่ายกับการไฟฟ้า 
4. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจัดซื้อ จาน ชาม ถ้วย ช้อนส้อม และหาของอื่นๆ ที่เป็นส่วนกลาง แทนที่ของชำรุด 
 หรือสูญหาย (ค่ามัดจำภาชนะ 4,000 บาท) 
5. ขายอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ งดจำหน่ายอาหารใส่ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งรสดี กาแฟ น้ำอัดลม ให้แก่

นักเรียน อาหารทีน่ำมาจำหน่ายต้องสะอาด สด และ ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ตามราคาที่โรงเรียนกำหนด 
พร้อมทั้งแจ้งราคาให้ผู้ซื้ออย่างชัดเจน เหมาะสม และเป็นธรรม (โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณากำหนด
ราคาอาหารที่ขาย) 

6. ห้ามประกอบอาหารในบริเวณโรงอาหาร ยกเว้นเป็นการอุ่นอาหารเท่านั้น 
7. ผู้ขายและลูกจ้าง ต้องแต่งกายสุภาพเหมาะสมตามระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนด คือ สวมเส้ือคลุมสีขาว 
    แขนส้ันคอฮาวาย ความยาวของเส้ือระดับเข่า  ติดกระดุมเรียบร้อย (ผู้หญิงรวบผม สวมหมวกคลุมผม) ใส่ 
    แมส ทกุคน ห้ามไว้เล็บมือยาว และทาสีเล็บมือ ไม่เป็นโรคติดต่อ และเสพส่ิงเสพติดหรือสุรา ซึ่งผู้ประกอบ 
    อาหารและลูกจ้างต้องมีใบรับรองแพทย์  มาแสดงต่อโรงเรยีนภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
8. ผู้ขายและลูกจ้างเป็นผู้มีความประพฤติดี มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อครู นักเรียน บุคคลที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน 
9. ไม่อนุญาตให้ผู้ขายและลูกจ้างพักค้างคืนที่โรงเรียน 

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้จำหน่ายอาหาร 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2565 

 



10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และอุปกรณ์การขายของตนเอง  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
 ค่าเสียหายใดๆ  
11. ผู้ขายต้องรักษาความสะอาดภายในร้านค้าและรอบบริเวณร้านค้าของตนเองไม่ให้มีสัตว์หรือพาหะนำ 
     เช้ือโรค และไมอ่นุญาตให้วางส่ิงของหรือวัสดุอื่นใดที่บริเวณหน้าตู้จำหน่ายอาหาร 
12. ผู้ขายและลูกจ้าง ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกนัและกัน มีความสามัคคี  ไมท่ะเลาะวิวาท กล่ันแกล้ง  
 ลักขโมย กล่าวร้าย นินทา จนเป็นทะเลาะวิวาท ทำความเส่ือมเสียให้แก่โรงเรียน 
13. ทุกร้านต้องร่วมกันจ่ายเงินให้แก่โรงเรียนในการทำประกันอัคคีภัยทุกปีเพื่อรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหาย 
      เกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงเรียน 
14. โรงเรียนทำสัญญาปีต่อปี ทั้งนี้จะพิจารณาพฤติกรรมของผู้ขาย และลูกจ้างที่ปฏิบัติตามระเบียบที่ระบุไว้   
      การพิจารณาต่อสัญญาอนุญาตให้จำหน่ายอาหารถือเป็นสิทธ์ิขาดของโรงเรียน ซึ่งผู้จำหน่ายอาหารจะ 
      นำไปรอ้งเรียนต่อหน่วยงานใดๆ มไิด ้
15. การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ หากมียอดติดค้างใดๆ ทางโรงเรยีนขอสงวนสิทธิการพิจารณาต่อสัญญาในปีต่อไป 
     และผู้ประกอบการยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน พร้อมค่าปรับ 
16. เวลาจำหน่ายอาหารให้นักเรียน 
 - ระดับช้ัน ม.ต้น - ม.ปลาย รอบเช้า     เวลา 06.00 - 07.30 น. 
 - ระดับช้ัน ม.ต้น  รอบกลางวัน เวลา 11.30 – 12.20 น.  
   ระดับช้ัน ม.ปลาย  รอบกลางวัน เวลา 12.20 – 13.10 น. 
17. ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้จำหน่ายอาหาร ถ้าฝ่าฝืน ละเลย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
     คณะกรรมการจะดำเนินการดังตอ่ไปนี้  
  17.1 ภายใน 1 ภาคเรียน  ครั้งที่  1  ตักเตอืนด้วยวาจา  
                ครั้งที่  2  ทำบันทึกความผิด  
                 ครั้งที่  3  ให้งดจำหน่ายอาหาร 3 วัน 
  17.2 หากถูกบันทึกความผิดไว้เป็นหลักฐานครบ 2 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน งดจำหน่ายอาหาร 5 วัน 
  17.3 ความผิดข้ันร้ายแรง งดจำหน่ายอาหาร–เครื่องดื่ม เป็นเวลา 3 วัน ในกรณีที่พบส่ิงสกปรกใน 
     อาหารและเครื่องดื่ม เช่น สัตว์หรือแมลงนำโรค และส่ิงที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเกิน 2 ครั้ง 
18. การหยุดจำหน่ายอาหารแต่ละครั้ง ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่างหน้า 1–3 วัน หากร้านค้าหยุด 

หลายร้าน โรงเรียนจะได้นำร้านหรืออาหารจากภายนอกมาบรกิาร เพื่อให้มีอาหารเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
19. ทุกปีการศึกษาจะมีการพิจารณาค่าอาหาร ค่าน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพือ่กำหนดราคาขายที่ 
      แน่นอน  ก่อนเปิดภาคเรียนตามข้อตกลงที่โรงเรียนกำหนดให้ 
.  19.1 ค่าเช่าประกอบการ รายปี 20,000 บาท/ปี ทางโรงเรียนจะเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในวันทำสัญญา
ประกอบการจำหน่ายอาหาร (หากไม่ชำระภายในกำหนด ผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติม) 



  19.2 เงินประกันของเสียหาย ครั้งแรก 10,000 บาท ได้รับคืนเมื่อหมดสัญญา 
20. ห้ามนำสัตว์เล้ียงเข้ามาในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
21. กรณีโรงเรียนมกีิจกรรมพิเศษ โรงเรียนจะนำร้านค้าจากข้างนอกมาบริการให้นักเรียนได้ 
22. ผู้ที่จำหน่ายอาหารหลังเวลา 15.30 น. ต้องรับผิดชอบภาระในการเก็บและทำความสะอาดรอบบริเวณ 
 พื้นที่โรงอาหารและใกล้เคียง กำหนดเวลาขายอาหาร รอบเย็นตั้งแต่เวลา15.30-17.30น. 
 
   ข้าพเจ้าได้รับทราบระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้จำหน่ายอาหารกลางวันในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ประจำปีการศึกษา2564  และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ 
        

ลงชื่อ  .......................................................................... 
        ( …………..………………………………………….. ) 

      ผู้ประกอบการร้านค้าเลขที่ ............... 
     ประเภทอาหารที่จำหน่าย ............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


