
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา 
เรื่อง  การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา  

โรงเรียนเทพลีลา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ครั้งที่ 2 
___________________________ 

 ด้วยโรงเรียนเทพลีลา  มีความประสงค์ให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือจ าหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหาร ของโรงเรียนเทพลีลา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ 2 จ านวน 1 ร้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ บริเวณ ประเภทอาหารที่จ าหน่าย อัตราค่าเช่า หมายเหตุ 
1 ร้านหมายเลข 16  

(พุทธรักษา) 
อาหารจานเดียว 14,000 บาท/ ภาคเรียน 1. อาหารอีสาน 

2. อาหารญี่ปุ่น 
3. ผัดไท-หอยทอด 

 1. ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมจ าหน่ายอาหาร ขอให้ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการยื่นความประสงค์ขอจ าหน่ายอาหารได้ที่ ห้องบริหารทั่วไป 
อาคารเทพพิทยา ชั้น 1 โทร 02-318-0625, 02-318-0666 ต่อ 126 เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 
– 16.30 น.หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่ www.tepleela.ac.th ตั้งแตบ่ัดนีจ้นถึงวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562  
  1.2 การยื่นใบสมัคร ได้ที่ ห้องบริหารทั่วไป อาคารเทพพิทยา ชั้น 1 ในภายในวันอังคารที่ 14 
พฤษภาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. หากพ้นเวลาดังกล่าวโรงเรียนจะไม่รับเอกสารใบสมัครโดยเด็ดขาด 

2. โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัคร ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.  ทั้งนี้
เอกสารที่ยื่นต่อโรงเรียนเทพลีลา ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นเอกสารของทางราชการ 

3. ผู้ยื่นใบสมัครที่มีรายชื่อตามประกาศ ในข้อ 2 จะต้องน ามาอาหารมาพิจารณาคัดเลือก ในวันพุธที่ 15 
พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น ณ โรงอาหารของโรงเรียน 

4. ผลการพิจารณาผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมจ าหน่ายอาหารจะประกาศให้ทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 
2562 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

5. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ให้มารายงานตัวและช าระเงินค่าแรกเข้า จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) และท าสัญญา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ ห้อง 324 ชั้น 2 อาคารเทพพิทยา  

6. การพิจารณาของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

(นายรังสรรค์  นกสกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพลีลา 



 

 

 
คุณสมบัติของผู้จ าหน่ายและสัมผัสอาหาร 

 
คุณสมบัตขิองผู้จ าหน่าย 

1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
2. มีสัญชาติไทย 
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งผู้ประกอบอาหาร และผู้ช่วยประกอบอาหาร  
4. ไม่เป็นพาหะหรือโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีผลการตรวจทางการแพทย์จากสถานพยาบาล

ของรัฐ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1 ไวรัสตับอักเสบบี/เอ (ผลการตรวจเลือด) 
  4.2 โรคพิษสุราเรื้อรัง 

4.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  5.4 เอดส์ (ผลการตรวจเลือด) 
  4.5 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  4.6 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ (ผลการเอ็กซเรย์) 
  4.7 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้จ าหน่ายหรือผู้สัมผัสอาหาร 

5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ดีงาม มีกิริยา วาจาสุภาพ 
7. เป็นผู้มีความจ านงที่จะประกอบอาหาร และจ าหน่ายอาหารด้วยตนเองเท่านั้น 
8. ต้องสามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข การจ าหน่ายหรือการประกอบอาหารของโรงเรียน

ได้  
 
ผู้ช่วยผู้ประกอบอาหาร จ านวน 2 คน (ถ้ามี) 
 ต้องมีคุณสมบัติเหมือนผู้จ าหน่ายอาหาร และเตรียมเอกสารเช่นเดียวกัน 
 
เอกสารหลักฐาน 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       1 ชุด พร้อมฉบับจริง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน       1 ชุด พร้อมฉบับจริง 
3. ส าเนาบัตรผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร (ถ้ามี)    1 ชุด พร้อมฉบับจริง 
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   2 รูป  
5.ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ     1 ชุด (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน) 
    (ระบุว่าปลอดภัยจาก 6 โรค ตามคุณสมบัติของผู้จ าหน่ายอาหาร ข้อ 4) 

 



 

 

แบบยื่นความจ านงเช่าพ้ืนที่เพื่อจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา 
เรื่อง     ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
เรียน    ประธานคณะกรรมการพิจารณาผู้จ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา 

ด้วยข้าพเจ้า  นาย /นาง / น.ส. …………………………………………..………………….….........อายุ….……..ป ี
บัตรประชาชนเลขท่ี ……………………………….…บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษ ี(ถ้ามี)………………………………………. 
ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน  เลขที่ ……………… หมู่ …………..ถนน ………………………………………….….…….. 
ต าบล ………………………….อ าเภอ………………………จังหวัด ………………………………………………………. 
รหัสไปรษณีย์ …………………….. โทรศัพท ์ ……..………………………………………………………………………. 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ……………… หมู่ …………..ถนน ………………………ต าบล ………………………………
อ าเภอ…………………………จังหวัด ……………………รหัสไปรษณีย์ ……………………โทรศัพท…์………………… 

มีความประสงค์ขอยื่นความจ านงเช่าพ้ืนที่เพ่ือจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม   โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

 ประเภทข้าวราดแกง     ประเภทเครื่องดื่ม 
 ประเภทอาหารจานเดียว      ประเภทขนมหวาน 

  ประเภทก๋วยเตี๋ยว/ขนมจีน/ราดหน้า   ประเภทอาหารว่าง 
  ประเภทย าทุกชนิด     ประเภทผลไม ้      

รายละเอียดของอาหารและเครื่องดื่มที่จ าหน่าย  พร้อมทั้งราคา   ดังนี้ 
........................................................................................................................................................................ ...... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
.......................................................................... ....................................................................................................  
........................................................................ ................................................................................... ................... 
.......................................................................................... ............................................................... ..................... 
............................................................. .................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ ...... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
.......................................................................... ....................................................................................................  
........................................................................................................................................................... ................... 
.......................................................................................... .................................................................................... 
............................................................. .................................................................................................................  
 
 

…../ประสบการณ ์
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ประสบการณ์ด้านการจ าหน่ายอาหาร 
1. ....................................................................................... ......................................................................... 

ตั้งแต่ พ.ศ. ................................................................รวมระยะเวลา ...................... ปี 
2. ................................................................... .............................................................. ............................... 

ตั้งแต่ พ.ศ. ................................................................รวมระยะเวลา ...................... ปี 
3. ................................................................................................................................................................  

ตั้งแต่ พ.ศ. ................................................................รวมระยะเวลา ...................... ปี  
4. ................................................................................................................................................. ............... 

ตั้งแต่ พ.ศ. ................................................................รวมระยะเวลา ...................... ปี  
5. .............................................................................................................................. .................................. 

ตั้งแต่ พ.ศ. ................................................................รวมระยะเวลา ............. ......... ปี 
 
พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานมาเพ่ือประกอบการสมัคร     ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาทะเบียนสมรส ( ถ้าม ี) 
 ส าเนาบัตรผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร (ถ้ามี)     
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า   2 รูป 
     ขนาด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)     
 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นใบสมัคร  

   
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  ถ้าข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้

เช่าพ้ืนที่   ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนเทพลีลา ว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา ของ พ.ศ. 
2562 ทุกประการ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

                                                                   ลงชื่อ……………………………………………….ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                                                                          (…………………………………………..) 
                                                                         วันที่………………………………….. 



 

 

เอกสารชี้แจงเพิ่มเติม 
ในปกีารศึกษา 2562 ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตผู้สัมผัสอาหาร หาก

ผู้ประกอบการรายใดไม่ได้รับใบอนุญาต มีสิทธิไม่ได้รับการพิจารณาในการต่อสัญญาในปีการศึกษาถัดไป  
การตดิตั้งถังดักไขมัน ในทุกร้านค้า ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจะด าเนินการติดตั้งถังดักไขมัน ให้กับร้าน

ค่าทุกร้านและจะเก็บเงินเป็นค่าถังดักไขมันและค่าด าเนินการร้านละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ถ้ามีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับงานปรับปรุงดังกล่าว 

 
10 มีนาคม 2562 

 
 



 

 

 
 ระเบียบโรงเรียนเทพลีลา  

ว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ. 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ข้อบังคับท่ัวไป 
 1.1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน พ.ศ. 2562” 

1.2 ระเบียบนี้ใช้บังคับในปีการศึกษา 2562 
1.3 สถานที่จ าหน่ายอาหารหมายถึง “โรงอาหารโรงเรียนเทพลีลา” 

2. ข้อบังคับว่าด้วยประเภทของอาหารและราคาอาหารที่จ าหน่าย 
 2.1 ประเภทของอาหารและราคาอาหารที่จ าหน่าย 
  2.2.1 ปริมาณและคุณภาพของอาหารแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามราคาที่ปิดประกาศราคาจ าหน่าย
ต่อหน่วยไว้ดังนี้ 
  (1) ประเภทข้าวราดแกง  
   1 อย่าง    ราคา 20 บาท  
   2 อย่าง    ราคา 25 บาท 
   3 อย่าง    ราคา 30 บาท 

(2) ประเภทอาหารจานเดียว   ราคา 25-30 บาท 
  (3) ประเภทก๋วยเตี๋ยว/ขนมจีน/ราดหน้า ราคา 25-30 บาท 
  (4) ประเภทย าทุกชนิด   ราคา 25-30 บาท 
  (5) ประเภทเครื่องดื่ม 

ขนาด 14 ออนซ์   แก้วละ 6 บาท 
ขนาด 16 ออนซ์   แก้วละ 10 บาท 

  (6) ประเภทขนมหวาน   หน่วยละ 5 – 15 บาท 
  (7) ประเภทอาหารว่าง   หน่วยละ 5 – 15 บาท 
  (8) ประเภทผลไม้   หน่วยละ 5 – 15 บาท 
  2.2.2 ผู้จ าหน่ายอาหารต้องจ าหน่ายอาหาร/ ขนมหวาน/ เครื่องดื่ม/ ผลไม้ หรือตามท่ีได้ขอจัด
จ าหน่ายไว้ในสัญญากับทางโรงเรียนเท่านั้น 
  2.2.3 ผู้จ าหน่ายอาหารจะต้องจ าหน่ายอาหาร/ ขนมหวาน/ เครื่องดื่ม/ ผลไม้ ในเวลาที่ทาง
โรงเรียนก าหนดไว้แล้ว (ยกเว้นบางกรณีเท่านั้น ซึ่งงานโภชนาการจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว) 
  (1) เวลา  06:00 น.  -  07: 25 น.  จ าหน่ายอาหารนักเรียนทุกระดับชั้น 

(2) เวลา  07:30 น.  -  08: 00 น.  หยุดใช้บริการในโรงอาหาร (กิจกรรมหน้าเสาธง) 
(3) เวลา  10:50 น.  -  11: 40 น.  จ าหน่ายอาหารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2  
(4) เวลา  11:40 น.  -  12: 30 น.  จ าหน่ายอาหารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 
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2.2 อาหารที่น ามาจ าหน่ายในโรงอาหารโรงเรียนเทพลีลาต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี สะอาด มีคุณค่าทาง

โภชนาการและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นส าคัญ ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ของกรมอนามัย
กระทรวง สาธารสุข 

2.3 โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่และยาเสพติดห้ามผู้จ าหน่ายอาหารน ามาเป็นธุรกิจในการจัดหาหรือจ าหน่าย
ในโรงเรียน 
3. ข้อบังคับว่าด้วยสุขภาพอนามัยและความสะอาดของผู้จ าหน่าย 
 3.1 ภาชนะใส่อาหารและเครื่องปรุง ห้ามใช้พลาสติกท่ีสีหลุดลอกได้เมื่อถูกความร้อน 

3.2 จัดวางอาหารส าหรับจ าหน่ายในบริเวณท่ีโรงเรียนก าหนดและใส่ถาดอาหารภายในตู้กระจกครอบอาหาร
เท่านั้น 

3.3 ผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องไม่เป็นพาหะหรือโรคติดต่อร้ายแรงและโรคที่สังคมรังเกียจ   
3.4 ผู้จ าหน่ายอาหารทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดการจัดบริการ

อาหารและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด 
3.5 ผู้จ าหน่ายอาหารทุกคนต้องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณร้านจ าหน่าย

อาหาร ภาชนะใส่อาหารและที่ล้างภาชนะ  
3.6 ภาชนะท่ีใส่อาหารทุกชิ้นต้องล้างให้สะอาดต้องเก็บภาชนะให้มิดชิด จากสัตว์พาหะน าโรคและสิ่ง

ปนเปื้อนใดๆ 
3.7 ผู้จ าหน่ายอาหารต้องรวบรวมขยะใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงน าไปก าจัดในโรงขยะทุกวัน  
3.8 ผู้จ าหน่ายอาหารต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน กางเกงขายาวสีสุภาพ ผูกผ้ากันเปื้อนสีขาว ใส่

หมวกคลุมผม หรือเครื่องแบบตามรูปแบบของโรงเรียน  
3.9 ผู้จ าหน่ายหรือผู้สัมผัสอาหารต้องเข้าอบรมตามท่ีงานโภชนาการจัดขึ้นหรือมอบหมายให้เข้ารับการ

อบรม 
3.10 ผู้จ าหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องได้รับการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย์อย่างถูกต้องจาก

สถานพยาบาลของรัฐ 
4. ข้อห้ามและข้อบังคับ 

4.1 ห้ามน าสารหรือวัตถุที่เป็นพิษมาประกอบอาหารที่จ าหน่าย เช่น ผงชูรส สีย้อมผ้า หวัน้ าส้ม สารทีช่่วยให้
อาหารเปื่อย กรอบหรือสารเสพติดให้โทษ ฯลฯ 

4.2 ห้ามจ าหน่ายอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
4.3 ห้ามจ าหน่ายน้ าอัดลมทุกชนิด 
4.4 ห้ามผู้จ าหน่ายอาหารประกอบอาหารในโรงอาหาร (บริเวณท่ีมีเครื่องปรับอากาศ) ยกเว้น การลวกเส้น

หรือการอุ่นอาหาร ส่วนการประกอบอาหารอ่ืน ๆ สามารถประกอบอาหารมาจากบ้าน หรือ ประกอบอาหารบริเวณ
ด้านหลังร้านของตนเท่านั้น 

4.5 ห้ามผู้จ าหน่ายอาหารน าครุภัณฑ์ของโรงเรียน เช่นโต๊ะ เก้าอ้ี ไปในการจ าหน่ายอาหาร นอกจากสิ่งของที่
โรงเรียนจัดไว้ให้  

4.6 ผู้จ าหน่ายอาหารห้ามขายอาหารให้นักเรียนก่อนเวลาที่ก าหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะถูกพักการจ าหน่าย
อาหารหรืองดสิทธิในการต่อสัญญาจ าหน่ายอาหารในปีการศึกษาต่อไป 
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4.7 ผู้จ าหน่ายอาหารต้องช าระค่าน้ าค่าไฟตามมาตรวัดของโรงเรียน เป็นรายเดือนทุกเดือน  
4.8 ห้ามปรับปรุง ต่อเติมหรือดัดแปลงร้านค้าท่ีมีผลกระทบกับโครงสร้างของอาคาร การดัดแปลงมาตรวัดค่า

น้ า มาตรวัดค่าไฟของโรงเรียน หากตรวจพบ จะยกเลิกสัญญาทันที  
5. สิทธิการเข้าจ าหน่ายอาหารและการยกเลิกสัญญา 

5.1 ผู้จ าหน่ายอาหารมีสิทธิจ าหน่ายอาหารตามที่ท าสัญญาไว้กับทางโรงเรียนเท่านั้น  
5.2 ผู้จ าหน่ายอาหารต้องช าระเงิน ค่าบ ารุงสถานที่ ให้กับโรงเรียนเทพลีลา ดังนี้ 
 (1) ค่าแรกเข้า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จ่ายครั้งเดียวให้กับโรงเรียนเทพลีลา โดย

โรงเรียนจะไม่จ่ายคืนให้กับผู้ท าสัญญาทุกกรณี  
 (2) ค่าบ ารุงสถานที่ แบ่งช าระเป็นปีการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาค

เรียนที่ 2   ตามวันและเวลาที่โรงเรียนก าหนด โดยมีรายการค่าบ ารุงสถานที่ ดังนี้  
  - ผู้จ าหน่ายอาหารประเภทข้าวราดแกง  ประเภทอาหารจานเดียว ประเภทเส้น (ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ) และ
ประเภทย า ช าระค่าบ ารุงสถานที่ในอัตรา 14,000 บาท/ภาคเรียน (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

- ผู้จ าหน่ายอาหารประเภทเครื่องดื่ม ประเภทขนมหวาน ประเภทอาหารว่าง และประเภทผลไม ้ช าระ
ค่าบ ารุงสถานที่ในอัตรา 12,000 บาท/ภาคเรียน (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

5.3 ผู้จ าหน่ายอาหารต้องช าระค่าน้ าในอัตราหน่วยละ 16 บาท ค่าไฟในอัตราหน่วยละ 6 บาท ตามมาตร
วัดของโรงเรียน เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากพ้นก าหนดจะเสียค่าปรับเป็นเงิน 100 บาท/
รายการ/เดือน (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และหากค้างช าระเกิน 3 เดือน จะถูกพักการจ าหน่ายอาหารหรืองดสิทธิในการต่อ
สัญญาจ าหน่ายอาหารในปีการศึกษาต่อไป โดยถือค าตัดสินของคณะกรรมการเป็นสิ้นสุด 

5.4 ผู้จ าหน่ายอาหารต้องช าระเงินค่าบ ารุงสถานที่และค่าสาธารณูปโภค ณ ห้องการเงินหรือช าระกับ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และต้องได้รับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ที่ออกให้โดยโรงเรียนทุกครั้ง เพ่ือเป็น
หลักฐานในการตรวจสิทธิของตน  

5.5 ผู้จ าหน่ายอาหารจะต้องจ าหน่ายอาหารทุกวันตามวันท าการของโรงเรียน หากไม่สามารถมาจ าหน่ายได้
ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และหากไม่มาจ าหน่ายอาหารติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วัน โดย
ไม่แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่มาจ าหน่ายอาหาร 3 ครั้ง ในเวลา 1 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือไม่
แจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า ให้ถือเป็นการยกเลิกการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น 
 5.6 ห้ามโอน ขาย หรือกระท าการใดๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสิทธิการจ าหน่ายให้แก่ผู้อ่ืน มาท าการจ าหน่ายแทน
โดยเด็ดขาด 
 5.7 ผู้จ าหน่ายอาหารรายใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารฉบับนี้ ทาง
โรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหากได้รับหนังสือแจ้งเตือนเกิน 3 ครั้ง โรงเรียนมีสิทธิ์ให้
ผู้ประกอบการพักการจ าหน่ายอาหาร หรือยกเลิกสัญญา หรืองดต่อสัญญาจ าหน่ายอาหาร โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 

(นายรังสรรค์  นกสกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพลีลา



 

 

 

 


