
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ 
--------------------------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามา
ประกอบการร้านขายอาหารและบริการ  เพ่ือจัดจ าหน่ายและให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในการรับบริการอาหารที่เพียงพอและหลากหลายดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 

  1.ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นสมัคร 
  1.1 ประเภทอาหาร 

    1) อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว 
    2) อาหารประเภทย าและอาหารอีสาน 
     1.2  จุดพื้นที่ให้บริการจัดจ าหน่าย 

   1) ร้านจ าหน่ายอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว โรงอาหาร 2   จ านวน 1 ร้าน มีเนื้อที่ 
16 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าเดือนละ 700 บาท (ไม่รวมค่าสาธารณูปโภคและค่าบ ารุงโรงอาหาร) 

   2) ร้านจ าหน่ายอาหารประเภทย าและอาหารอีสาน  โรงอาหารกลาง จ านวน 1 
ร้าน มีเนื้อที่ 16 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าเดือนละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าสาธารณูปโภคและค่าบ ารุงโรง
อาหาร) 

  หมายเหตุ : ผู้ประกอบการแต่ละรายมีสิทธิยื่นเสนอได้  1  ร้าน  เท่านั้น 
 

  2.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันที่ยื่นใบสมัครตามประกาศนี้ 
     2.2 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอย่างน้อยตามที่

ก าหนด ดังนี้ 
    (1) วัณโรค   (2) โรคคางทูม 
    (3) อหิวาตกโรค   (4) โรคเรื้อน 
    (5) ไข้รากสาดน้อย  (6) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
    (7) โรคบิด   (8) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
    (9) ไข้สุกไส   (10) โรคอ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการก าหนด 
     2.3 เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ช านาญการด้านประกอบอาหารโดยตรง 
     2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องประกอบการอาหาร 
     2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหาร การจัดจ าหน่ายและการให้บริการ 

ได้แก่ มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นเพียงพอและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะด าเนินงาน
พร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประกอบการให้กับมหาวิทยาลัย 

/2.6.ต้องผ่าน... 



     2.6 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินกิจการร้านอาหาร 

  3. ช่วงเวลาจ าหน่าย 
   มหาวิทยาลัยอนุญาตให้จ าหน่ายและให้บริการในวันท าการทุกวัน ช่วงเวลา 06.00 – 

17.30 น. เท่านั้น ยกเว้น ในกรณีที่มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมพิเศษ หรือได้อนุญาตให้ร้านใดร้านหนึ่งหรือทุก
ร้านด าเนินการจ าหน่ายหรือให้บริการนอกเวลาที่ก าหนดเป็นกรณีพิเศษ (เป็นครั้งคราว) โดยทางร้านจะมอบ
สิทธิหรือมอบช่วงดังกล่าวให้ผู้อื่นมาประกอบการแทนดังกล่าวมิได้ 

   4. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
   4.1 ผู้ประกอบการต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบการ อุปกรณ์ประกอบอาหาร 

และต้องท าความสะอาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งต้อง
จัดเตรียมภาชนะ และอุปกรณ์ส าหรับการจ าหน่ายและให้บริการผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ ภาชนะที่ใช้ให้มี
ความสะอาดถูกหลักโภชนาการโดยอิงมาตรฐานสากลมีอุปกรณ์หรือภาชนะใส่น้ าร้อนหรือหม้อลวก เพ่ือใช้ลวก
ท าความสะอาดช้อน ส้อม และตะเกียบในขณะประกอบการบริการและต้องมีภาชนะที่จะปกปิดฝุ่นละออง น้ า
ที่ใช้ในการจ าหน่ายห้ามใส่สารเสพติดหรือสารกระตุ้นเพ่ือเพ่ิมรสชาติของอาหารเพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค 
หากกระท าการฝ่าฝืนมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นความผิดขั้นรุนแรง และจะยกเลิกสัญญาทันที 

   4.2 ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบท าความสะอาดบริเวณในร้านค้าของตนเองและบริเวณ
พ้ืนที่ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย หรือข้อตกลงของผู้จ าหน่ายตลอดเวลาท าการ รวมทั้งต้องดูแล รักษา วัสดุ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้อยู่ในสภาพดี เรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตลอดเวลา 

   4.3 ผู้ประกอบการต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการก าหนด สวมหมวกให้รัดกุม 
ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนที่ประกอบอาหาร
ในโรงอาหาร 

   4.4 ผู้ประกอบการต้องไม่หยุดท าการประกอบการอาหาร เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 3 วัน และถ้าหยุดประกอบการบ่อยครั้ง (เกิน 3 วัน/เดือน) มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกสัญญาการ
ประกอบการได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิยื่นสมัคร
เข้าประกอบการร้านอาหารในปีต่อไป 

   4.5 ผู้ประกอบการต้องติดป้ายแสดงรายการและราคา รวมทั้งรูปถ่าย (ถ้ามี) ให้ชัดเจน ทั้งนี้
คณะกรรมการก ากับดูแลผู้ประกอบการและคุณภาพอาหาร จะติดตามผลเป็นระยะ ๆ หากพบว่า
ผู้ประกอบการรายใดมีเจตนาจูงใจหรือใช้วิธีต่าง ๆ นานาเพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคเกินกว่าราคาที่ก าหนด 
จะถูกตัดสิทธิเป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่รับความเห็นชอบและการอนุมัติจาก
คณะกรรมการเท่านั้น 

   4.6 ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างเพียงพอรวมทั้งจัดเตรียมบริวารส าหรับการล้างและจัดเก็บภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งการด าเนิน
กิจการของร้านค้าเอง 

   4.7 ผู้ประกอบการต้องได้รับการตรวจอุจจาระเพ่ือหาเชื้อโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า 
   4.8 ผู้ประกอบการต้องงดการใช้ภาชนะท่ีท ามาจากโฟม โดยจะอนุโลมให้ใช้ภาชนะพลาสติก

ที่ท าจากวัสดุย่อยสลายง่ายและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
 

/5.วัน เวลา... 



 
  5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   5.1 สอบถามรายละเอียด/ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ นางสาวมุทิตา  แก้วนา

แค  หรือ นางสาวดวงกมล  จิตภักดี   งานบริหารทรัพย์สิน  อาคารส านักงานอธิการบดี  ชั้น 1                         
โทรศัพท์ 0 7431 7197  นับตั้งแต่วันที่  11-15  กันยายน  2560  ในวันและเวลาราชการ  

   5.2 หลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร 
    (1) ใบสมัคร 
    (2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  2 รูป 
    (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  อย่าง

ละ 1 ชุด 
    (4) ใบรับรองแพทย ์
    (5) ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล

อาหารสงขลา หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการร้านอาหาร และต้องน าต้นฉบับมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าในวันยื่นใบสมัคร หรือภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศผลการพิจารณา 

  6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
   6.1 บุคลิกภาพของผู้ประกอบการ 
   6.2 ประสบการณ์การจ าหน่ายอาหาร 
   6.3 ผลการตรวจสุขภาพของผู้สมัคร 
   6.4 ประเภทอาหาร/รายการอาหาร 
   6.5 วิธีการบริหารจัดการร้านค้า 
   6.6 องค์ประกอบอื่น ๆ  
  7. วันสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการวันพฤหัสบดีที่  21  กันยายน  2560 เวลา 09.00 น. 
  8. วันประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 23 กันยายน 2560  
  9. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ประกอบการร้านค้า จะต้องช าระค่าเช่า ค่าน้ าประปา และค่า

ไฟฟ้า  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  10. ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการสมัคร เว้นแต่ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ผู้ประกอบการแล้วจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในวันท าสัญญาดังนี้ 
    10.1 ค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือนตามร้านที่ก าหนดดังนี้ 
     1) โรงอาหารกลาง  1 ร้าน ๆ ละ 1,500 บาท/เดือน   

    2) โรงอาหาร 2  1 ร้าน ๆ ละ 700 บาท/เดือน 
    10.2 หลักประกันสัญญา จ านวนเงิน 3 เท่าของค่าเช่าพ้ืนที่รายเดือน  ทางมหาวิทยาลัย

จะคืนเงินค่าประกันเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไม่มีการเสียหายหรือค้างช าระค่าใช้จ่ายใด 
    11.3 ค่าบ ารุงโรงอาหาร ค่าดูแล ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลางปีละ 
     1)  โรงอาหารกลาง  จ านวน 1 ร้าน ช าระค่าบ ารุงร้านละ 18,000 บาท 
     2)  โรงอาหาร 2 จ านวน 1 ร้าน ช าระค่าบ ารุงร้านละ 6,000 บาท 
  11. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ าประปา 24 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้า 7 บาท/หน่วย)  
 
 /12.การด าเนิน... 




