
รู'ปถ่ายขนาด 
1 ฉ้ว

จำนวน 1 รูป

ใบสมคัร ผูป้ระกอบการรา้นจำหนา่ยอาหารภายในโรงอาหาร 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา

เรียนที.่...........................................
วันท่ี.........เดือน........................ พ.ศ...................

เร่ือง ขอย่ืนความจำนงจำหนา่ยอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 
เรียน ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา

ข้าพเจำ (นาย , นาง 1 นางสาว)...................................................................................อาย.ุ.................... ปี
ท่ีอยู่ (ตามบัตรประจำตัวประชาชน)........................................................................................................................
ท่ีอยู่ปัจจุบัน................................................................................................. .โทรศัพท์...........................................
บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.................................................... ออกเมือ่...................... วันหมดอายุ.....................
ประสปการรนในการประกอบธุรกิจ (ใส่เคร่ืองหมาย 'ร  หนา้ข้อท่ีต้องการเลือก)

เคยประกอบธรุกจิประเภท..................................................................................................................
สถานท่ี................................................................................................ระยะเวลา.....................................

โมเ่คยประกอบธุรกิจใดมาก่อน
ขา้พเจา้โตอ้า่นรายละเอยีดในการประกอบการดา้นอาหารเขา้ใจดโีดยตลอด และสามารถปฏบดั ี

ตามขอ้กำห นดพรอ้มท ัง้ทำขอ้ตกลง ห รอีส ญั ญ าเม ือ่ไต ว้บั การคดั เล อืก  และขอใหค้ำม ัน่สญัญา 
แก่โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา ตังน้ั

1. จะประกอบการร้านค้าอาหารตามท่ีโต้ระบุด้วยตนเองและจะปฏบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งควัด
2. ขอวับรองว่าข้อความท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นน้ันเป็นจรีงทุกประการ

ลฬ อ่ .................................................. ผู้สมัคร
วนัท ี่............ / ................/ ...............

‘ สอบถามi๒ผลูเลม่เตมิโตท้ีโ่รงเรยีนสารตีมหาวทิยาลยัพะเยา 
เบอรโีทร 054 466666 ต่อ 3835

หลกัฐานประกอบการสมคัร
1. รปูถา่ยหนา้ตรงของผูส้มคัรขนาด 1 น้ัว 
จำนวน 1 รปู(ถา่ยไมเกนิ 6 เสอืน)
2. ใบรบัรองแพทยท์ีแ่พทยอ์อกใหไ้มเกนิ 1 เสอืน
3. สำเนาทะเบยีนบา้นของผูส้มคัร
4. สำเนาบตัรประจำตวัประชาชนของผูส้มคัร
5. เอกสาร/หลกัฐานรบัรองมาตรฐานการประกอบ 
ธรุกจิจากภาครฐัหรอืเอกชน (ถา้บ)ี
6. เอกสาร/หลกัฐานการประกอบธรุกจิยืน่ 1 (ถา้บ)ี
ลงยือ่.............................................ผู้สมัคร

(..........................................................)
วันท่ี.......... /................... /...............



ใบขออนญุาตจำหนา่ยสนิค้า

ขา้พเจา้.............................................................................................................. อาย.ุ.............. ปี
บ้านเลขปี..............................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขออนุญาตจำหน่ายสินค้าดังต่อไปd

ใ.....................................................................................................  2 ..................................................................................................

3........................................... 4..........................................
5...........................................  6..........................................
7........................................... 8...........:...............................
9...........................................  10.........................................
11..................................................................................................  12...............................................................................................

13.......................................... 14.........................................
15.......................................... 16.........................................
17..........................................  18.........................................
19. 20.



โบรายf  อผปูระกอบอาหาร

f อ ................................

ท ี่อยู่ตามทะเปียนบ้าน.

ท ี่อยู่ป ัจจุบ ัน................

ร้นที่เบ้าป{เบ้?เงาน......

f อ ................................

ท ี่อยู่ตามทะเป ียนบ้าน.

ท ี่อยู่ป ัจจุบ ัน.................

ร้นที่เบ ้า!!{เบ ้ตังาน.......

f a ................................

ท ี่อยู่ตามทะเป ียนบาน.

ท ี่อยู่ป ัจจุบ ัน.................

ร้นที่เข้าป{เบ้ตงาน......

ท ี่อ ..................................

ท ี่อยู่ตามทะเป ียนบ้าน...

ท ี่อยู่ป ัจจุบ ัน...................

ร ้นท ี่เบ ้า!เฐบ้ต ังาน ........  *

*โตผู้เ้ขา่ปถา่ยและกรอกซอ)เลของใเคคลตจ้ะตอ้งประกอบอาทารเตอ้จำทนา่ยทกุคน 
(กร{ป็ต้ร้านฝ็การจำทน่ายรนต้ไประเภทอาทารและเคi องต้ม



ใบรับรองแพทย์(ผู้สัมผัสอาหาร) 
มหาวิทยาสัยพะเยา

เลม่ที่...........  เลขท่ี
ส่วนท๋ั a ชรงพุ้รรับใบรับรองสุขภาพ
ข่าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................
สถานท่ีอยู่ (ท่ีสามารถติดต่อได,)...................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจำต้วประชาชน...............................................................ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประว้ติสุขภาพตังน้ื
๑ .โรคประจ้าตัว □ ไมม่ ี □ ม(ีระบ)ุ...................................................................................................... .......................

๒.อุบตเหตุ และ ผ่าตัด □  ไม่มี □  ม(ีระบ)ุ.......................................................................................
๓.เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล □  ไม่มี □  ม(ีระบ)ุ.......................................................................................
๙.ประว้ติอ่ืนท่ีสำคัญ....................................................................................................................................................

ลงช่ือ............................................. ..............................
วันท่ี........... เดือน.....................พ.ค...............

ส่วนV ๒ ของนพทุย_____________________________________________________________________________________
สถานท่ีตรวจ........................................................................................วันท่ี............ เดือน.......................พ.ศ...........
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญงิ....................................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชภรรมเลขท่ี..................................................
สถานท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม............. .....................................................................................................................
ไดตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................................
แล้วเม่ึอวันท่ี................... เดือน.............................................พ.ศ....................... มี'รายละเอ็ยดด้ง์น้ิ
น้ําหนักตัว.........กก. ความสูง............. เซนติเมตร ความตันโลหิต.............................มม.ปรอท ชีพจร........คร้ัง/นาท
สภาพร่างกายท่ัวไป อยู่ในเกณ*ย์ □  ปกติ □  ผดปกต(ิระบ)ุ............................................................................

ขอรับรองว่าบุคคลตังกล่าว ไม่เป็นพู้ง็ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิติหน้าท่ีไล้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต 
หริอจิตฟันเพิอน หริอปัญญาอ่อน ไมปรากฎ อาการของการติดยาเสพติดไหโทษ และอาการของโรคพิษสุราเร้ัอรัง และไม,ปรากฎ 
อาการและอาการแสดงของโรคต่อไปน๋ั

(๑) โรคเร่ํอนในระยะติดต่อหริอในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(๒) ■ รณโรคในระยะอันตราย 
(๓) โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ
(ร) โรคบิด อหิวาตกโรค หัด คางทูม ไข่รากสาดน้อย ไข้สุกใส ไขหวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบเอ ( 0  ไนmiนิท่ํบ่รากฎอาทรของโรค)
(๕) อ่ืน .ๆ......................................... .....................................................................................................................
สรุปความเห็นและข้อแนะน่าของแพทย์.................................................................................................................

ลงช่ือ........................................................... แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

ทมายเพ ต ุ (๑) ต้องเป็นแพทย์ชึ๋งใต้ขนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีททชกาโม 
(๒) ไท้แร!ตงร่าเป็นฝ'ต ร่ิางกายแมบูรพ์เท้ยง{ต

’ใบรับรองแพทย(เบ้บนไท้ใช้ไต ® เดอนนับนด่วํนทตรวจร่างกาย


