ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อ ง รับ สมัค รผู้ป ระกอบการจำหน่า ยอาหารและหรือ เครื่อ งดื่ม ภายโนโรงอาหาร
ด้ว ยโรงเรีย นสา§ ตมหารทยาลัย พะเยา มีค วามประสงค์จ ะรับ สมัค รผู้ป ระกอบการ
จำหนายอาหารภายในโรงอาหาร โรงเรืย นสา!!ตมหารทยาลัย พะเยามหารท ยาลัย พะเยา จำนวน ๒
ร้า น ผูม ีส ิท f สมัค รต้อ งมีค ุณ สมปัต ิ และสามารถป/)บั’ต ิต ามขอกำหนดและเงื่อ นโขการเป็น
ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายโนโรงอาหาร โรงเรืยนสา!!ตมหารทยาลัยพะเยามหารทยาลัยพะเยา
ดังต่อโปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วโปของผู้ประกอบการ
(๑) มีลัญชาติโทย
(๒) เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ (นับนิงก่อนวันที่ยื่นโบสมัคร)
(๓) เป็นผู้ที่มี'ร่างกายแข์งแรง สมบูรณ์โม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(๙) โม่เป็นคนโร้ความสามารถ หรือเสมือนโร้ความสามารถ หรือสติฟันเฟือน
โม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตที่โม่เหมาะสมที่จะประกอบการโต้
(๙) โม่เป็น พนักงานลูกจ้าง ของมหารทยาลัยพะเยา และโม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับพนักงานและลูกจ้างของมหารทยาลัยพะเยา
(๖) ต้องโม่เป็นผู้ที่มหารทยาลัยบอกเลิกสัญญาการโช้พื้นที่ หรือเคยถูกศาล
ฟ้องดำเนินคดี ทั่งนี๋ให้รวม!ไงคู่สมรสหรือผู้มีส่วนโต้เลิยต้วย
๒. หลักฐานโนการยื่นโบสมัคร
ผูป ระกอบการจะต้อ งจัด เตรืย มหลัก ฐานการยื่น สมัค รโห้ค รบตามที'มหา รท ยาลัย
กำหนด ทั่ง น ี้ สามารถดาวน์โ หลดแบบฟอร์ม โบสมัค รโต้ที, http://www.satit.ijp.cic.th/ บัว ต้อ ข่า ว
ประชาสัมพันธ์ หากขาดเอกสารอย่างโดอย่างหนึ่งมหารทยาลัยอาจจะโม่รับ พิจารณา ทั่งนี้
ผู้ประกอบการต้องยื่นโบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร จำนวน ๑ ชุด ดังนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายโม่เนิน๖ เดือน)
(๒) ใบรับรองแพทย์ (ผู้สัมผัสอาหาร มหารทยาลัยพะเยา ออกโต้โม่เนิน ๑ เดือน
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๙) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๙) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ประกอบการ (ถ้ามี)
(๖) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ประกอบการ (ถ้ามี)
๓. เวลา...

๓. เวลา และสถานที่รับฬมัคร
กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บ ัด นี้ จนถืงวันที่ ๒๓ กัน ยายน ๒๕๒๔ หรือจนกว่าจะมี
ผูโห้ความสนใจยื่นใบสมัคร ในวันและเวลาทำการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือให้ผู้ใต้รับมอบฉันทะ
จากผู้สมัคร อื่งต้องมีหลักฐานการมอบฉันทะเป็น1หนังสือยื่นสมัครแทน ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือ งพะเยา จังหวัดพะเยา หากต้องการสอบถามเพิ่ม เติม
โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-๕๔๔๖-''๒๖๖๖ ต่อ ๓๘๓๕'
๔. การชำระเงิน
๔.๑ ผูป ระกอบการทํ,โต้ร ับ กัด เลือ ก ต้อ งชำระค่า เช่า รายป ีต ามระยะเวลาท ี่
มหาวิทยาลัยกำหนด ศังนี้
(๑ )โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีละ ๑๑,๐๐๐ บาท
๔.๒ ผู้ป ระกอบการที่โต้รับ กัด เลือ ก ต้อ งชำระค่านี้าประปา และค่าโฟฟ้าตามอัต รา
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนกัดโป
๔.๓ ผูป ระกอบการที'โต้ร ับ กัด เลือ กให้ท ำสัญ ญ ากับ มหาวิท ยาลัย จะต้อ งวาง
หลักประกันการปฏบัติตามสัญญาให้กับมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. การทำสัญ ญา
ผูป ระกอบการที'โต้ร ับ กัด เลือ ก จะต้อ งทำสัญ ญาการใช้พ ึ๋น ที'กับ โรงเรีย นสาธิต
มหาวิท ยาลัยพะเยา ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากโม่ทำสัญ ญาภายในระยะเวลาที่กำหนด
ถือว่าผู้ประกอบการสละสิทช้
๖. ข้อกำหนดและเงื่อนโขอื่น ๆ
(๑) ห้ามมีให้ ผู้ป ระกอบการใช้น ี้าประปาโฟฟ้า หรือสาธารณูปโภคอื่น ก่อนโต้รับ
อนุญ าตจากมหาวิท ยาลัย หรือใช้โดยโม่ผ่านมิเตอร์เครืองวัด เด็ด ขาด หากพบว่ามีการลักขโมยใช้นี้า
ประบา โฟฟ้า หรือสาธารณูปโภคอื่น *1 โดยโม่ผ่านมิเตอร์เครืองวัดจะต้องถูกดำเนินคดืตามกฎหมาย
(๒) การตัด แปลง ต่อ เติม ตกแต่ง ติด ตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในสถานที่ประกอบการ
จะต้อ งขออนุญ าต พร้อ มส่ง แบบรูป รายละเอีย ดให้ม หาวิท ยาลัย พิจ ารณา และต้องโต้รับ การอนุญ าต
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น หากทำโปโดยมีโต้รับอนุญาต ผู้ประกอบการจะต้องทำให้ทรัพย์สินนั้น
กลับ ดืน คงสภาพเติม และจะต้อ งรับ ผิด ต่อ มหาวิท ยาลัยในความสูญ หาย เลืย หาย หรือ บุบ สลายอย่าง
ใด ๆ อันเกิดจากการตัดแปลง ต่อเติม ตกแต่ง นั้นด้วย
(๓) ผู้ป ระกอบการต้องจำหน่ายอาหารและหรือเครืองดืม เฉพาะประเภทที่ระบุโวใน
ใบสมัค รนี้เท่านั้น โดยห้า มมิใ ห้จ ำหน่า ยสิง ของผิด กฎหมาย และของมีน เมาทุก ชนิด อย่า งเด็ด ขาด
และจะต้อ งสวมผ้าโปร่งหรือ ตาข่ายคลุมผม และผ้ากัน เป้อน และผู้??งมีหน้าที่'ในการปร ะกอบอาหาร
ต้อ งตรวจสุข ภาพร่า งกายก่อ นเช้า ประกอบการ และต้อ งแสดงใบรับ รองแพทย์โ ว้เป็น หลัก ฐาน
(ใหสอดคล้อ งกับ มาตรฐานการสุข าภิบ าลอาหารกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ) รวมถืง
กับมาตรฐาน...

ผู้ประกอบการต้องโม่อนุญาตให้ผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดต่อที่อยู่ในระยะแพร่เข้อมาประกอบการอาหารใด ๆ
เฟือจำหน่าย
(๔) ผู้ป ระกอบการและพนัก งานจะเข้ามาพัก อาศัย ภายในสถานที่ป ระกอบการโมโต้
เว้น แต่จ ะโต้ร ับ อนุญ าตจากมหาวิท ยาลัย เท่า นั้น รวมกีง โม่อ นุญ าตให้น ำสัต ว์เลี้ย งทุก ชนิด มาเลี้ย ง
ในสถานที่ประกอบการอย่างเด์ดขาด
(๔) ผู้ป ระกอบการต้อ งโม่ม ีพ ฤติก รรมที่เที่ยวข้อ งกับ ยาเสพติด และห้ามเล่นการพนัน
ทุกชนิดภายในสถานที่ประกอบการ
Co) ผู้ป ระกอบการต้องปิดประกาศราคาสิน ค้าทุกชนิดโวให้ซ ัดเจน และต้อ งจำหน่าย
ในราคาที่โม่เกินราคาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ร๙) ห้ามทะเลาะวิวาท หรือส่งเสียงข้ออึง หรือกระทำการอื่นใดอันนำโปลู่ความโม่สงบ
เรียบร้อย หรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น
(๘) ผู้ประกอบการต้องดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ประกอบการ ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย โมให้สกปรก รกรุงรัง เฟ้นที่นารังเกียจแก่ผู้พบเห็น ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ประกอบการเอง
(๙) กรณีผ ู้ป ระกอบการประสงค์จ ะหยุด ให้บ ริก ารต้อ งแจ้ง ให้ม หาวิท ยาลัย ทราบ
ล่วงหนั้าโม่น้อยกว่า ๓ วัน ทำการ โดยยื่น เรื่อ งแจ้งความประสงค์ใต้ท ี่ งานกิจ การนัก เรีย น โรงเรียน
สาธิตมหาวิท ยาลัยพะเยา
(๑๐) ผู้ป ระกอบการต้อ งผ่านการประเมิน มาตรฐานการสุข ากิบ าลอาหารกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ในระดับที่ดีข้นโป เพื่อเฟ้นการควบคุมคุณ ภาพอาหารและหรือเครื่องดื่ม
(๑๑) ห้ามมิใท่ใช้โฟมเพื่อบรรจุอาหารทุกชนิด และจะใช้ภาชนะพลาสติกใส่อาหารร้อน
จำหน่ายแก่ผู้บ ริโภคมิโต้ หากจำเฟ้น ต้องใส่ถุงพลาสติกร้อนใส่อาหาร ต้อ งใส่ถุงพลาสติกที่ม ีค ุณ ภาพ
เหมาะสมตามชนิด ของอาหารและเฟ้น มิต รกับ สิง แวดล้อ ม ตามกำหนดมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม
(๑๒) ห้ามมิให้ผู้ประกอบการใช้ผงชูรส ชัณฑสกร เกินมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด ห้ามใช้น้าปลา น้าต้มสายชู และเครื่องปรุงอาหารอื่น ๆ ที่โม่โต้รับรองมาตรฐานจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และห้ามใช้สารเฟ้นพิษหรือสืที่มิใช่สีผสมอาหาร
หรือปรุงแต่งอาหาร
(๑๓) ผู้ประกอบการต้องจัดหาน้าดื่มสะอาดโว้บริการสำหรับบุคคลที่มาใช้บริการอย่าง
เพียงพอ โดยผู้ประกอบการต้องเฟ้นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
(๑๔) ผูป ระกอบการต้อ งจัด เก็บ ขยะทุก ชนิด ใส่ถ ุง หรือ ภาชนะที่ป ีด มิด ธิด เพื่อ มิใ ห้
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และเฟ้น แหล่งกำเนิดเข้อโรคหรือแมลงอัน เฟ้น ที่น ่ารังเกียจ และให้นำขยะต่าง ๆ
โปทิ้งในที่ที่กำหนด ยกเว้นเศษโขมัน เศษกากอาหารต่าง ๆ ให้รวบรวมใส่กังบรรจุที่ปีดสนิท โดยจะต้อง
นำโปทิ้ง...

นำโปทิ้งภายนอกมหารทยาลัย และจะต้องจัดให้มีถังดักโขมันภายในสถานที่ประกอบการ ตามแบบ
ระบบบำบัดนํ้าเสียตามที่มหารทยาลัยกำหนด และจะต้องมีการทำความสะอาดถังดักโขมัน บรเวณ
ส่วนพื้นที่ชักล้างภายในร้านค้า เป็นประจำทุกวัน
๗. การประกาศผลการพิจ ารณา
โรงเรยนสา!๒มหารท ยาลัย พะเยา จะประกาศผลการพิจ ารณาดัด เลือ ก ผ่านทางเว็ป
โชต้ http://www.satit.up.ac.th/
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ถันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์)
ผู้อ ำนวยการโรงเรยนสา!ตมหารทยาลัยพะเยา

