
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ร ับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องด ื่มภายโนโรงอาหาร

ด้วยโรงเรียนสา§ ตมหารทยาล ัยพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการ 
จำหนายอาหารภายในโรงอาหาร โรงเรืยนสา!!ตมหารทยาลัยพะเยามหารทยาล ัยพะเยา จำนวน ๒ 
ร ้าน ผ ูม ีส ิท f ส ม ัครต ้องม ีค ุณ สม ป ัต ิ และสามารถป /)บ ั’ต ิตามขอกำหนดและเง ื่อนโขการเป ็น  
ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายโนโรงอาหาร โรงเรืยนสา!!ตมหารทยาลัยพะเยามหารทยาลัยพะเยา 
ดังต่อโปน้ี

๑. คุณสมบัติทั่วโปของผู้ประกอบการ 
(๑) มีลัญชาติโทย
(๒) เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ (นับนิงก่อนวันท่ียื่นโบสมัคร)
(๓) เป็นผู้ที่มี'ร่างกายแข์งแรง สมบูรณ์โม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
(๙) โม่เป็นคนโร้ความสามารถ หรือเสมือนโร้ความสามารถ หรือสติฟันเฟือน 

โม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตที่โม่เหมาะสมที่จะประกอบการโต้ 
(๙) โม่เป็นพนักงานลูกจ้าง ของมหารทยาลัยพะเยา และโม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ 

ร่วมกันกับพนักงานและลูกจ้างของมหารทยาลัยพะเยา 
(๖) ต้องโม่เป็นผู้ที่มหารทยาลัยบอกเลิกสัญญาการโช้พื้นที่ หรือเคยถูกศาล 
ฟ้องดำเนินคดี ทั่งน๋ีให้รวม!ไงคู่สมรสหรือผู้มีส่วนโต้เลิยต้วย 

๒. หลักฐานโนการยื่นโบสมัคร
ผูประกอบการจะต้องจัดเตรืยมหลักฐานการยื่นสมัครโห ้ครบตามที'มหารทยาล ัย  

กำหนด ท ั่งน ี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโบสมัครโตท้ี, http://www.satit.ijp.cic.th/ บัวต ้อข่าว 
ประชาสัมพันธ์ หากขาดเอกสารอย่างโดอย่างหนึ่งมหารทยาลัยอาจจะโม่รับพิจารณา ทั่งนี้ 
ผู้ประกอบการต้องยื่นโบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร จำนวน ๑ ชุด ดังนี้

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายโม่เนิน๖ เดือน)
(๒) ใบรับรองแพทย์ (ผู้สัมผัสอาหาร มหารทยาลัยพะเยา ออกโต้โม่เนิน ๑ เดือน 
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(๙) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๙) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ประกอบการ (ถ้ามี)
(๖) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ประกอบการ (ถ้ามี)

๓. เวลา...

http://www.satit.ijp.cic.th/


๓. เวลา และสถานที่รับฬมัคร
กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถืงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๔ หรือจนกว่าจะมี 

ผูโห้ความสนใจย่ืนใบสมัคร ในวันและเวลาทำการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือให้ผู้ใต้รับมอบฉันทะ 
จากผู้สมัคร อื่งต้องมีหลักฐานการมอบฉันทะเป็น1หนังสือยื่นสมัครแทน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
พะเยา เลขท่ี ๑ ๙  หมู่ท่ี 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-๕๔๔๖-''๒๖๖๖ ต่อ ๓๘๓๕'

๔. การชำระเงิน
๔.๑ ผ ูประกอบการท ํ,โต ้ร ับ ก ัด เล ือ ก  ต ้อ งช ำระ ค ่า เช ่ารายป ีต าม ระยะ เวล าท ี่ 

มหาวิทยาลัยกำหนด ศังนี้
(๑ )โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีละ ๑๑,๐๐๐ บาท 

๔.๒ ผู้ประกอบการที่โต้รับกัดเลือก ต้องชำระค่านี้าประปา และค่าโฟฟ้าตามอัตรา 
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนกัดโป

๔.๓ ผ ูป ระกอบ การท ี'โต ้ร ับ ก ัด เล ือกให ้ท ำส ัญ ญ าก ับ ม ห าว ิท ยาล ัย  จะต ้องวาง 
หลักประกันการปฏบัติตามสัญญาให้กับมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. การทำสัญญา
ผูประกอบการท ี'โต ้ร ับก ัดเล ือก จะต ้องทำส ัญญาการใช ้พ ึ๋นท ี'ก ับโรงเร ียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากโม่ทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ถือว่าผู้ประกอบการสละสิทช้

๖. ข้อกำหนดและเงื่อนโขอื่น ๆ
(๑) ห้ามมีให้ ผู้ประกอบการใช้นี้าประปาโฟฟ้า หรือสาธารณูปโภคอื่น ก่อนโต้รับ 

อนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือใช้โดยโม่ผ่านมิเตอร์เครืองวัดเด็ดขาด หากพบว่ามีการลักขโมยใช้นี้า 
ประบา โฟฟ้า หรือสาธารณูปโภคอื่น *1 โดยโม่ผ่านมิเตอร์เครืองวัดจะต้องถูกดำเนินคดืตามกฎหมาย

(๒) การตัดแปลง ต่อเติม ตกแต่ง ติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง  ๆ ในสถานที่ประกอบการ 
จะต้องขออนุญาต พร้อมส่งแบบรูปรายละเอียดให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และต้องโต้รับการอนุญาต 
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น หากทำโปโดยมีโต้รับอนุญาต ผู้ประกอบการจะต้องทำให้ทรัพย์สินนั้น 
กลับดืนคงสภาพเติม และจะต้องรับผิดต่อมหาวิทยาลัยในความสูญหาย เลืยหาย หรือบุบสลายอย่าง 
ใด  ๆ อันเกิดจากการตัดแปลง ต่อเติม ตกแต่ง น้ันด้วย

(๓) ผู้ประกอบการต้องจำหน่ายอาหารและหรือเครืองดืมเฉพาะประเภทที่ระบุโวใน 
ใบสมัครนี้เท ่านั้น โดยห้ามมิให ้จำหน่ายสิงของผิดกฎหมาย และของมีนเมาทุกชนิดอย่างเด ็ดขาด 
และจะต้องสวมผ้าโปร่งหรือตาข่ายคลุมผม และผ้ากันเป้อน และผู้??งมีหน้าที่'ในการปร ะกอบอาหาร 
ต ้องตรวจส ุขภาพร ่างกายก ่อนเช ้าประกอบการ และต้องแสดงใบรับรองแพทย์โว้เป ็นหลักฐาน 
(ให สอดคล ้องก ับ มาตรฐาน การส ุขาภ ิบ าลอาห ารกรมอน าม ัย  กระทรวงสาธารณ ส ุข) รวมถ ืง

กับมาตรฐาน...



ผู้ประกอบการต้องโม่อนุญาตให้ผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดต่อที่อยู่ในระยะแพร่เข้อมาประกอบการอาหารใด  ๆ
เฟือจำหน่าย

(๔) ผู้ประกอบการและพนักงานจะเข้ามาพักอาศัยภายในสถานที่ประกอบการโมโต้ 
เว ้นแต่จะโต้ร ับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเท ่าน ั้น รวมกีงโม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยง 
ในสถานที่ประกอบการอย่างเด์ดขาด

(๔) ผู้ประกอบการต้องโม่มีพฤติกรรมที่เที่ยวข้องกับยาเสพติด และห้ามเล่นการพนัน 
ทุกชนิดภายในสถานที่ประกอบการ

Co) ผู้ประกอบการต้องปิดประกาศราคาสินค้าทุกชนิดโวให้ซัดเจน และต้องจำหน่าย 
ในราคาที่โม่เกินราคาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(ร๙) ห้ามทะเลาะวิวาท หรือส่งเสียงข้ออึง หรือกระทำการอื่นใดอันนำโปลู่ความโม่สงบ 
เรียบร้อย หรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น

(๘) ผู้ประกอบการต้องดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ประกอบการ ให้อยู่ในสภาพ 
เรียบร้อย โมให้สกปรก รกรุงรัง เฟ้นที่นารังเกียจแก่ผู้พบเห็น ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ประกอบการเอง

(๙) กรณ ีผ ู้ประกอบการประสงค์จะหยุดให ้บริการต ้องแจ้งให ้มหาวิทยาล ัยทราบ 
ล่วงหนั้าโม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ โดยยื่นเรื่องแจ้งความประสงค์ใต้ที่ งานกิจการนักเรียน โรงเรียน 
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

(๑๐) ผู้ประกอบการต้องผ่านการประเมินมาตรฐานการสุขากิบาลอาหารกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ในระดับท่ีดีข้นโป เพื่อเฟ้นการควบคุมคุณภาพอาหารและหรือเครื่องดื่ม

(๑๑) ห้ามมิใท่ใช้โฟมเพื่อบรรจุอาหารทุกชนิด และจะใช้ภาชนะพลาสติกใส่อาหารร้อน 
จำหน่ายแก่ผู้บริโภคมิโต้ หากจำเฟ้นต้องใส่ถุงพลาสติกร้อนใส่อาหาร ต้องใส่ถุงพลาสติกที่มีคุณภาพ 
เหมาะสมตามชนิดของอาหารและเฟ ้นมิตรกับส ิงแวดล้อม ตามกำหนดมาตรฐานของกระทรวง 
อุตสาหกรรม

(๑๒) ห้ามมิให้ผู้ประกอบการใช้ผงชูรส ชัณฑสกร เกินมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข 
กำหนด ห้ามใช้น้าปลา น้าต้มสายชู และเครื่องปรุงอาหารอื่น  ๆที่โม่โต้รับรองมาตรฐานจากสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และห้ามใช้สารเฟ้นพิษหรือสืที่มิใช่สีผสมอาหาร 
หรือปรุงแต่งอาหาร

(๑๓) ผู้ประกอบการต้องจัดหาน้าดื่มสะอาดโว้บริการสำหรับบุคคลที่มาใช้บริการอย่าง 
เพียงพอ โดยผู้ประกอบการต้องเฟ้นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

(๑๔) ผ ูประกอบการต้องจัดเก็บขยะทุกชนิดใส่ถ ุงหรือภาชนะที่ป ีดม ิดธิดเพ ื่อมิให ้ 
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และเฟ้นแหล่งกำเนิดเข้อโรคหรือแมลงอันเฟ้นที่น่ารังเกียจ และให้นำขยะต่าง  ๆ
โปท้ิงในที่ท่ีกำหนด ยกเว้นเศษโขมัน เศษกากอาหารต่าง  ๆให้รวบรวมใส่กังบรรจุที่ปีดสนิท โดยจะต้อง

นำโปท้ิง...



นำโปทิ้งภายนอกมหารทยาลัย และจะต้องจัดให้มีถังดักโขมันภายในสถานที่ประกอบการ ตามแบบ 
ระบบบำบัดนํ้าเสียตามที่มหารทยาลัยกำหนด และจะต้องมีการทำความสะอาดถังดักโขมัน บรเวณ 
ส่วนพื้นที่ชักล้างภายในร้านค้า เป็นประจำทุกวัน 

๗. การประกาศผลการพิจารณา
โรงเรยนสา!๒มหารทยาลัยพะเยา จะประกาศผลการพิจารณาดัดเล ือก ผ่านทางเว็ป 

โชต้ http://www.satit.up.ac.th/

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ถันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

fj3๒ lOkj---- -■

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์)
ผู้อำนวยการโรงเรยนสา!ตมหารทยาลัยพะเยา

http://www.satit.up.ac.th/

