
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจําหนา่ยอาหาร (ประเภทข้าวราดแกง) 

ด้วยศูนย์บริหารกิจการหอพัก สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ มีความประสงค์
จะรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารหอพักนิสิต มศว องครักษ์ ผูส้นใจประสงค์จะ
สมัครคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

1. ระเบยีบและเงือ่นไขทั่วไป 
1.1 ผู้สนใจสามารถ ขอระเบียบการและเอกสาร ใบสมัคร ได้ที่ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก อาคาร

บริการกลาง ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม  2560  จนถึง
วันที่  28 มิถุนายน 2560 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันทําการ และติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
โทรศัพท์ 037 395 508 หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://pm.oop.swu.ac.th (เมนูแบบฟอร์ม) 

1.2 การกรอกใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหาร ต้องกรอกข้อความใน
แบบฟอร์มใหส้มบูรณ์ และตามความเป็นจริง เช่น ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่การค้า ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)  

1.3 ผู้สมัครต้องเขา้รับการทดสอบการปรุงอาหาร และสมัภาษณ์ ตามระยะเวลาและสถานที่ซึ่ง
ศูนย์บริหารกิจการหอพักกําหนด โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

2. คุณสมบัติผูส้มัคร 
2.1 มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย 
2.2 ไม่เป็นผู้มีหน้ีสนิล้นพ้นตัว 
2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
2.4 ไม่เคยเป็นผู้ผิดสัญญากับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.5 ไม่เป็นบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.6 มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สุขาภิบาลสําหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และมีประสบการณ์

ในการจําหน่ายอาหาร 
3. กําหนดการย่ืนใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร 

3.1 กําหนดย่ืนใบสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 29  พฤษภาคม จนถึง 28  มถินุายน 2560 ต้ังแต่
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันทําการ ส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก อาคารบริการกลาง 
ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
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3.2 หลักฐานประกอบการสมัคร 
3.2.1 ใบสมัคร 
3.2.2 สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร โดยมีคํารบัรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.3 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร โดยมีคํารับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใสแ่ว่นตา ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 

6 เดือน) 
3.2.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน 
3.2.6 รายการอาหารท่ีจําหน่ายจริง พร้อมทั้งราคาที่จําหน่ายจริง 
3.2.7 ใบประกาศฯ รับรองมาตรฐานคุณภาพอาคาร (ถ้ามี) 
3.2.8 ใบแสดงประสบการณ์การจําหน่ายอาหาร (ถ้ามี) 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
4.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพิจารณาผู้สมัคร โดยไม่มีการผ่อนผันใน

กรณีดังต่อไปน้ี 
4.1.1 ไม่ปรากฎช่ือผู้ประกอบการ และไม่มีรายละเอียดที่อยู่ชัดเจน 
4.1.2 ไม่มีหลักฐานประกอบการสมัคร/ขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงในข้อ 3.2 

4.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะพิจารณาจาก ประเภท รสชาติ ราคา และประสบการณ์ใน
การจําหน่ายอาหาร 

4.3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทรงไว้ซึ่งสทิธิที่จะไม่รับพิจารณาเอกสารที่ผู้ประกอบการ
เสนอหรืออาจยกเลิก โดยไมพิ่จารณาผู้ประกอบการเลยก็ได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย 
และผู้รับบริการท้ังน้ี ให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะพิจารณายกเลิก หากมีเหตุเช่ือได้ว่าการประกอบการ
กระทําโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอขอเข้าประกอบการสถานที ่

5. รายละเอียดประเภทรา้นค้าที่รับสมัคร อัตราคา่ธรรมเนยีมการเชา่ และการชําระค่าบริการอ่ืนๆ 
5.1 ประเภทร้านค้า จําหน่ายอาหารหลัก (ข้าวราดแกง) ขนาดพ้ืนที่ 8.70 ตร.ม. จํานวน 1 ร้าน 
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการเช่าพ้ืนที่ 
 - ค่าเช่ารายเดือน เดือนละ 3,360 บาท (สามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 - เงินประกันสญัญา 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 - กรณีช่วงปิดเทอม เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และเดือน 
พฤษภาคม 2561 ให้ชําระค่าเช่าพ้ืนที่เพียง 1 เดือน โดยให้ชําระเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  
5.3  อัตราค่าบริการล้างภาชนะ และทําความสะอาดภายในโรงอาหาร 
 ตามข้อตกลงกับผู้ประกอบการล้างภาชนะและทําความสะอาดโต๊ะเก้าอ้ีส่วนกลาง 
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6. ข้อกําหนด เงือ่นไขในการประกอบการจําหน่ายอาหาร 
6.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลอืก ต้องปฏิบัติตามสัญญา และประกาศฉบับน้ี รวมถึงระเบียบ และข้อกําหนด

อ่ืนๆ ที่จะมขีึ้น หากไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าเป็นการผิดสัญญา และจะใหส้ิทธิผู้ผ่านคัดเลือกสํารองแทน 
6.2 ผู้ประกอบการ ต้องเป็นผู้ดําเนินการประกอบการเองโดยตลอด จะโอนหรือมอบสิทธิให้ผู้อ่ืนไม่ได้ 
6.3 ผู้ประกอบการ  ต้องประกอบการโดยสมํ่าเสมอทุกวัน ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หากผู้ประกอบการรายใดหยุดประกอบการติดต่อกันเป็นเวลา ต้ังแต่ 3 วันขึ้นไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญาเช่าจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

6.4 ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องจําหน่ายอาหาร โดยเริ่มจําหน่ายได้ต้ังแต่วันเริ่มอายุสัญญาได้
ทุกวันต้ังแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. หรือ ตามท่ีศูนย์บริหารกิจการหอพักกําหนด 

6.5 ผู้ประกอบการต้องใช้เครื่องปรุงรส นํ้าส้มสายชูที่ได้รับรองเคร่ืองหมายมาตรฐานจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น นํ้าปลาทิพรส นํ้าปลาตราปลาหมึก ฯลฯ นํ้าส้มสายชู 5% ตรา อสร. ตรา
เกษตร ตราภูเขาทอง ตราคิวซี เป็นต้น 

6.6 ผู้ประกอบการต้องจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในราคาที่ไม่เกินราคาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารจะกระทําได้เมื่อ มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วเท่าน้ัน 

6.7 ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบครุภัณฑ์ประจําร้าน หากมีการชํารุด หรือเกิดความเสียหาย 
ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ จัดหาบูรณะ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม ภายใน
เวลาที่กําหนดให้ หากไม่ดําเนินการและมหาวิทยาลัยเข้าดําเนินการแทน ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

6.8 สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ประกอบการ หากเก็บไว้ภายในสถานประกอบการ  
ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือเสียหายด้วยตนเอง 

6.9 ผู้ประกอบการต้องดูแลรักษาความสะอาด ของสถานประกอบการ ในทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
โดยให้รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาที่ทําการประกอบการ และผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบ
คุณภาพอาหารท่ีจําหน่าย ให้ถูกสุขลกัษณะอยู่เสมอ 

6.10 ผู้ประกอบการต้องใช้ถุงพลาสติกสําหรับใสข่ยะ และต้องแยกประเภท ขยะเปียก ขยะแห้ง 
ก่อนนําไปทิ้งในบริเวณที่จัดให้ 

6.11 ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงไว้ประจําสถานประกอบการตามจํานวนและขนาด
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

6.12 ผู้ประกอบการต้องเข้าประชุมทุกคร้ัง เมื่อคณะกรรมการ หรือหน่วยงานรับผิดชอบเชิญ
ประชุม หากไม่สามารถเข้ารว่มประชุมได้ ต้องมอบหมายตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทน 

6.13 ผู้ประกอบการ และพนักงานร้านอาหารท้ังหมด ต้องแต่งกายตามแบบที่สุภาพ ถูก
สุขลักษณะ ตามสีที่ศูนย์บริหารกิจการหอพักกําหนด 
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6.14 ผู้ประกอบการ และพนักงานร้านอาหารท้ังหมด ต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย และ
ต้องมีกิริยาสุภาพเรียบร้อย 

6.15 ผู้ประกอบการ และพนักงานร้านอาหารท้ังหมด ต้องตรวจสุขภาพตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดให้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6.16 ผู้ประกอบการ และพนักงานร้านอาหารท้ังหมด หากเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคม
รังเกียจ จะต้องหยุดประกอบการทันที จนกว่าอาการจะพ้นจากการแพร่เช้ือโรคแล้ว 

6.17 ผู้ประกอบการจะต้องนําทรัพย์สินของตนออกจากมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน หลังจากวัน
สิ้นสุดสญัญา หรือวันเลิกสัญญา หากพ้นกําหนดแล้วยังไม่ได้นําทรัพย์สินของตนออกจากมหาวิทยาลัย ให้
ทรัพย์สินน้ัน ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยทันที ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

6.18 มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการดําเนินการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรับผิดชอบมีสิทธ์ิที่จะเข้าตรวจค้นในบริเวณร้านค้าและผู้ประกอบการจะต้องอํานวยความสะดวก
ให้ตามสมควร 

6.19 กรณีที่ผู้ประกอบการบอกเลิกสัญาก่อนครบกําหนดอายุสัญญาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัยให้ถือว่าผิดสัญญา มหาวิทยาลัยจะไม่คนืเงินค่าประกันให้ทุกกรณ ี

6.20 ให้ถือว่าประกาศฯ ฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเช่า 
7. ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการ 

7.1 ห้ามจําหน่ายสิ่งผิดกฎหมาย สุรา และของมึนเมาทุกชนิด 
7.2 ห้ามจําหน่ายบุหรี่และสูบบุหรี่ภายในโรงอาหาร 
7.3 หา้มจําหน่ายอาหาร หรือเคร่ืองด่ืมที่มิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหรือนอกเหนือระยะเวลาการให้ใช้สถานที่ประกอบการ 
7.4 ห้ามพักแรมในร้านค้า 
7.5 ห้ามนําสินค้า หรืออุปกรณ์การจําหน่ายทุกชนิดออกต้ังนอกบริเวณที่กําหนดให้ 
7.6 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดบริเวณร้านค้า 
7.7 ห้ามมิใหผู้้อ่ืนเช่าช่วง หรือโอนสิทธ์ิให้ผู้อ่ืนเข้ามาดําเนินการแทนไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน

เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 
7.8 ห้ามทะเลาะวิวาทหรือส่งเสียงดัง หรือกระทําการอ่ืนอันใดอันไม่สงบเรียบร้อย หรือ

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อ่ืน 
7.9 ห้ามต่อเติมหรือดัดแปลงร้านค้า หรือสถานประกอบการ ให้ผิดไปจากลักษณะที่

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยไม่ได้รับอนุญาต 
7.10 ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในบริเวณร้านค้า หรือสถานประกอบการและบริเวณโรงอาหารหรือ

เครื่องด่ืม 
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8. บทกําหนดโทษ 
 หากผู้ประกอบการ หรือพนักงานร้านอาหารละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมอํีานาจที่จะบอกเลิกสัญญาเมือ่ใดก็ได้ การไม่ปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด และผูป้ระกอบการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยมิได้ 
ตามประกาศรับสมัครข้อกําหนด และเง่ือนไขในการประกอบการจําหน่ายอาหาร ประกาศฉบับน้ีถือว่า
ผู้สมัครขอรับการคัดเลือกทราบตามข้อความทั้งหมด และเข้าใจดีตลอดแล้ว ทั้งยินยอมให้ปฏิบัติตามโดย
เคร่งครัดทุกประการ จึงได้สมัครใจย่ืนใบสมัครขอรับการคัดเลือกการจําหน่ายอาหาร 

9. ข้อสงวนสิทธิ ์
 มหาวิทยาลัยทรงสิทธ์ิขาดในการพิจารณา การประกาศผลการคัดเลือกให้ถือว่าเป็นการยุติ ผู้ใด

จะฟ้องร้องใดๆ มิได้ 
 

ประกาศ ณ วันที่   24  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักด์ิ จรัสชัยศรี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



ใบสมัครเพื่อประกอบธุรกิจ 
ภายในมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายละเอียดผูสมัคร 
1. ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).............................................สกุล.............................................อายุ.....................ป

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน....................................................................ศาสนา..................................... 
2. อาชีพ........................................................สถานที่ทํางาน...........................................................................

เลขที่............................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวดั............................................รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท................................................. 
โทรสาร...................................................... 

3. ที่อยูปจจุบนั   เลขที่.......................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวดั.......................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพทบาน........................................... 
โทรศัพทมือถือ..................................................โทรสาร..................................................... 

ตองการประกอบธุรกิจประเภทใด (เลือกสมัครไดแค 1 ประเภทตอ 1 ผูสมัครเทานั้น) 
1. ประเภทจําหนายอาหาร (โปรดระบุประเภทอาหาร) .................................................................................
2. ประเภทจําหนายเครื่องดื่ม (โปรดระบุประเภทเครื่องดื่ม) .........................................................................
3. ประเภทจําหนายสินคา (โปรดระบุประเภทสินคา) ....................................................................................
4. ประเภทบริการ (โปรดระบปุระเภทบริการ) ...............................................................................................
5. ประเภทอื่นๆ (โปรดระบ)ุ .........................................................................................................................
ประสบการณในการประกอบธุรกิจ (ใสเครือ่งหมาย   หนาหวัขอที่ตองการเลือก ) 

 เคยประกอบธรุกิจ  ประเภท................................................................................................... 
สถานที่................................................................................ระยะเวลา................................... 

 ไมเคยประกอบธุรกิจใดมากอนเลย 

 ขาพเจาไดอานรายละเอียดในการประกอบธรุกิจเขาใจดีโดยตลอด  และสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด 
พรอมทั้งทําขอตกลงหรือสัญญาไดถาไดรับการคัดเลือก  และขอใหคาํมั่นสัญญาแกมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1.  จะประกอบธุรกิจตามที่ไดระบุดวยตนเองและจะปฏิบัติตามขอกําหนดโดยเครงครัด
2.  ขอรับรองวาขอความที่กลาวมาแลวขางตนนั้นเปนความจริงทุกประการ

 

 
   ลงชื่อ...................................................................ผูสมัคร 
       (……………………………………………) 
 วันที…่………../…..…………/……….… 

รูปถายขนาด 

 1 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป 

ลําดับที่................... 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. รูปถายหนาตรงของผูสมัครขนาด  1  นิ้ว  จํานวน 1
รูป  (ถายไมเกิน 6 เดือน)

2. ใบรบัรองแพทยที่แพทยรับรองใหไมเกิน 1 เดอืน
3. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
5. เอกสาร/หลักฐานรับรองมาตรฐานการประกอบธุรกิจจาก
ภาครัฐหรือเอกชน (ถาม)ี

6. เอกสาร/หลักฐานการประกอบธรุกิจอื่นๆ (ถาม)ี

ั 1



เมนู/รายการที่จะจําหนาย 
ท่ี เมนู/รายการอาหาร ราคาที่จะจําหนาย(บาท) หมายเหตุ 

ลงชื่อ...................................................................ผูสมัคร 
    (……………………………………………) 

วันที…่………../…..…………/……….… 

หนาที่..........จาก..........หนา 

ั 2
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