ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหาร (ประเภทข้าวราดแกง)
ด้วยศูนย์บริหารกิจการหอพัก สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์
จะรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารหอพักนิสิต มศว องครักษ์ ผูส้ นใจประสงค์จะ
สมัครคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ระเบียบและเงือ่ นไขทั่วไป
1.1 ผู้สนใจสามารถ ขอระเบียบการและเอกสาร ใบสมัคร ได้ที่ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก อาคาร
บริการกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 จนถึง
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันทําการ และติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
โทรศัพท์ 037 395 508 หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://pm.oop.swu.ac.th (เมนูแบบฟอร์ม)
1.2 การกรอกใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหาร ต้องกรอกข้อความใน
แบบฟอร์มให้สมบูรณ์ และตามความเป็นจริง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่การค้า ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
1.3 ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบการปรุงอาหาร และสัมภาษณ์ ตามระยะเวลาและสถานที่ซึ่ง
ศูนย์บริหารกิจการหอพักกําหนด โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2. คุณสมบัติผสู้ มัคร
2.1 มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย
2.2 ไม่เป็นผู้มีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว
2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
2.4 ไม่เคยเป็นผู้ผิดสัญญากับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.5 ไม่เป็นบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.6 มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สุขาภิบาลสําหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และมีประสบการณ์
ในการจําหน่ายอาหาร
3. กําหนดการยืน่ ใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 กําหนดยื่นใบสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม จนถึง 28 มิถนุ ายน 2560 ตัง้ แต่
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันทําการ ส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก อาคารบริการกลาง
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
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-23.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
3.2.1 ใบสมัคร
3.2.2 สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร โดยมีคํารับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
3.2.3 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร โดยมีคํารับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
3.2.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน)
3.2.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน
3.2.6 รายการอาหารที่จําหน่ายจริง พร้อมทั้งราคาที่จําหน่ายจริง
3.2.7 ใบประกาศฯ รับรองมาตรฐานคุณภาพอาคาร (ถ้ามี)
3.2.8 ใบแสดงประสบการณ์การจําหน่ายอาหาร (ถ้ามี)
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
4.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สมัคร โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
4.1.1 ไม่ปรากฎชื่อผู้ประกอบการ และไม่มีรายละเอียดที่อยู่ชัดเจน
4.1.2 ไม่มีหลักฐานประกอบการสมัคร/ขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 3.2
4.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะพิจารณาจาก ประเภท รสชาติ ราคา และประสบการณ์ใน
การจําหน่ายอาหาร
4.3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาเอกสารที่ผู้ประกอบการ
เสนอหรืออาจยกเลิก โดยไม่พิจารณาผู้ประกอบการเลยก็ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย
และผู้รับบริการทั้งนี้ ให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะพิจารณายกเลิก หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการประกอบการ
กระทําโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอขอเข้าประกอบการสถานที่
5. รายละเอียดประเภทร้านค้าที่รับสมัคร อัตราค่าธรรมเนียมการเช่า และการชําระค่าบริการอืน่ ๆ
5.1 ประเภทร้านค้า จําหน่ายอาหารหลัก (ข้าวราดแกง) ขนาดพื้นที่ 8.70 ตร.ม. จํานวน 1 ร้าน
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่
- ค่าเช่ารายเดือน เดือนละ 3,360 บาท (สามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
- เงินประกันสัญญา 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- กรณีช่วงปิดเทอม เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และเดือน
พฤษภาคม 2561 ให้ชําระค่าเช่าพื้นที่เพียง 1 เดือน โดยให้ชําระเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
5.3 อัตราค่าบริการล้างภาชนะ และทําความสะอาดภายในโรงอาหาร
ตามข้อตกลงกับผู้ประกอบการล้างภาชนะและทําความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ส่วนกลาง
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-36. ข้อกําหนด เงือ่ นไขในการประกอบการจําหน่ายอาหาร
6.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามสัญญา และประกาศฉบับนี้ รวมถึงระเบียบ และข้อกําหนด
อื่นๆ ที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าเป็นการผิดสัญญา และจะให้สิทธิผู้ผ่านคัดเลือกสํารองแทน
6.2 ผู้ประกอบการ ต้องเป็นผู้ดําเนินการประกอบการเองโดยตลอด จะโอนหรือมอบสิทธิให้ผู้อื่นไม่ได้
6.3 ผู้ประกอบการ ต้องประกอบการโดยสม่ําเสมอทุกวัน ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หากผู้ประกอบการรายใดหยุดประกอบการติดต่อกันเป็นเวลา ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญาเช่าจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
6.4 ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องจําหน่ายอาหาร โดยเริ่มจําหน่ายได้ตั้งแต่วันเริ่มอายุสัญญาได้
ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. หรือ ตามที่ศูนย์บริหารกิจการหอพักกําหนด
6.5 ผู้ประกอบการต้องใช้เครื่องปรุงรส น้ําส้มสายชูที่ได้รับรองเครื่องหมายมาตรฐานจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น น้ําปลาทิพรส น้ําปลาตราปลาหมึก ฯลฯ น้าํ ส้มสายชู 5% ตรา อสร. ตรา
เกษตร ตราภูเขาทอง ตราคิวซี เป็นต้น
6.6 ผู้ประกอบการต้องจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาที่ไม่เกินราคาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารจะกระทําได้เมื่อ มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วเท่านั้น
6.7 ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบครุภัณฑ์ประจําร้าน หากมีการชํารุด หรือเกิดความเสียหาย
ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ จัดหาบูรณะ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม ภายใน
เวลาที่กําหนดให้ หากไม่ดําเนินการและมหาวิทยาลัยเข้าดําเนินการแทน ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
6.8 สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบการ หากเก็บไว้ภายในสถานประกอบการ
ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือเสียหายด้วยตนเอง
6.9 ผู้ประกอบการต้องดูแลรักษาความสะอาด ของสถานประกอบการ ในทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
โดยให้รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาที่ทําการประกอบการ และผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบ
คุณภาพอาหารที่จําหน่าย ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
6.10 ผู้ประกอบการต้องใช้ถุงพลาสติกสําหรับใส่ขยะ และต้องแยกประเภท ขยะเปียก ขยะแห้ง
ก่อนนําไปทิ้งในบริเวณที่จัดให้
6.11 ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงไว้ประจําสถานประกอบการตามจํานวนและขนาด
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.12 ผู้ประกอบการต้องเข้าประชุมทุกครั้ง เมื่อคณะกรรมการ หรือหน่วยงานรับผิดชอบเชิญ
ประชุม หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ต้องมอบหมายตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทน
6.13 ผู้ประกอบการ และพนักงานร้านอาหารทั้งหมด ต้องแต่งกายตามแบบที่สุภาพ ถูก
สุขลักษณะ ตามสีที่ศูนย์บริหารกิจการหอพักกําหนด
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-46.14 ผู้ประกอบการ และพนักงานร้านอาหารทั้งหมด ต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย และ
ต้องมีกิริยาสุภาพเรียบร้อย
6.15 ผู้ประกอบการ และพนักงานร้านอาหารทั้งหมด ต้องตรวจสุขภาพตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดให้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6.16 ผู้ประกอบการ และพนักงานร้านอาหารทั้งหมด หากเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคม
รังเกียจ จะต้องหยุดประกอบการทันที จนกว่าอาการจะพ้นจากการแพร่เชื้อโรคแล้ว
6.17 ผู้ประกอบการจะต้องนําทรัพย์สินของตนออกจากมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน หลังจากวัน
สิ้นสุดสัญญา หรือวันเลิกสัญญา หากพ้นกําหนดแล้วยังไม่ได้นําทรัพย์สินของตนออกจากมหาวิทยาลัย ให้
ทรัพย์สินนั้น ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยทันที ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
6.18 มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการดําเนินการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรับผิดชอบมีสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจค้นในบริเวณร้านค้าและผู้ประกอบการจะต้องอํานวยความสะดวก
ให้ตามสมควร
6.19 กรณีที่ผู้ประกอบการบอกเลิกสัญาก่อนครบกําหนดอายุสัญญาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัยให้ถือว่าผิดสัญญา มหาวิทยาลัยจะไม่คนื เงินค่าประกันให้ทุกกรณี
6.20 ให้ถือว่าประกาศฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่า
7. ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการ
7.1 ห้ามจําหน่ายสิ่งผิดกฎหมาย สุรา และของมึนเมาทุกชนิด
7.2 ห้ามจําหน่ายบุหรี่และสูบบุหรี่ภายในโรงอาหาร
7.3 ห้ามจําหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือนอกเหนือระยะเวลาการให้ใช้สถานที่ประกอบการ
7.4 ห้ามพักแรมในร้านค้า
7.5 ห้ามนําสินค้า หรืออุปกรณ์การจําหน่ายทุกชนิดออกตั้งนอกบริเวณที่กําหนดให้
7.6 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดบริเวณร้านค้า
7.7 ห้ามมิให้ผู้อื่นเช่าช่วง หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้ามาดําเนินการแทนไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย
7.8 ห้ามทะเลาะวิวาทหรือส่งเสียงดัง หรือกระทําการอื่นอันใดอันไม่สงบเรียบร้อย หรือ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น
7.9 ห้ามต่อเติมหรือดัดแปลงร้านค้า หรือสถานประกอบการ ให้ผิดไปจากลักษณะที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยไม่ได้รับอนุญาต
7.10 ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในบริเวณร้านค้า หรือสถานประกอบการและบริเวณโรงอาหารหรือ
เครื่องดื่ม
/8. บทกําหนด ...

-58. บทกําหนดโทษ
หากผู้ประกอบการ หรือพนักงานร้านอาหารละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาเมือ่ ใดก็ได้ การไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด และผูป้ ระกอบการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยมิได้
ตามประกาศรับสมัครข้อกําหนด และเงื่อนไขในการประกอบการจําหน่ายอาหาร ประกาศฉบับนี้ถือว่า
ผู้สมัครขอรับการคัดเลือกทราบตามข้อความทั้งหมด และเข้าใจดีตลอดแล้ว ทั้งยินยอมให้ปฏิบัติตามโดย
เคร่งครัดทุกประการ จึงได้สมัครใจยื่นใบสมัครขอรับการคัดเลือกการจําหน่ายอาหาร
9. ข้อสงวนสิทธิ์
มหาวิทยาลัยทรงสิทธิ์ขาดในการพิจารณา การประกาศผลการคัดเลือกให้ถือว่าเป็นการยุติ ผู้ใด
จะฟ้องร้องใดๆ มิได้
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ั
ลําดับที่...................

1

ใบสมัครเพื่อประกอบธุรกิจ
ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปถายขนาด
1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป

รายละเอียดผูส มัคร
1. ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).............................................สกุล.............................................อายุ.....................ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน....................................................................ศาสนา.....................................
2. อาชีพ........................................................สถานที่ทํางาน...........................................................................
เลขที่............................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท.................................................
โทรสาร......................................................
3. ที่อยูปจจุบนั เลขที่.......................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพทบาน...........................................
โทรศัพทมือถือ..................................................โทรสาร.....................................................
ตองการประกอบธุรกิจประเภทใด (เลือกสมัครไดแค 1 ประเภทตอ 1 ผูส มัครเทานั้น)
1. ประเภทจําหนายอาหาร (โปรดระบุประเภทอาหาร) .................................................................................
2. ประเภทจําหนายเครื่องดื่ม (โปรดระบุประเภทเครื่องดื่ม) .........................................................................
3. ประเภทจําหนายสินคา (โปรดระบุประเภทสินคา) ....................................................................................
4. ประเภทบริการ (โปรดระบุประเภทบริการ) ...............................................................................................
5. ประเภทอื่นๆ (โปรดระบุ) .........................................................................................................................
ประสบการณในการประกอบธุรกิจ (ใสเครือ่ งหมาย 3 หนาหัวขอที่ตอ งการเลือก )
เคยประกอบธุรกิจ ประเภท...................................................................................................
สถานที่................................................................................ระยะเวลา...................................
ไมเคยประกอบธุรกิจใดมากอนเลย
ขาพเจาไดอานรายละเอียดในการประกอบธุรกิจเขาใจดีโดยตลอด และสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด
พรอมทั้งทําขอตกลงหรือสัญญาไดถาไดรับการคัดเลือก และขอใหคาํ มั่นสัญญาแกมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. จะประกอบธุรกิจตามที่ไดระบุดว ยตนเองและจะปฏิบัติตามขอกําหนดโดยเครงครัด
2. ขอรับรองวาขอความที่กลาวมาแลวขางตนนั้นเปนความจริงทุกประการ
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. รูปถายหนาตรงของผูสมัครขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1
รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
2. ใบรับรองแพทยที่แพทยรบั รองใหไมเกิน 1 เดือน
3. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
5. เอกสาร/หลักฐานรับรองมาตรฐานการประกอบธุรกิจจาก
ภาครัฐหรือเอกชน (ถามี)
6. เอกสาร/หลักฐานการประกอบธุรกิจอื่นๆ (ถามี)

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

ั

2
หนาที่..........จาก..........หนา

เมนู/รายการที่จะจําหนาย
ที่

เมนู/รายการอาหาร

ราคาที่จะจําหนาย(บาท)

หมายเหตุ

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

