ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครผู้จัดจําหน่ายอาหาร
ในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2561
------------------------------------------------------ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 31 ร้าน แบ่งเป็นอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง
ก๋วยเตี๋ยว อาหารมังสวิรัต อาหารจานเดียว อาหารอีสาน อาหารอิสลาม ขนมหวาน เครื่องดื่ม อาหารว่าง ผลไม้
ขนมหวาน น้ําดื่ม ฯลฯ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ขนาดพื้นที่
พื้นที่ 18 ตรม. จํานวน 12 ร้าน ค่าบํารุงสถานที่รายเดือน 4,240.- บาท
พื้นที่ 7.5 ตรม. จํานวน 13 ร้าน ค่าบํารุงสถานที่รายเดือน 2,575.- บาท
พื้นที่ 4.5 ตรม. จํานวน 5 ร้าน ค่าบํารุงสถานที่รายเดือน 1,591.- บาท
พื้นที่ 2.25 ตรม.จํานวน 1 ร้าน ค่าบํารุงสถานที่รายเดือน 773.- บาท
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.2 เป็นผู้ที่สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ดังต่อไปนี้
(1) วัณโรค
(2) อหิวาตกโรค
(3) ไข้รากสาด
(4) โรคบิด
(5) ไข้สุกใส
(6) โรคคางทูม
(7) โรคเรื้อน
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(10) โรคอื่นๆที่ติดต่อร้ายแรง
2.3 มีความพร้อมในการประกอบอาหาร การจัดจําหน่าย และการให้บริการ เช่น มี
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีผู้ดําเนินการตลอดจนมีความพร้อมทางการเงินในการชําระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้น
2.4 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการประกอบอาหาร

3. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
3.1 ผู้จัดจําหน่ายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหารตลอดจนภาชนะ
ต่างๆ และต้องทําความสะอาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่าง
เพียงพอ มีภาชนะที่จะปกปิดฝุ่นละออง
3.2 ผู้จัดจําหน่ายต้องรับผิดชอบทําความสะอาดบริเวณในร้านค้าของตนเองตาม
ข้อกําหนดในสัญญาของผู้จําหน่ายตลอดเวลาทําการ
3.3 ผู้จัดจําหน่ายต้องแต่งกายตามที่คณะกรรมการสวัสดิการร้านค้ากําหนด สวม
หมวกตลอดเวลาจําหน่ ายอาหาร ร่างกายสะอาด ผมและเล็ บมื อสะอาด พู ดจาสุภาพเรียบร้อ ย ไม่ ก่อการ
ทะเลาะวิวาท
3.4 คณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าและสิ่งแวดล้อม อนุญ าตให้ใช้สถานที่เพื่อจัด
จําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในวันทําการทุกวัน ช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00 – 16.30 น. ยกเว้น ในกรณี ที่คณะ
วิทยาศาสตร์มีกิจกรรมพิเศษ จะขอความร่วมมือให้ร้านใดร้านหนึ่งหรือทุกร้านมาดําเนินการจัดจําหน่ายอาหาร
หรือเครื่องดื่มนอกเหนือจากวันและเวลาที่กําหนดเป็นกรณีพิเศษ โดยที่ผู้จัดจําหน่ายจะมอบสิทธิหรือมอบช่วง
ดังกล่าวให้ผู้อื่นมาจัดจําหน่ายอาหารแทนมิได้
3.5 ผู้จัดจําหน่ายอาหารต้องไม่หยุดจําหน่ ายอาหาร เว้นแต่มีเหตุจําเป็นต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 7 วันและหากผู้จัดจําหน่ายหยุดจําหน่ายอาหารบ่อยครั้ง (เกิน 3วัน/เดือน) คณะกรรมการสวัสดิการ
ร้านค้า สามารถยกเลิกสัญญาการใช้พื้นที่เพื่อจัดจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม พร้อมทั้งจะถูดตัดสิทธิ์ยื่นสมัคร
เข้าจัดจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในปีต่อไป
3.6 การบอกเลิกสัญญา ผู้จัดจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา
หรือปฏิบัติผิดสัญญา คณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าและสิ่งแวดล้อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และกรณี หยุด
จําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าและสิ่งแวดล้อมจะต้อง
ชําระค่าปรับตามสัญญา
4. เกณฑ์การกําหนดราคาค่าอาหาร
4.1 ผู้จัดจําหน่ายต้องส่งรายการอาหารพร้อมราคาที่จะจําหน่ายให้แก่คณะกรรมการ
สวัสดิ การร้านค้ าเพื่ อ พิ จารณา โดยคณะกรรมการสวัส ดิ ก ารร้านค้ าจะติ ด ตามเป็ นระยะๆ หากพบว่าผู้ จัด
จําหน่ายรายใดเจตนาจําหน่ายอาหาร ในราคาที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะถูกพิจารณายกเลิกสัญญาฯและถูกตัดสิทธิ
การเข้ารับการคัดเลือกครั้งต่อไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารหรือราคาจําหน่าย ผู้จัดจําหน่าย
จะต้องแจ้งและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสวัดิการร้านค้าและสิ่งแวดล้อม แล้วเท่านั้นจึงจะเปลี่ยนแปลง
ราคาได้
4.2 ผู้จัดจําหน่ายต้องจัดเตรียมอาหาร รวมถึง ภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสําหรับการดําเนินกิจการของร้าน
จําหน่ายอาหาร การล้างและจัดเก็บภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ
4.3 ผู้จัดจําหน่ายต้อ งงดการใช้ภาชนะที่ ทําจากโฟม และลดการใช้พลาสติ ก
โดยจะอนุโลมให้ใช้ภาชนะที่ทําจากวัสดุย่อยสลายง่ายและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่บุคลากรและ

นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์นําภาชนะมาใส่อาหารเอง ผู้จัดจําหน่ายต้องลดราคาจําหน่ายลงอีกอย่างน้อย 1
บาท
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
5.1 สอบถามรายละเอียด/ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าและสิ่งแวดล้อม งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เบอร์
โทรศัพท์ 02 2015029 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560
5.2 กําหนดการรับสมัครและขั้นตอนการคัดเลือก
รายละเอียด
1.สอบถามรายละเอียด ขอรับ –
ยื่น เอกสารใบสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สัมภาษณ์และชิมอาหาร
3.สัมภาษณ์และชิมอาหาร

4.ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

วัน เวลา สถานที่
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย.2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น. (ยกว้น
วันหยุดราชการ) ณ งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท โทรศัพท์ 02 2015029
วันที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 16.30 น. โดยติดประกาศที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้างานบริหารและธุรการ และ
http://science.mahidol.ac.th/th
วันที่ 1 ธ.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. -14.00 น. ณ ห้อง K101
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 13.00 น. ณ ห้อง K101
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

วันที่ 3 ธ.ค.2560.น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้างาน
บริหารและธุรการ และ http://science.mahidol.ac.th/th
5.3 เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันรับสมัคร
(1) ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง 1 ชุด
(4) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐโดยรับรองผลการตรวจโรคตามข้อ 2.2 ซึ่ง
รับรองไว้ม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
(5) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้สมัคร
6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
6.1 บุคลิกภาพ
6.2 ประสบการณ์ในการประกอบอาหารและจําหน่ายอาหาร
6.3 รายการอาหาร ราคา รสชาติของอาหาร

7.ผู้จัดจําหน่าย ต้องแจ้งรายชื่อลูกจ้าง พร้อมนําส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /
สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรต่างด้าว และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับ
ความเชื่อถือ ที่แสดงผลการตรวจโรค ตามข้อ 2.2 ไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่นําส่ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ลงนาม สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

