
 
 
 

ประกาศสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเขาดําเนินการจําหนาย เครื่องดืม่เพื่อสุขภาพและอาหารวาง 1 ราน 

 
 ดวยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเขาดําเนินการ 
จําหนายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารวาง 1 ราน   ณ  พื้นที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกแกบุคลากร และนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยมหดิล ในการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มี
ประโยชน และเปนทางเลือกในการบริโภคสําหรับผูที่รักสุขภาพ  จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเขาดําเนนิการ  
ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
 

1. ประเภทของการประกอบการ 
1.1 ประเภทรานจําหนายเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารวาง จํานวน 1 ราน พื้นที่ไมเกิน  70 ตารางเมตร 

2. คุณสมบัตขิองผูสมัคร 
2.1 ตองมีอายไุมต่ํากวา 25 ป บริบูรณ โดยนับถึงวนัที่ยืน่ใบสมัครตามประกาศ 
2.2 ตองเปนผูที่มีรางกายแขง็แรง สมบูรณไมเปนโรคติดตอรายแรง 
2.3 มีใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ (ใบรบัรองแพทยนาํมา
แสดงภายหลังไดรับการคัดเลือก) 

       3.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
             3.1 ติดตอขอรับใบสมัครไดที่งานพัสดุ ช้ัน 1 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล  
ตั้งแตวนัที ่20  สิงหาคม  2552 ถึงวันที่  31 สิงหาคม   2552    ในวันและเวลาราชการ
             3.2 กําหนดฟงคําชีแ้จงและดูสถานที่ในวันที่  1  กันยายน  2552   เวลา  14.00   น.   ณ. ช้ัน 1 อาคาร
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล    
             3.3 ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา ไดที่งานพสัดุ ช้ัน 1 อาคารสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี  4 กันยายน 2552    ตั้งแตเวลา  13.30  ถึง   16.00  น. 

4. เอกสาร และหลักฐานที่ตองนํามายืน่ในวันสมัคร 
4.1 ใบสมัครที่กรอกขอความเรยีบรอยแลว 
4.2 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 2 นิว้  2 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 
4.3 สําเนาทะเบยีนบาน และสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูสมัคร พรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง อยางละ 2 ชุด (พรอมนําทะเบยีนบานและบัตรประชาชนตวัจริงมาดวย)   
                                                                                                                                                             ขอ 4.4.../ 

หมายเหตุ  สถาบันโภชนาการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหากไมไดรับอนุมัตจิากมหาวิทยาลัยมหิดล 
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4.4 ขอเสนอ/เอกสาร/ขอมูลการประกอบการ (พรอมสําเนาจาํนวน 5 ชุด ) 

สวนที่ 1   ประสบการณของผูสมัคร หากมีใบรับรองหรือประกาศนยีบัตรตาง ๆ โปรดแนบดวย                        
สวนที่ 2   รายละเอียดรายการสินคาและราคาจําหนาย  

                        สวนที่ 3    แบบและรายละเอียด 
                                         3.1 มีรายละเอียดของวัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินการ 
                                         3.2 ตองตกแตงสถานที่และรานคาใหมีความงดงามทางภูมิสถาปตยและเสริมสราง 
สภาพแวดลอมที่ดีใหกับสถาบัน       
                                        3.3  ตองจัดที่นั่งรับประทานอาหารใหกับผูบริโภคไมนอยกวา 20 ที่นั่ง  
                                        3.4  ผูที่ไดรับคัดเลือกจะตองรวมลงทุนเปนจํานวน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถวน)
จํานวนเงินดังกลาวใหชําระโดยตรงกับสวสัดิการสถาบัน ทั้งนี้ หากสัญญาเชาครบกําหนดหรือยกเลิกสัญญาเชา
เงินจํานวนนี้จะไมคืนใหไมวากรณใีด ๆ ทัง้ส้ิน และใหชําระเงินดังกลาวภายใน 3 วันทําการนับแตสถาบันประกาศ
รายช่ือผูไดรับคัดเลือก 
                                        3.5  อาคาร/รานจําหนายเครื่องดืม่ฯ  เมื่อแลวเสร็จทรัพยสินดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์
ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
                          สวนที่ 4   คาบํารุงสถานที่/คาเชาอัตราเดอืนละไมต่ํากวา 5,000.00  บาท 
 

5. หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
            5.1  แผนผังการจัดรานและวัสดุอุปกรณที่ใชในรานคา   
           5.2  รายการและราคาสินคาที่จําหนาย 
           5.3   คาบํารุงสถานที่/คาเชา  
           5.4   ประสบการณการจําหนายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ   
           5.5   ความหลากหลายของสินคาและบริการ และการใหบริการอื่นๆ  ที่จะเปนประโยชนแกบุคลากร/
นกัศึกษาและสถาบันโภชนาการ  อาทิ สวนลดการซื้อสินคา 
                                     

6. วิธีการในการพิจารณาคัดเลือก 
           6.1  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณหรือวิธีการอื่นๆใด ซ่ึงอาจจะกําหนดเพิ่มเติม
ภายหลัง ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่ผูบริโภคพึงไดรับเปนสําคัญ 

6.2  ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาถือเปนที่สุด 
       7. กําหนดเวลาการดําเนินการตาง ๆ มีดังนี ้
          7.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการพิจารณาคัดเลือกในวนัที่    5  กันยายน   2552
          7.2 วันสัมภาษณเพื่อคัดเลือก สถาบันจะแจงใหทราบในวนัประกาศชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการพิจารณาคัดเลือก 
          7.3 วันประกาศผลผูที่ผานการคัดเลือกจะแจงใหทราบภายใน 7 วัน/  ตามที่คณะกรรมการฯ กําหนดเพิ่มเตมิ
ภายหลัง 
          7.4  วันสัมภาษณผูสมคัรตองมาดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหบคุคลอื่นมาดําเนินการแทน 

8. คาใชจาย.../ 
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8.  คาใชจายท่ีผูไดรับการคัดเลือกตองจายในการทําสัญญา 
            การสมัคร ผูสมัครไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ในการสมัคร เวนแตเมื่อไดรับการคัดเลือกแลวจะตอง 

ชําระ 1) คาบํารุงไมต่ํากวาเดอืนละ 5,000.00 บาท  โดยตองชําระลวงหนา 3 เดือน 2)  คาธรรมเนียม จํานวน 2 เทา
ของอัตราคาบํารุงรายเดือน  3) คาประกันความเสียหายจํานวน 3 เทา ของอัตราคาบํารุงรายเดือน   (หาก
ผูประกอบการมิไดกระทําผิดสัญญา จะคืนใหเมื่อครบอายสัุญญา) ทั้งนี้จะตองชําระเงนิงวดเดียวในวนัทําสัญญา 

             
9.  การดําเนินการหลังจากไดรับการคัดเลือก 

          9.1  ผูไดรับการคัดเลือกตองยินยอมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศของสถาบัน ทั้งที่ไดออกใชบังคับใน 
ปจจุบันหรือจะออกใชบังคบัตอไปภายหนา และใหถือวาประกาศหรอืระเบียบเหลานั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย
รวมทั้งทําสัญญาตามแบบทีส่ถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนด 
          9.2  ผูไดรับคัดเลือกใหจัดจําหนายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารวาง ตองชําระเงินจํานวน 300,000.00 บาท
ใหกับสวัสดิการสถาบัน  ภายใน 3 วันทําการนับแตไดรับคัดเลือก  
 9.3  การทําสัญญาผูไดรับคัดเลือก ตองมาทําสัญญาภายใน 15 วนันับจากไดรับแจงเปนหนังสือใหมาทําสัญญา  
โดยในวันทําสัญญาผูไดรับคัดเลือกตองนาํหลักฐานมาแสดงในวนัทําสัญญาดังตอไปนี้  
                 9.3.1 รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 
                 9.3.2  สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบาน จํานวน 3 ชุด (รับรองสําเนาถูกตอง) และคํารับรอง
ยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) 
                9.3.3 รายช่ือผูที่ทําหนาที่จําหนายอาหารทุกคนพรอมหลักฐานซึ่งประกอบดวย 
                         - รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 
                         - ใบรับรองแพทย 
                         -  หลักฐานการตรวจทางรังสีวินิจฉัยของปอด (CHEST  X-RAY) หลักฐานการตรวจหาไวรัสตับ  
(HBs Ag), ไวรัสโรคเอดส, และโรคไทฟอยดซีร่ัม ซ่ึงตรวจมาแลวไมเกิน 2 เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือ
เอกชน) 
 
*** ผูที่ไมผานการตรวจทางการแพทยดังกลาว จะไมไดรับอนุญาตใหทําหนาที่เกี่ยวของกับการจําหนายเครื่องดืม่และ
อาหารวาง ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                                                                                                                                           
                   9.4..../ 
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     9.4  หลักฐานการค้ําประกนั ซ่ึงประกอบดวย 
                 9.4.1  หลักฐานการค้ําประกันทีก่รอกขอความเรียบรอยสมบรูณ 
                9.4.2  บัตรขาราชการและสําเนาทะเบยีนบานของผูค้ําประกัน รวมทัง้คํารับรองยินยอมของคูสมรส  
โดยผูค้ําประกนัจะตองเปนขาราชการ ระดบั 4 ขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกจิที่มีอัตราเงินเดือนเทียบเทาขาราชการ
ระดับ 4  
      9.4.3  กรณผูีค้ําประกันเปนพนักงานรัฐวิสาหกจิ จะตองแนบใบรับรองเงินเดือนหากผูไดรับการคัดเลือกนํา
หลักฐานขางตนมาแสดงไมครบในวันทําสัญญา สถาบันโภชนาการ สงวนสิทธิจะไมทําสัญญาให 
              9.5  ผูไดรับการคัดเลือกตองเริ่มประกอบกิจการ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สถาบันกําหนด      
              9.6  สัญญาการใหจัดจําหนายมกีาํหนด 6 ป 
 10.  ผูไดรับการคัดเลือกจะตองเสียคาไฟฟา คาน้ํา และคาใชจายอื่น ๆ ตามประกาศของสถาบันโภชนาการ  
 11.  ผูไดรับการคัดเลือกจะตองจัดทํากรมธรรมประกันอัคคีภัย โดยสถาบันเปนผูเอาประกัน และมีอายุ
กรมธรรมตามสัญญาเชา 
 12.  ผูสมัครเมื่อยื่นใบสมัครแลวจะถอนคืนมิได และตองดําเนนิการตามเงื่อนไขท่ีสถาบันกําหนด  
       13.  สถาบันโภชนาการ ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะคัดเลือกจากผูประกอบการ หรือผูสมัครรายใดกไ็ดตามความ
เหมาะสม 
                                                                                         ประกาศ  ณ  วันที่   20 สิงหาคม  พ.ศ.  2552  
 
                                                                                                     ผูชวยศาสตราจารยรัชนี คงคาฉุยฉาย 
                                                                                                   (ผูชวยศาสตราจารยรัชนี คงคาฉุยฉาย) 
                                                                                                     ประธานคณะอนกุรรมการสวัสดิการ 
                                                                                                                 สถาบันโภชนาการ  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะของรานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารวาง 
 

              เพื่อใหการปฏิบัติสําหรับกิจการจําหนาย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูประกอบการเปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ ผูประกอบกิจการรานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารวาง จะตองปฏิบัติดังนี้ 

1. ผูประกอบการจะตองจัดจําหนายเครื่องดื่มและอาหารวาง และงดจําหนายสินคาหรือเครื่องดื่ม/อาหารวางที่มีแอลกอฮอล 
บุหรี่ น้ําอัดลม หรือสารเสพติดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ตองแตงกายใหสะอาดเรียบรอยและรักษารางกายใหสะอาดอยูเสมอ 
3. งดดําเนินการหรือหยุดจําหนายเมื่อปวยหรือไดรับแจงจากคณะกรรมการควบคุมการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มหรือ

บริการที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพ ซึ่งอาจเปนแหลงแพรเช้ือแกผูบริโภคได 
4. งดการสูบบุหรี่ภายในบริเวณอาคารและภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
5. การจําหนายเครื่องดื่มตองมีพนักงานเก็บภาชนะและทําความสะอาดภายในราน 
6. ภาชนะและอุปกรณที่นํามาใสเครื่องดื่มตองวัสดุที่ทนตอความรอน/เย็น ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 
7. การเก็บรักษา ทําความสะอาดอุปกรณตองเก็บใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ภาชนะลางสะอาดแลว จะตองเก็บ

ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปดมิดชิด 
8. น้ําดื่มตองเปนน้ําดื่มที่สถาบันแนะนํา (น้ําตนน้ํา) และน้ําแข็งตองสะอาดไดมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข หามนํา

น้ําแข็งที่ใชประโยชนอยางอื่น  เชน  แชขวดน้ํา แชผัก/ผลไม เปนตน มาบริการเกี่ยวกับเครื่องดื่ม 
9. วัตถุดิบที่ใชในการดําเนินการจะตองสดและสะอาด  
10. ผูประกอบการจะตองรวมมือในการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
11. หามผูประกอบการและบริวารพักคางคืนภายในอาคารสถานที่ที่ดําเนินการ หรือบริเวณอื่นๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ 
12. หามใชแรงงานเด็กอายุตํ่ากวาเกณฑที่กระทรวงแรงงานกําหนด 
13. คาเสียหาย ของสิ่งกอสรางรายการใดเกิดชํารุด/สูญหาย อันเกิดจากการใชงานหรือจากการดูแลของ ผูประกอบการใน

กิจการจําหนายเครื่องดื่ม จะตองชดใชคาเสียหายตามที่สถาบันฯ ประเมินภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงใหทราบ 
14. คาน้ํา คาไฟฟาและคาใชจายอื่น ๆ ตองชําระภายใน 5 วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้ 
15. คาบํารุง ตองชําระลวงหนา 3 เดือน และเดือนตอๆ ไป ตองชําระภายในวันที่ 5 ของเดือนตามอัตราที่สถาบันกําหนด 
16. หามทิ้งเศษอาหาร หรือวัสดุอื่นใดลงไปในทอระบายน้ําหรือสถานที่อื่นนอกจากที่คณะกรรมการกําหนดและตักไขมันใน

บอดักไขมันทุกวัน 
17. หามกอเหตุทะเลาะวิวาท พูดจาหยาบคาย หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น  
18. หามผูประกอบการหรือบริวาร ยายหรือนําทรัพยสินของทางราชการไปโดยไมไดรับอนุญาต มิฉะนั้นผูประกอบการ

จะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกทางราชการตามขอ 13. 
19. การหยุดการดําเนินการ (เลิกกิจการ)ไมวาดวยเหตุอันใด ๆ จะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกอนลวงหนา 30 วัน 
20. การกอสราง/ปรับปรุงอาคารเพิ่มเติม ผูประกอบการตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการหรือ

สถาบันกอนดําเนินการ ทั้งนี้ทรัพยสินดังกาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 
21.  ผูประกอบการตองยินยอมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศของสถาบัน ทั้งที่ไดออกใชบังคับในปจจุบันหรือจะออกใช

บังคับตอไปภายหนา และใหถือวาประกาศหรือระเบียบเหลานั้นเปนสวนหน่ึงของสัญญาดวยรวมทั้งทําสัญญาตามแบบที่
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนด 
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