
 
 
 

ประกาศสถาบันวิจยัโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเขาดําเนินการจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารวางและเครื่องดื่ม 

 
 
 ดวยสถาบันวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเขาดําเนินการ 
จําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ณ  พื้นที่สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล  เพื่อ 
เปนการอํานวยความสะดวกแกบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ   
ที่มีประโยชนตามหลักโภชนาการ เพื่อเปนทางเลือกในการบริโภคสําหรับผูที่รักสุขภาพ  จึงขอประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเขาดําเนินการ ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

1. ประเภทของการประกอบการ 
1.1 ประเภทรานจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 1 ราน  
พื้นที่  138   ตารางเมตร 

2. คุณสมบัตขิองผูสมัคร 
2.1 ตองมีอายไุมต่ํากวา 25 ป บริบูรณ โดยนับถึงวนัที่ยืน่ใบสมัครตามประกาศ 
2.2 ตองเปนผูที่มีรางกายแขง็แรง สมบูรณไมเปนโรคติดตอรายแรง 

       3.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
             3.1 ติดตอขอรับใบสมัครไดที่งานพัสดุ ช้ัน 1 อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล  
ตั้งแตวนัที่   10 มิถุนายน 2551    ถึงวันที่     25 มิถุนายน 2551  ในวันและเวลาราชการ 
 3.2 กําหนดดูสถานที่ในวนัที่   17 มิถุนายน 2551     เวลา   14.00    น. ณ. ช้ัน 1 อาคารสถาบันวิจยั
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมวนัที่          -      เวลา    -    น. 
             3.3 ยื่นใบสมัครไดที่งานพัสดุ ช้ัน 1 อาคารสถาบันวิจยัโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหดิล  
ตั้งแตวนัที่    18 มิถุนายน 2551   ถึงวันท่ี   25 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ  

4. เอกสาร และหลักฐานที่ตองนํามายืน่ในวันสมัคร 
4.1 ใบสมัคร 
4.2 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิว้  2 รูป 
4.3 สําเนาทะเบยีนบาน และสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง อยางละ 

1 ชุด (พรอมนาํทะเบียนบานและบัตรประชาชนตัวจริงมาดวย    
                                                                                                                                                     4.4. ขอมูล..../ 
หมายเหตุ  สถาบันวิจยัโภชนาการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหากไมไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
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4.4 ขอมูลการประกอบการ (พรอมสําเนาจํานวน 5 ชุด ) 
 สวนที่ 1 ประสบการณของผูสมัคร หากมีใบรับรองหรือประกาศนยีบตัรตาง ๆ โปรดแนบดวย 
 สวนที่ 2  รายละเอียดรายการสินคาและราคาจําหนาย 
 สวนที่ 3  แบบแปลนของสิ่งกอสราง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

                                         1.   ตองกอสรางหองน้ําจํานวน  2 หองตามจดุที่สถาบันกําหนดและเมื่อกอสรางแลว
เสร็จทรัพยสินดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบันวจิัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล 

2.  แนบรายละเอียดของแบบการกอสราง/ปรับปรุง 
3.  ตองตกแตงสถานที่และรานคาใหมีความงดงามทางภูมสิถาปตยและเสริมสราง 

สภาพแวดลอมที่ดีใหกับสถาบัน 
4.  ตองจัดที่นัง่รับประทานอาหารใหกับผูบริโภคไมนอยกวา 20 ที่นั่ง  

5. หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
           5.1 รานจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารวาง และเครื่องดื่ม 
                  5.1.1 ยินยอมใชเครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพตาง ๆ ตามที่สถาบันกําหนด 
                  5.1.2 ประสบการณการจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารวาง และเครื่องดืม่ 
                  5.1.3 ราคาสินคา (ใหยกตวัอยางราคามา 10 รายการ) 

    5.1.4  แบบแปลนของสิ่งกอสราง ระบบสาธารณูปโภค แผนผังการจัดราน วัสดอุุปกรณที่ใชในการ
กอสราง (หองน้ํา) และวัสดอุุปกรณที่ใชในราน 
                  5.1.5  ความหลากหลายของสินคาและบริการ และการใหบริการอื่น ๆ   
                  5.1.6  การเสนอประโยชนอ่ืน ๆ ที่จะใหกับสถาบันวิจยัโภชนาการ อาทิ สวนลดการซื้อสินคา 
                  5.1.7  อ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนแกนกัศึกษาและสถาบันวิจัยโภชนาการ                                  

6. วิธีการในการพิจารณาคัดเลือก 
           6.1  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก จะดําเนนิการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณหรือวิธีการอื่นๆใดซึ่ง 
อาจจะกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่ผูบริโภคพึงไดรับเปนสําคัญ 

6.2  ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาถือเปนที่สุด 
       7. กําหนดเวลาการดําเนินการตาง ๆ มีดังนี ้
          7.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการพิจารณาคัดเลือกในวนัที่    26  มิถุนายน  2551 
          7.2 วันสัมภาษณเพื่อคัดเลือก สถาบันจะแจงใหทราบในวนัประกาศชื่อผูมีสิทธิเขารับการพิจารณาคัดเลือก 
          7.3 วันประกาศผลผูที่ผานการคัดเลือกจะแจงใหทราบภายใน 7 วัน/  ตามที่คณะกรรมการฯ กําหนดเพิ่มเตมิ
ภายหลัง 
          7.4  วันสัมภาษณผูสมคัรตองมาดวยตนเอง 

8. คาใชจาย.../ 
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8.  คาใชจายท่ีผูไดรับการคัดเลือกตองจาย 

            การสมัคร ผูสมัครไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ในการสมัคร เวนแตเมื่อไดรับการคัดเลือกแลวจะตอง 
ชําระคาเชา คาธรรมเนียมการเชา คาประกนัความเสียหาย  ทั้งนี้จะตองชําระเงินงวดเดียวในวันทําสัญญาดังนี้ 
           8.1 คาเชารายเดือน 
                  8.1.1 คาเชาสําหรับรานจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารวางและเครื่องดืม่ พื้นที ่138 ตางรางเมตร  
อัตราเดือนละ 6,000.00 บาท สําหรับ 3 เดือนแรก และอัตราใหมสถาบันจะแจงใหทราบตอไป ทั้งนีไ้มต่ํากวา 
6,000.00 บาท 

     8.2  คาธรรมเนียมการเชา จํานวน 3 เทาของคาเชาแตละประเภท 
     8.3  คาประกันของเสียหาย จํานวน 3 เทาของคาเชา (หากผูประกอบการมิไดกระทาํผิดสัญญา จะคืนใหเมื่อ

ครบอายุสัญญา) 
9.  การดําเนินการหลังจากไดรับการคัดเลือก 

          9.1 ผูไดรับการคัดเลือกตองปลูกสราง/ปรับปรุงรานคาตามที่สถาบันเห็นชอบและดําเนนิการติดตั้งระบบ
สาธารณูปโภค ตกแตงสถานที่และรานคาใหมีความงดงามทางภูมิสถาปตย และจัดทาํที่นั่งรับประทานใหกับ
ผูบริโภคไมนอยกวา 20 ที่ ตามแบบแปลนที่กําหนด และเริ่มดําเนินการปลูกสรางตามวันเวลาและสถานที่ที่
กําหนด โดยสถาบันจะไมคดิคาเชาในระหวางที่ดาํเนินการกอสรางแตจะคิดคาไฟฟาหากมกีารใชไฟฟาระหวาง 
ที่มีการกอสราง                                                                                                            
          9.2  ผูไดรับการคัดเลือกตองเริ่มประกอบกจิการ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สถาบันวิจยัโภชนาการกําหนด 
ทั้งนี้ การกอสรางตองแลวเสร็จตามแบบแปลนที่กําหนด 
          9.3 สัญญาการใหเชาสถานที่เพื่อประกอบกิจการมีกําหนด 3 ป 
          9.4 ผูไดรับการคัดเลือกตองยินยอมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศทั้งที่ไดออกใชบังคับในปจจุบันหรือจะ
ออกใชบังคับตอไปภายหนา และใหถือวาประกาศหรือระเบียบเหลานัน้เปนสวนหนึง่ของสัญญาดวย 
 10. ผูไดรับการคัดเลือกจะตองเสียคาไฟฟา คาน้ํา และคาใชจายอื่น ๆ ตามประกาศของสถาบันวิจัยโภชนาการ  
 11. ผูไดรับการคัดเลือกจะตองจัดทํากรมธรรมประกันอัคคีภัย โดยมีอายุกรมธรรมตามสัญญาเชา 
       12. สถาบันวิจัยโภชนาการ ทรงไวซ่ึงสทิธิท่ีจะคัดเลือกจากผูประกอบการ หรือผูสมัครรายใดก็ไดตามความ
เหมาะสม 
                                                                                         ประกาศ  ณ  วันที่  10 มิถุนายน  2551 

 
                                                                                                   (รองศาสตราจารยวิสิฐ  จะวะสิต) 
                                                                                                  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ  
 

  
 



คุณลักษณะของรานอาหารเพื่อสุขภาพ 
 

              เพื่อใหการปฏิบัติสําหรับกิจการจําหนาย อาหารเพื่อสุขภาพของผูประกอบการเปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพผูใชอาคารบริเวณโรงงานทดสอบอาหารสําหรับผูบริโภคทั่วไป จะตองปฏิบัติดังนี้ 

1. ผูประกอบการจะตองจัดจําหนายอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการ งดจําหนายสินคาหรืออาหาร
ที่มีแอลกอฮอล บุหรี่ หรือสารเสพติดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ตองแตงกายในสะอาดเรียบรอยและรักษารางกายใหสะอาดอยูเสมอ 
3. งดประกอบอาหารหรือหยุดจําหนายเมื่อปวยหรือไดรับแจงจากคณะกรรมการควบคุมการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มหรือ

บริการที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพ ซึ่งอาจเปนแหลงแพรเช้ือแกผูบริโภคได 
4. งดการสูบบุหรี่ภายในบริเวณอาคาร 
5. การจําหนายอาหารตองมีพนักงานเก็บภาชนะและทําความสะอาดภายในราน 
6. ภาชนะและอุปกรณที่นํามาประกอบอาหารและใสอาหารตองประกอบดวยวัสดุที่ทนตอกรดหรืออาง จาน ชาม ชอน ถวย ตอง

เปนกระเบื้องเคลือบ หรือ สแตนเลส หรือโลหะเคลือบ แกวน้ําตองเปนแกว 
7. การเก็บรักษา ทําความสะอาดอุปกรณตองเก็บใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ภาชนะลางสะอาดแลว จะตองเก็บใน

ภาชนะที่สะอาด 
8. น้ําดื่มและน้ําแข็งตองสะอาดไดมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข หามนําน้ําแข็งที่ใชประโยชนอยางอื่น เชน     แชอาหาร แชขวด

น้ํา แชผัก เปนตน มาบริการในน้ําดื่ม หรือเครื่องดื่ม 
9.     วัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารจะตองสดและสะอาด   
9. ผูประกอบการจะตองรวมมือในการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
10. หามผูประกอบการและบริวารพักคางคืนภายในอาคารสถานที่ที่ดําเนินการ หรือบริเวณอื่นๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ 
11. หามใชแรงงานเด็กอายุตํ่ากวาเกณฑที่กระทรวงแรงงานกําหนด 
12. คาเสียหาย หากครุภัณฑรายการใดเกิดชํารุด/สูญหาย อันเกิดจากการใชงานหรือจากการดูแลของผูประกอบการในกิจการ

จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม จะตองชดใชคาเสียหายตามที่สถาบันฯ ประเมินภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงใหทราบ 
13. คาน้ํา คาไฟฟาและคาใชจายอื่น ๆ ตองชําระภายใน 5 วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้ 
14. คาบํารุง ตองชําระลวงหนา 3 เดือน และเดือนตอๆ ไป ตองชําระภายในวันที่ 5 ของเดือนตามอัตราที่สถาบันกําหนด 
15. หามทิ้งเศษอาหาร หรือวัสดุอื่นใดลงไปในทอระบายน้ําหรือสถานที่อื่นนอกจากที่คณะกรรมการกําหนดและจะตองตักไขมัน

จากบอดักไขมันทุกวัน 
16. หามกอเหตุทะเลาะวิวาท พูดจาหยาบคาย หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น  
17. หามผูประกอบการหรือบริวาร ยายหรือนําทรัพยสินของทางราชการไปโดยไมไดรับอนุญาต มิฉะนั้นผูประกอบการจะตอง

รับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกทางราชการตามขอ 13. 
18. การหยุดการดําเนินการไมวาดวยเหตุอันใด ๆ จะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกอนลวงหนาอยางนอย  30 วัน 

 
…………………… 

 
 
 
 
 
 
 


