
 

 

 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เรื่อง  รับสมัครผูประกอบการรานคาเพ่ือจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

……………………….....................……………… 
  ดวยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีความประสงคจะรับสมัครผูประกอบการรานคาเพ่ือจําหนายอาหาร
ในโรงเรียน ประเภทตาง ๆ จํานวน 3 ราน ดังนี้ 

1. ประเภทกวยเตี๋ยว จํานวน 1 ราน 
2. ประเภทอาหารวาง ไดแก เครปญี่ปุน หรือ ขนมโตเกียว หรือ โรตี จํานวน 1 ราน 
3. ประเภทเครื่องดื่มและขนมหวาน จํานวน 1 ราน 
เพ่ือจัดจําหนายอาหารใหแกนักเรียน บุคลากร และผูเก่ียวของในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซ่ึงมี

จํานวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน โดยมีการบริการจัดจําหนายอาหารและเครื่องดื่มอยางมีคุณภาพในราคา 
ท่ีเหมาะสม  มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน 

๑.  คุณสมบัติของผูสมัครประกอบการรานคาเพ่ือจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 

๑.1  มีสัญชาติไทย 
๑.2  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบรูณ โดยนับถึงวันท่ียื่นใบสมัครตามประกาศนี้ 
1.3  ตองเปนผูมีความพรอมในการประกอบอาหารและจําหนายอาหาร ในชวงเวลา 6.00 – 19.00 น. 
1.4  ไมเปนโรคติดตอท่ีรายแรงและโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในฐานะผูสัมผัสอาหาร/      

ผูประกอบกิจการดานอาหาร โดยมีใบรับรองแพทยมาประกอบ 

2. กําหนดการย่ืนใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร 

2.1 ผูสนใจสามารถติดตอขอรับใบสมัคร ไดท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ หรือ ดาวนโหลดเอกสารใบ
สมัคร ไดท่ี shorturl.at/jqyKY หรือ สแกน QR Code ดานลาง สามารถสงใบสมัครดวยตนเอง หรือ สงเอกสาร
ทางไปรษณีย ท่ีอยูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (งานสุขภาพอนามัย) 364 หมู 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล        
จ.นครปฐม 73170  ติดตอสอบถามโทร. 02 027 7850 ตอ 406 ตั้งแต วันท่ี 12 เมษายน 2565 ถึง 
วันท่ี 29 เมษายน 2565 ตามวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) 

2.2 หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
 2.2.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว  
          จํานวน 1 รูป  
2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด  
2.2.3 ใบรับรองแพทยการตรวจสุขภาพสําหรับผูประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจาก

สถานพยาบาล โดยใบรับรองแพทยตองระบุวาไมเปนโรคไวรัสตับอักเสบเอ 
2.2.4 หนังสือรับรองผานการอบรมตาง ๆ (ถามี) จํานวน 1 ชุด 

2.3 ประกาศรายชื่อผูสิทธิ์แขงขัน ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต  www.mwit.ac.th   

 



 

 

 

 

3. การพิจารณาและผลการพิจารณา 
3.1 หลักเกณฑในการคัดเลือกผูประกอบการรานคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกอบ 

หมายเลข 1 
3.2 โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกจากผูยื่นใบสมัครและการทดสอบการปรุงอาหาร ตามเกณฑการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ 
3.3 การแขงขันทดสอบประกอบอาหารใน วันท่ี 16 - 17 พฤษภาคม 2565  ณ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

โดยผูสมัครจะตองนําวัตถุดิบและอุปกรณในการปรุงอาหารมาเองท้ังหมด 
3.4 ทางโรงเรียนจะแจงเมนูบังคับใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์แขงขัน โดยผูมีสิทธิ์แขงขัน

จะตองเตรียมเมนูแนะนํามา 1 รายการ เพ่ือปรุงใหแกคณะกรรมการฯ ไดทดสอบรสชาติอาหาร 
3.4 ในวันแขงขันใหผูมีสิทธิ์แขงขันแสดงรายการอาหารท่ีจะจําหนายพรอมระบุราคาจําหนายเสนอ

แกคณะกรรมการฯทราบ 
3.4 ประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2565  ทางเว็บไซต  www.mwit.ac.th   

 
4. การทําสัญญาประกอบการจําหนายอาหาร 

4.1 ผูไดรับการพิจารณาใหเปนผูประกอบการรานคาตองทําสัญญากับโรงเรียน พรอมหลักฐาน
ประกอบการทําสัญญา ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงอาหาร  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  หากผูไดรับการคัดเลือกไมมาทําสัญญา ตามวันและเวลาดังกลาว จะดําเนินการ 
ตัดสิทธิ์ และจะเรียกผูผานการคัดเลือกท่ีไดอันดับ 2 แทน 

4.2 สัญญามีระยะเวลา 1 ป  
4.3 เอกสารประกอบการทําสัญญา โปรดจัดเตรียมมาอยางละ 2 ฉบับ ดังนี้ 

4.3.1 สําเนาบัตรประชาชนของผูประกอบการรานคา 
4.3.2 สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการรานคา 
4.3.3 สําเนาบัตรประชาชนของผูชวยขายอาหาร 
4.3.4 สําเนาทะเบียนบานของผูชวยขายอาหาร 

 4.3.5 ใบรับรองแพทยการตรวจสุขภาพสําหรับผูประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจาก

สถานพยาบาล  โดยใบรับรองแพทยตองระบุวาไมเปนโรคไวรัสตับอักเสบเอ ของผูประกอบการรานคาและ

ผูชวยขายอาหาร  คนละ ๑ ฉบับ 

4.4 ผูไดรับการพิจารณาใหเปนผูประกอบการรานคา ตองชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ดังนี้ 
4.4.1 เงินสดหลักประกันสัญญา จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) จายในวันทําสัญญา

เทานั้น เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาและเปนคาประกันความเสียหายอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
โรงเรียน โดยโรงเรียนจะคืนเงินดังกลาวเม่ือพนภาระผูกพันตามสัญญาเรียบรอยแลว 

4.4.2 การชําระคาบํารุงสถานท่ี ดังนี้ 
4.4.2.1 คาบํารุงสถานท่ี อัตราเดือนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
4.4.2.2 คาน้ํา และคาไฟ ท่ีปรากฏจริง (จด ณ วันสิ้นเดือน หากตรงกับวันหยุดจะจด

กอนหรือหลัง วันหยุดแลวแตกรณี) 
4.4.3 ผูประกอบการตองชําระคาใชจายตามขอ 4.4.2 ภายในวันท่ี 5 ของแตละเดือน  

ท่ีงานการเงินและบัญชี ระหวางเวลา 09.30 น.-15.00 น. ในวันทําการ งานการเงินและบัญชีออก 



 

 

 

 

ใบเสร็จรับเงินใหแกผูประกอบการเก็บไวเปนหลักฐาน หากผิดนัดไมชําระตามกําหนดโรงเรียนจะคิดดอกเบี้ย
ปรับในอัตราวันละ 100 บาท ทุก ๆ คราวท่ีมีการผิดนัด 

4.4.4 โรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงอัตราคาบํารุงสถานท่ีในระหวางอายุสัญญาโดยท่ีไดพิจารณาแลว 
เห็นวาเปนอัตราท่ีเหมาะสมซ่ึงแจงใหผูประกอบการรานคา ทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และผูประกอบการ
รานคาจะตองยอมรับและชําระคาบํารุงสถานท่ีตามท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นดวย 
 
5.  กําหนดเวลาการปฏิบัติหนาท่ีของผูจําหนายอาหาร 

5.1 การจําหนายอาหารในวันท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอน (ยกเวน วันท่ีทางโรงเรียนประกาศมีการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ  )   

ม้ือเชา  จําหนายตั้งแตเวลา 06.00 – 07.40  น.     
ม้ือกลางวัน จําหนายตั้งแตเวลา 11.00 – 13.00  น. 
ม้ือเย็น  จําหนายตั้งแตเวลา 16.00 – 19.00  น. 

5.2  การจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในวันหยุด เสาร-อาทิตย จําหนายเวลา 06.00 – 19.00  น. 
 
 6.  เง่ือนไขและขอปฏิบัติ 

6.1 อาหารท่ีจําหนายในโรงอาหารตองเปนอาหารท่ีมีคุณภาพดี มีคุณคาทางโภชนาการ และ
ปลอดภัยตอผูบริโภคเปนสําคัญ ผูประกอบการรานคาจะตองใหความสําคัญกับสิ่งตอไปนี้ 

6.1.1 ตองใชวัตถุดิบท่ีสด สะอาด ถูกหลักอนามัย และตองดําเนินการปรุงอาหารโดยคํานึงถึง
คุณคาสารอาหารตามหลักโภชนาการและจัดรานอาหารใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

6.1.2 ตองท่ีใชเครื่องปรุงรสไดรับการรับรองมาตรฐาน อย.หรือมีเครื่องหมาย มอก.กํากับเทานั้น  
6.1.3 ใหใชน้ํามันถ่ัวเหลืองหรือน้ํามันรําขาว สําหรับอาหารประเภทผัด และใหใชน้ํามันปาลม

สําหรับอาหารประเภททอด  
6.1.4 ไมใสผงชูรส หรือสิ่งเจอืปนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
6.1.5 ตองลางผักและผลไมใหสะอาดตามมาตรฐานกรมอนามัย 
6.1.6 ใชน้ําแข็งท่ีใชบริโภคท่ีสะอาด และไมนําอาหารหรือเครื่องดื่มอ่ืนใดแชปะปนลงไปใน 

ถังบรรจุน้ําแข็ง 
6.1.7 เตรียมภาชนะและอุปกรณเครื่องครัวท่ีใชในการประกอบอาหารและการจําหนายอาหาร 

อยางเพียงพอ มีความสะอาดและปลอดภัยไดมาตรฐาน Food grade ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค 
6.2 งดใชภาชนะท่ีทํามาจากโฟม และลดการใชพลาสติก โดยอนุโลมใหใชวัสดุยอยสลายงาย 

และไมเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอมแทนได 
6.3 ผูประกอบการรานคาตองเตรียมภาชนะอุปกรณในการขายและอุปกรณประกอบอาหาร 

ของตนเอง 
6.4 ผูประกอบการรานคาตองรับผิดชอบภาชนะใสอาหารของโรงเรียนอยางเครงครัด ดูแลรักษา

ภาชนะใสอาหารของโรงเรียนมิใหสูญหาย แตกหัก ชํารุด ถาภาชนะของโรงเรียนสูญหาย แตกหัก ชํารุด  
ผูประกอบการรานคาตองชดใชเปนเงินตามราคาเทาของภาชนะนั้น ๆ ใหกับโรงเรียน 

6.5 ผูประกอบการรานคาตองรับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณท่ีรานคาตนเองตลอดเวลาทําการ 



 

 

 

 

6.6 ผูประกอบการรานคาตองแตงกายตามหลักของผูสัมผัสอาหาร เชน สวมหมวกคลุมผมใหมิดชิด 
รักษาความสะอาดของรางกาย ผมและเล็บมือ เล็บเทาตองสะอาด เปนตน พูดจาสุภาพเรียบรอย ไมทะเลาะ
วิวาทกับผูอ่ืนในโรงเรียน 

6.7 กําหนดรายการอาหารและราคาขายอาหาร ดังนี้ 
6.7.1 รานจําหนายประเภทกวยเตี๋ยว  

ตองมีรายการอาหารใหเลือกซ้ือ/บริการไมนอยกวา 5 รายการอาหารตอวัน และตอง 
ทําปายระบุรายการอาหารและราคาไวอยางชัดเจน โดยผูประกอบการรานคาตองจําหนายอาหารในราคา 
ท่ีเหมาะสมกับปริมาณ 

6.7.3 รานจําหนายประเภทอาหารวาง ไดแก เครปญี่ปุน หรือ ขนมโตเกียว หรือ โรตี 
ตองมีรายการอาหารวางใหเลือกซ้ือ/บริการไมนอยกวา 5 รายการอาหารตอวัน และ

ตองทําปายระบุรายการอาหารและราคาไวอยางชัดเจน โดยผูประกอบการรานคาตองจําหนายอาหารในราคา
ท่ีเหมาะสมกับปริมาณ 

6.7.4 รานจําหนายประเภทเครื่องดื่มและขนมหวาน 
ตองมีรายการเครื่องดื่มและขนมหวานใหเลือกซ้ือ/บริการไมนอยกวา 5 รายการอาหาร

ตอวัน และตองทําปายระบุรายการอาหารและราคาไวอยางชัดเจน โดยผูประกอบการรานคาตองจําหนาย
อาหารในราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณ 

กรณีมีการเพ่ิมเติมรายการอาหารหรือเครื่องดื่ม ตองอยูในการพิจารณาของงานสุขภาพอนามัยและ 
ตองไดรับการอนุญาตจากทางโรงเรียนกอนและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาอาหารใหอยูในการพิจารณาของ
โรงเรียน 

 
   
               ประกาศ  ณ  วันท่ี        เมษายน พ.ศ. 2565 

 

 
 (ดร.วรวรงค รักเรืองเดช) 

                ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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