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ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เร่ือง รับสมัครผูประกอบการรานคาเพ่ือจําหนายอาหารในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

……………………….....................……………… 
ดวยโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณมีความประสงคจะรับสมัครผูประกอบการรานคาเพื่อจาํหนายอาหาร 

ในโรงเรียน ประเภทตาง ๆ จํานวน ๒ ราน ดังนี ้
1. ประเภทกวยเตี๋ยว จํานวน 1 ราน 
2. ประเภทอาหารตามส่ัง จํานวน 1 ราน 
เพ่ือจัดจำหนายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม สะอาดถูกสุขลักษณะ และเปนไปตามระเบยีบ 

ของโรงเรยีนใหแกนกัเรียน บุคลากร และผูที่เก่ียวของในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน 
 

๑. คุณสมบัติของผูสมัครประกอบการรานคาเพ่ือจำหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
  ๑.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๑.๒  มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ปบริบูรณ โดยนับถึงวันท่ียื่นใบสมัครตามประกาศนี้ 
  ๑.๓  ตองเปนผูที่มีความพรอมในการประกอบอาหาร ในชวงเวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. 
  ๑.๔  ไมเปนโรคติดตอที่รายแรงและโรคที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัตงิานในฐานะผูสมัผัสอาหาร/ 
         ผูประกอบกิจการดานอาหาร 
 

     ๒.   กำหนดการยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
  

2.1 ผูสนใจสามารถติดตอขอรับใบสมัครไดท่ีโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณหรือดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี 
shorturl.at/jqyKY หรือ สแกน QR Code ดานลาง และสงใบสมัครดวยตนเอง หรือ สงเอกสารทางไปรษณีย 
ที่อยูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (งานสขุภาพอนามัย) ๓๖๔ ม.๕ ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล  จ.นครปฐม 
๗๓๑๗๐ ติดตอสอบถามไดที่ ๐๒-๐๒๗ ๗๘๕๐ ตอ ๖๓๔ ตั้งแตบัดนี้จนถึง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามวัน
และเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 

๒.๒ หลักฐานประกอบการรับสมัคร  
                    ๒.๒.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว  
              จำนวน ๑ รูป 

2.2.2 สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน จํานวน 1 ชดุ 
๒.๒.๓ ใบรับรองการตรวจสุขภาพผูประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมจากสถานพยาบาล 

    โดยใบรับรองตองระบผุลการตรวจโรคไวรัสตับอักเสบเอใหชัดเจน 
2.2.4 หนังสือรับรองผานการอบรมตาง ๆ (ถามี) จํานวน 1 ชุด 

             ๒.๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารวมทดสอบประกอบอาหาร ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต        
              www.mwit.ac.th 
 

 

 



2 
 

 

3. การพจิารณาและผลการพิจารณา 
3.1 หลักเกณฑในการคัดเลือกผูประกอบการรานคา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกอบ 

หมายเลข 1 
    ๓.๒ โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกจากผูย่ืนใบสมัครและการทดสอบการประกอบอาหารตามเกณฑการ
ประเมนิของคณะกรรมการฯ 
             ๓.๓ การแขงขันทดสอบประกอบอาหารจัดในวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
โดยผูสมัครจะตองนำวัตถุดิบและอุปกรณในการปรุงอาหารมาเองทั้งหมด 
   ๓.๔ โรงเรียนจะแจงเมนูบังคับใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมแขงขัน ทั้งนี้ผูมีสิทธิ์แขงขัน
จะตองเตรียมเมนูแนะนำ จำนวน ๑ เมนู เพ่ือปรงุใหแกคณะกรรมการฯไดทดสอบและพิจารณารสชาติอาหาร 
  ๓.๕ ในวันแขงขัน ขอใหผูมีสิทธิ์แขงขันแสดงรายการอาหารที่จะจำหนายพรอมระบุราคาสำหรับเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
    ๓.๖ ประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต www.mwit.ac.th 
 

    ๔. การทำสัญญาประกอบการจำหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
           ๔.๑ ผูท่ีไดรับการพิจารณาใหเปนผูประกอบการรานคาจะตองทำสัญญากับโรงเรียนพรอมยื่นหลักฐาน
ประกอบการทำสัญญาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงอาหารโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ หากผูท่ีไดรับการคัดเลือกไมมาทำสัญญาตามวันและเวลาดังกลาว โรงเรยีนจะตัดสิทธิ์และเรียกผูผานการ
คัดเลือกลำดับตอไป 
           ๔.๒ สัญญามีระยะเวลา ๑ ป 
           ๔.๓ เอกสารประกอบการทำสัญญา มีดังนี้  
                 ๔.๓.๑ สำเนาบตัรประชาชนของผูประกอบการรานคา จำนวน ๒ ฉบับ 

                 ๔.๓.๒ สำเนาทะเบียนบานของผูประกอบการรานคา จำนวน ๒ ฉบับ 

                 ๔.๓.๓ สำเนาบตัรประชาชนของผูชวยขายอาหาร จำนวน ๒ ฉบับ 

        ๔.๓.๔ สำเนาทะเบียนบานของผูชวยขายอาหาร จำนวน ๒ ฉบับ  
          ๔.๓.๕ ใบรับรองการตรวจสุขภาพสำหรับผูประกอบธุรกิจอาหารจากสถานพยาบาล โดยใบรับรอง
ตองระบุผลตรวจโรคไวรัสตับอักเสบเอใชชัดเจนท้ังของผูประกอบการรานคาและผูชวยขายอาหาร คนละ ๑ ฉบับ  

 ๔.๔ ผูท่ีไดรับการพิจารณาใหเปนผูประกอบการรานคาจะตองชำระคาธรรมเนียมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
                 ๔.๔.๑ เงนิสดหลักประกันสัญญา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) จายในวันทำสัญญา
เทานั้น เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาและเปนคาประกันความเสียหายอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
โรงเรียน โดยโรงเรียนจะคืนเงนิดังกลาวเมื่อพนภาระผูกพัน ตามสัญญาเรียบรอยแลว 

       ๔.๔.๒ การชำระเงนิคาบำรุงสถานที่  มีดังนี้ 
                         ๔.๔.๒.๑ คาบำรุงสถานที่ อัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
                         ๔.๔.๒.๒  คาน้ำและคาไฟ ตามที่ปรากฏจรงิ (จด ณ วันสิ้นเดือน หากตรงกับวันหยุดจะจด
กอนหรือหลังวันหยุดแลวแตกรณี) 
                ๔.๔.๓ ผูประกอบการตองชำระคาใชจายตามขอ ๔.๔.๒ ภายในวันท่ี ๕ ของแตละเดือน เวลา 
๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น. ของวันทำการ ณ งานการเงินและบัญชี โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
 
 
 



3 
 

                            
 

          งานการเงนิและบัญชีจะออกใบเสร็จใหแกผูประกอบการเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน  หากผิดนัดไมชำระตามวัน
และเวลาดังกลาวโรงเรยีนจะปรับ โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท ในแตละครั้งที่มีการผิดนัด 

                ๔.๔.๔ โรงเรียนอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราคาบำรุงสถานที่ตามความเหมาะสมในระหวาง
อายุสัญญา โรงเรียนจะแจงใหผูประกอบการรานคาทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน และผูประกอบการ
รานคาจะตองยอมรับและชำระคาบำรุงสถานท่ีตามการเปลี่ยนแปลงนั้นดวย 
 

          ๕. กำหนดเวลาการปฏิบัติหนาที่ของผูจำหนายอาหารและเครื่องดื่ม 

              ๕.๑ การจำหนายอาหารในวันที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน (ยกเวนทางโรงเรียนประกาศจัดกิจกรรม
ตาง ๆ เพ่ิมเติม/กรณีพิเศษ)    
 

                         มื้อเชา           จำหนายต้ังแตเวลา     ๐๖.๐๐-๐๗.๔๐  น. 
               มื้อกลางวัน      จำหนายตั้งแตเวลา     ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐  น. 
               มื้อเย็น           จำหนายตั้งแตเวลา     ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐  น. 
                ๕.๒ การจำหนายอาหารวันหยุดเสาร-อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ จำหนายเวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.  
 

          ๖. เง่ือนไขและขอปฏิบัติ 

               ๖.๑  อาหารที่จำหนายในโรงอาหารตองเปนอาหารที่มีคุณภาพดี  มีคุณคาทางโภชนาการ และ
ปลอดภัยตอผูบริโภค  ซึ่งผูประกอบการรานคาจะตองใหความสำคัญกับสิ่งตอไปนี้ 
                     ๖.๑.๑ ตองใชวัตถุดิบที่สด สะอาด ถูกหลักอนามัย และตองดำเนินการปรุงอาหารโดยคำนึงคุณคา
ตามหลักโภชนาการและจัดรานอาหารใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

  ๖.๑.๒ ตองใชเครื่องปรุงรสไดรับการรับรองมาตรฐาน อย.หรือมีเครื่องหมาย มอก.กำกับเทานั้น 

     ๖.๑.๓ ใหใชน้ำมันถ่ัวเหลืองหรือน้ำมันรำขาวสำหรับอาหารประเภทผัด และใหใชน้ำมนัปาลม 
สำหรับอาหารประเภททอด 

  ๖.๑.๔ ไมใสผงชูรสหรือเจอปนที่อันตรายตอสุขภาพ 

  ๖.๑.๕ ตองลางผักและผลไมใหสะอาดตามมาตรฐานกรมอนามัย  
  ๖.๑.๖ นำ้แข็งที่ใชบริโภคจะตองสะอาดและไมนำอาหารหรือเคร่ืองดื่มอ่ืนใดแชปะปนในภาชนะ
บรรจุน้ำแข็งสำหรับบริโภค 

  ๖.๑.๗ เตรียมภาชนะและอุปกรณเครื่องครัวท่ีใชในการประกอบอาหารและการจำหนายอาหาร
อยางเพียงพอ มีความสะอาดและปลอดภัยไดมาตรฐาน Food grade ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค 

   ๖.๒ งดใชภาชนะที่ทำมาจากโฟมและลดการใชพลาสติก โดยอนุโลมใหใชวัสดุยอยสลายงาย และไมเปน
มลพิษตอสิ่งแวดลอมแทนได 
   6.3 ผูประกอบการรานคาตองเตรียมภาชนะอุปกรณในการขายและอุปกรณประกอบอาหารของตนเอง 
           6.4 ผูประกอบการรานคาตองรับผิดชอบภาชนะใสอาหารของโรงเรียนอยางเครงครดั ดูแลรกัษา 
ภาชนะใสอาหารของโรงเรียนมิใหสูญหาย แตกหัก ชํารุด ถาภาชนะของโรงเรียนสูญหาย แตกหัก ชํารุด 
ผูประกอบการรานคาตองชดใชเปนเงนิตามราคาของภาชนะนั้น ๆ ใหกับโรงเรียน 
         6.5 ผูประกอบการรานคาตองรับผิดชอบทําความสะอาดบริเวณรานคาของตนเองตลอดเวลาทําการ 

   ๖.๖ ผูประกอบการรานคาตองแตงกายถูกหลักของผูสัมผัสอาหาร เชน สวมหมวกคลุมผมใหมิดชิด 

รักษาความสะอาดของรางกาย ผม เล็บมือ และเล็บเทาตองสะอาด การพูดจาสุภาพเรียบรอย ไมทะเลาะ

วิวาทกับผูอ่ืนในโรงเรียน 
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          ๖.๗ กำหนดรายการอาหารและเครื่องดื่ม เปนดังนี้    

                ๖.๗.๑ รานจำหนายประเภทกวยเตี๋ยว ตองมีรายการอาหารใหเลือกซื้อ/บริการไมนอยกวา ๕ 

รายการอาหารตอวัน และตองทำปายระบุรายการอาหารและราคาไว อยางชัดเจน โดยผูประกอบการรานคา

ตองจำหนายอาหารในราคาเหมาะสมกับปริมาณ 

                ๖.๗.๒  รานคาจำหนายประเภทอาหารตามสั่ง ตองมีรายการอาหารใหเลือกซื้อ/บริการไมนอย

กวา ๕ รายการอาหารตอวัน และตองทำปายระบุรายการอาหารและราคาไวชัดเจน โดยผูประกอบการ

รานคา ตองจำหนายอาหารในราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ 

                กรณีมีการเพ่ิมเติมรายการอาหารตองอยูในการพิจารณาของงานสุขภาพอนามัย และตองไดรับ

การอนุญาตจากทางโรงเรียนกอน สำหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราคาอาหารใหอยูในการพิจารณาของ

โรงเรียน 

 

                                           ประกาศ  ณ วันที่     ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
                                                       (ดร.วรวรงค   รักเรืองเดช) 
                                               ผูอำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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