ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ าประกอบการร้ านจาหน่ ายอาหาร
----------------------------------------ด้ วยวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ าประกอบการ
ร้ านจ าหน่า ยอาหาร เพื่ อ บริ ก ารนัก ศึก ษา บุคลากร ตลอดจนบุค คลทั่ว ไป ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ การในพื น้ ที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการวิทยาลัยศาสนศึกษา ครัง้ ที่ ๒ / ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ าเป็ นผู้ประกอบการร้ านจาหน่าย
อาหาร บริเวณชัน้ ๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
๑. ประเภทร้ านประกอบการ
๑.๑ ร้ านจาหน่ายอาหาร ประเภทอาหารจานเดียว หรื อข้ าวราดแกง จานวน ๑ ร้ าน
๒. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
๒.๑ มีสญ
ั ชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปี บริบรู ณ์ โดยนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
๒.๒ เป็ นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง
๒.๓ ต้ องเป็ นผู้ที่มีความพร้ อมในการประกอบอาหาร การจัดจาหน่าย การให้ บริ การได้ แก่
มีวสั ดุ อุปกรณ์ที่จาเป็ นเพียงพอ มีบคุ ลากรพร้ อมต่อการดาเนินงาน
๓. ช่ วงเวลาจาหน่ ายอาหาร และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
๓.๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา อนุญาตให้ จาหน่าย และให้ บริการในวันทาการทุกวัน ช่วงเวลา
๖.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. และวั น ที่ วิ ท ยาลัย ขอความร่ ว มมื อ ให้ จ าหน่ า ยอาหารเท่ า นั น้ ยกเว้ นช่ ว งปิ ด
ภาคการศึกษา
๓.๒ ผู้จาหน่ายอาหารจะต้ องประกอบอาหารมาให้ เรี ยบร้ อย บรรจุในภาชนะที่ปลอดภัย
มีมาตรฐาน โดยวิทยาลัยศาสนศึกษาจะไม่อนุญาตให้ ประกอบอาหาร แต่สามารถอุน่ อาหารจากเตาเท่านัน้
๓.๓ กาหนดราคาจาหน่ายอาหาร มีดงั นี ้
๓.๓.๑ ประเภทอาหารจานเดียว ราคาปกติจานละ ๓๕ บาท
๓.๓.๒ ประเภทข้ าวราดแกง กับข้ าว ๑ อย่าง ราคา ๓๐ บาท และกับข้ าว ๒ อย่าง
ราคา ๓๕ บาท
๓.๔ ไม่อนุญาตให้ จาหน่ายน ้าดื่มทุกประเภท

๑/๓

๔. วิธีการรับสมัคร
๔.๑ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม / ติ ด ต่ อ ขอรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่
นางสาวอรณี เพ็งดิษฐ์ สานักงานคณบดี ชัน้ ๒ วิทยาลัยศาสนศึกษา โทรศัพท์ ๐๒ - ๘๐๐๒๖๓๗ ต่อ ๒๐๓
ตังแต่
้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ระหว่าง ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐
๔.๒ เอกสารที่ใช้ ในวันสมัคร
๔.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้ อความเรี ยบร้ อยแล้ ว
๔.๒.๒ รู ป ถ่ า ยหน้ าตรง ไม่ ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ น ตา ด า ขนาด ๑ นิ ว้
จานวน ๑ รูป
๔.๒.๓ ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน / ส าเนาทะเบี ย นบ้ า น พร้ อมรั บ รอง
สาเนาถูกต้ อง อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ ข้ อเสนอโครงการประกอบด้ วย
๔.๓.๑ รายละเอียดการประกอบการ : สินค้ าบริการที่จะจาหน่าย
๔.๓.๒ รูปแบบ ผังการจัดสถานที่
๔.๓.๓ ประสบการณ์ในการประกอบการ
๔.๓.๔. ภาพถ่ายประกอบการในสถานที่อื่นๆ (ถ้ ามี)
๕. เกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก
๕.๑ บุคลิกภาพของผู้ประกอบการ
๕.๒ ประสบการณ์
๕.๓ ผลการตรวจสุขภาพ
๕.๔ ราคาสินค้ าและบริการ
๕.๕ ความหลากหลายของประเภทอาหาร
๕.๖ วิธีการบริหารจัดการ
๕.๗ องค์ประกอบอื่นๆ
๖. การชาระเงิน
๖.๑ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการสมัคร เว้ นแต่ เมื่อได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น
ผู้ประกอบการแล้ ว จะต้ องชาระค่าใช้ จา่ ย ดังนี ้
๖.๑.๑ ค่าเช่าพื ้นที่เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
๖.๑.๒ ค่าประกันความเสียหาย จานวน ๒ เท่าของค่าเช่าพื ้นที่รายเดือน
(วิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันความเสียหายหลังจากยกเลิกสัญญาเข้ าประกอบการ ในกรณี ที่ผ้ เู ช่าผิด
สัญญาวิทยาลัยศาสนศึกษาจะไม่คืนเงินประกันทุกกรณี)
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