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ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจ าหน่ายอาหาร 
ในโรงอาหารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

--------------------------------------------- 
ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามา

ประกอบการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ในห้องอาหารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือจัด
จ าหน่ายและให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตของคณะครุศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในการรับบริการอาหาร  
ที่เพียงพอและหลากหลาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ประเภทรายการอาหารที่ก าหนดให้ยื่นสมัคร 
    1.1 ขนาดพื้นที่ร้าน 13.75 (สิบสามจุดเจ็ดห้า)   ตารางเมตร โซน A 
          - อาหารตามสั่ง/ข้าวราดแกง   จ านวน 2 ร้าน 
    1.2 ขนาดพื้นที่ร้าน 12.5 (สิบสองจุดห้า)   ตารางเมตร โซน B 
          - อาหารทานเล่น     จ านวน 1 ร้าน 
* หมายเหตุ – ผู้ประกอบการแต่ละรายการมีสิทธิ์ยื่นเสนอเพื่อขอจ าหน่ายอาหาร เพียง 1 ร้าน เท่านั้น * 
2. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  
    2.1 ขอและยื่นใบสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 

กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 6 อาคาร
พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย (อาคาร 2) หรือติดต่อสอบถาม คุณทิพย์ศยาวรรณ กิ่งทัพหลวง โทร. 02-2182565 
ต่อ 6323    

2.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร 
          2.2.1 ใบสมัคร 
          2.2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
          2.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 2.2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
          2.2.5 ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

กรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการร้านอาหาร และต้องน าต้นฉบับมาแสดง
ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการห้องอาหารในวันยื่นสมัคร หรือภายในวันสอบสัมภาษณ์ 

          2.2.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    3.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันที่ยื่นใบสมัครตามประกาศนี้ 
    3.2 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอย่างน้อยตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 1. วัณโรค    6. โรคคางทูม 
 2. อหิวาตกโรค    7. โรคเรื้อน 
 3. ไข้รากสาดน้อย   8. โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
 4. โรคบิด    9. โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
 5. ไข้สุกใส    10. โรคอ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการก าหนด 
    3.3 เป็นผู้ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือมีคดีติดตัว 
    3.4 หากมีลูกจ้างหรือบริวารที่เป็นแรงงานต่างดาวต้องข้ึนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
    3.5 เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญการด้านประกอบอาหารโดยตรง 
    3.6 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องประกอบการอาหาร 
    3.7 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหาร การจัดจ าหน่ายและการให้บริการ ได้แก่ วัสดุ 

อุปกรณ์ที่จ าเป็นเพียงพอและมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการโดยมีบุคลากรที่จะด าเนินการพร้อม และมี
ความพร้อมในเรื่องการช าระเงินค่าสถานที่ประกอบการให้กับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. ช่วงเวลาจ าหน่าย 
    ห้องอาหารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุญาตให้จ าหน่ายและให้บริการในช่วงเวลา 

ดังนี้  
วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 06.00-14.00 น. หรือตามท่ีคณะครุศาสตร์ร้องขอ 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อของคณะครุศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากผู้ประกอบการประสงค์เปิดบริการนอกวันและเวลาที่ก าหนด   

ต้องแจ้งคณะครุศาสตร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 (สาม) วัน ยกเว้น ในกรณีที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมพิเศษหรือได้อนุญาตให้ร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งหรือทุกร้านด าเนินการจ าหน่ายหรือ
ให้บริการนอกเวลาที่ก าหนดเป็นกรณีพิเศษ (เป็นครั้งคราว) โดยทางร้านจะมอบสิทธิหรือมอบช่วงดังกล่าวให้
ผู้อื่นมาประกอบการแทนมิได้ 

5. การพิจารณาคัดเลือก 
    5.1 คณะกรรมการบริหารกิจการห้องอาหารคณะครุศาสตร์  เป็นฝ่ายด าเนินการคัดเลือก 
6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ  
    คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ

คัดเลือกจ าหน่ายอาหาร ที่เว็บไซต์ www.edu.chula.ac.th ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วม
โครงการและปฏิบัติตามแนวทางที่จะก่อให้เกิดการจ าหน่ายอาหารทีป่ลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

7. การท าสัญญา 
    ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มาท าสัญญา  ณ  กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

และทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 6 อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย   
    7.1 เอกสารประกอบการท าสัญญา โปรดจัดเตรียมมาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
          7.1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
          7.1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
          7.1.3 หนังสือรับรองนิสิตบุคคล หรือใบรับรองการประกอบการ (ถ้ามี) 

http://www.edu.chula.ac.th/
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          7.1.4 ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาล เท่านั้น ซึ่งผลการตรวจต้องย้อนหลังได้ไม่เกิน 
                            3 เดือน (ไม่รับผลการตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล) โดยให้แพทย์สรุปผล 
                            การตรวจในใบรับรองแพทย์ มีรายการดังนี้ (ท้ังของผู้ประกอบการและลูกจ้าง/บริวาร) 

                 1. ตรวจอุจจาระ (Rectal Swab Culture) ตรวจหาเชื้ อ  Bacteria ที่ ก่ อให้ เกิด 
                                โรคติดต่อ ระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคบิด โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ  
                               อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย หรือไข้ไทฟอยด์ 

                 2. ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอและบ ี 
                 3. เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ 
* หมายเหตุ หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการใดมีเชื้อดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์ทันที * 
    7.2 ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ณ ภารกิจการคลังและพัสดุ  

ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษา ดังนี้ 
          7.2.1 ค่าเช่าบ ารุงสถานที่  
               1. ขนาดพ้ืนที่ร้าน กว้าง 2.5 เมตร x ยาว 5.5 เมตร  
                  จ านวน 4,500-. บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน  
     2.  ขนาดพื้นที่ร้าน 12.5 (สิบสองจุดห้า) ตารางเมตร 
                  จ านวน 3,000-. บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อเดือน  

                         3. ขนาดพ้ืนที่ร้าน กว้าง 2 เมตร x ยาว 2 เมตร 
                            จ านวน 2,000-. บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อเดือน    

         7.2.2 ค่ากระแสไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท และค่าน้ าประปา หน่วยละ 17 บาท (ช าระตามท่ีใช้จริง) 
                 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรืออัตราที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าหนด 
         7.2.3 เงินประกันความเสียหาย 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือเป็นหลักประกันใน

การปฏิบัติตามสัญญาและเป็นค่าประกันความเสียหายอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับห้องอาหารคณะครุศาสตร์  โดย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะคืนเงินดังกล่าวเมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว (โดย
ไม่มีดอกเบี้ย) 

8. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ  
    8.1 ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกต้องปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงระเบียบและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่จะ

เกิดข้ึน หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดสัญญาและจะให้สิทธิ์ผู้ประกอบการรายอื่นที่ผ่านคัดเลือกส ารองแทน 
    8.2 ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ด าเนินการประกอบการเองโดยตลอด จะโอนหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อ่ืน

ไม่ได ้ 
    8.3 ผู้ประกอบการจะต้องจ าหน่ายอาหาร    
    8.4 ผู้ประกอบการต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบการ อุปกรณ์ประกอบอาหาร และ

ต้องท าความสะอาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ถูกหลักโภชนาการ
ตามมาตรฐานสากล 

    8.5 ผู้ประกอบการต้องใช้เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน สะอาดถูกหลักอนามัย (อย.) ไม่มี
สารปนเปื้อนที่เป็นพิษต่อร่างกาย 

    8.6 ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบท าความสะอาดบริเวณในร้านค้าของตนเอง หรือข้อตกลงของ              
ผู้จ าหน่ายตลอดเวลาท าการ รวมทั้งต้องดูแล รักษา วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดเตรียมไว้ให้อยู่ในสภาพดี เรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา หากมีการช ารุด
หรือเกิดความเสียหาย ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ จัดหา บูรณะ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
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เหมือนเดิมภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่ด าเนินการคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้า
ด าเนินการแทนได้ทันที และผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

    8.7 ผู้ประกอบการต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบการโภชนาการหรือชุดที่ทางคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าหนด สวมหมวกให้รัดกุม ร่างกายสะอาด ผมและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด ไม่สวม
เครื่องประดับ พูดจาสุภาพเรียบร้อย และไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนที่ประกอบการในห้องอาหารคณะครุศาสตร์ 

    8.8 ผู้ประกอบการต้องไม่หยุดท าการประกอบการอาหาร เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นต้องขออนุญาตจาก
ผู้ให้เช่าล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน 

    8.9 การก าหนดราคาประกอบการอาหาร ดังนี้ 
         8.9.1 ผู้ประกอบการจัดส่งรายการอาหารและราคา ให้คณะกรรมการบริการกิจการ

ห้องอาหารคณะครุศาสตร์ พิจารณาก่อนด าเนินการ รวมทั้งปิดป้ายแสดงรายการและราคา รวมทั้งรูปถ่าย               
(ถ้ามี) ให้ชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกิจการห้องอาหารคณะครุศาสตร์ จะติดตามผลเป็นระยะ ๆ                
หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดมีแรงจูงใจหรือใช้วิธีต่าง ๆ นานาเพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคเกินราคากว่าที่
ก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์เป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับความเห็ นชอบและการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกิจการห้องอาหารคณะครุศาสตร์เท่านั้น 

    8.10 ผู้ประกอบการต้องงดการใช้ภาชนะที่ท าจากโฟม และลดการใช้พลาสติก โดยจะอนุโลมให้ใช้
ภาชนะจากวัสดุย่อยสลายง่ายและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการอาจคิดราคาภาชนะเพ่ิมได้
ตามราคารูปแบบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 บาท และในกรณีที่บุคลากรและนิสิตของคณะครุศาสตร์น าภาชนะมา
ใส่เครื่องดื่มเอง ผู้ประกอบการต้องให้ส่วนลด อย่างน้อยแก้วละ 2 บาท (สองบาทถ้วน) 

    8.11 ผู้ประกอบการต้องใช้ถุงพลาสติกส าหรับใส่ขยะและต้องแยกประเภทขยะเปียก ขยะแห้ง 
ก่อนน าไปทิ้งในบริเวณท่ีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้ 

    8.12 ผู้ประกอบการต้องเข้าประชุมทุกครั้ง เมื่อคณะกรรมการบริหารกิจการห้องอาหาร                      
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเชิญประชุม หากไม่สามรถเข้าร่วมประชุมได้ต้องมอบหมายตัวแทนเข้าประชุมแทน 

    8.13 ผู้ประกอบการ ตัวแทน ลูกจ้างและ/หรือบริวาร ต้องตรวจสุขภาพตามที่คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าหนดให้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

    8.14 ผู้ประกอบการ ตัวแทน ลูกจ้างและ/หรือบริวาร หากเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อหรือโรคที่สังคม
รังเกียจ จะต้องหยุดประกอบการทันที จนกว่าอาการดังกล่าวจะพ้นจากการแพร่เชื้อแล้ว 

    8.15 ห้ามจ าหน่ายสิ่งผิดกฎหมาย สุรา ของมึนเมาทุกชนิดและบุหรี่ รวมทั้งไม่สูบบุหรี่ภายใน
ห้องอาหาร 

    8.16 ห้ามจ าหน่ายอาหาร ที่มิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่ายงานที่รับผิดชอบหรือ
นอกเหนือระยะเวลาการใช้สถานที่ประกอบการ 

    8.17 ห้ามพักแรมในร้านค้า 
    8.18 ห้ามน าสินค้าหรืออุปกรณ์การจ าหน่ายทุกชนิดออกตั้งนอกบริเวณท่ีก าหนดให้ 
    8.19 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดบริเวณร้านค้า 
    8.20 ห้ามมิให้ผู้อ่ืนเช่าช่วงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อ่ืนเข้ามาด าเนินการแทนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    8.21 ห้ามต่อเติมหรือดัดแปลงร้านค้าให้ผิดไปจากลักษณะที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยก าหนด โดยไม่ได้รับอนุญาต 
    8.22 ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในบริเวณร้านค้า 
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    8.23 ห้ามปิดประกาศหรือโฆษณาใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

    8.24 คณะกรรมการบริหารกิจการห้องอาหารคณะครุศาสตร์หรือหน่วยงานอ่ืนที่รับผิดชอบมีสิทธิ์
เข้าตรวจค้นในบริเวณร้านค้าและผู้ประกอบการต้องอ านวยความสะดวกให้ตามสมควร 

    8.25 กรณีผู้ประกอบการบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดอายุสัญญาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารกิจการห้องอาหารคณะครุศาสตร์ ให้ถือว่าผิดสัญญา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินประกันให้ทุกกรณี 

9. บทก าหนดโทษ 
     หากผู้ประกอบการและพนักงานหรือบริวารทั้งหมด ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ

ข้อบังคับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอ านาจที่บอกเลิกสัญญาเมื่อไรก็ได้ โดยคณะกรรมการ
บริหารห้องอาหารคณะครุศาสตร์เป็นผู้ พิจารณาผล การพิจารณาถือเป็นเด็ดขาดและผู้ประกอบการ  
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ได้ ตามประกาศรับสมัคร 
ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการประกอบการจ าหน่ายอาหาร ประกาศฉบับนี้ถือว่าผู้สมัครขอรับการคัดเลือก
ทราบข้อความทั้งหมดและเข้าใจดีตลอดแล้วทั้งยินยอมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการ จึงได้ยื่นใบสมัคร
ขอรับการคัดเลือกการจ าหน่ายอาหาร 

10. ข้อสงวนสิทธิ์ 
      คณะกรรมการบริหารกิจการห้องอาหารคณะครุศาสตร์ ทรงสิทธิ์ขาดในการพิจารณา                   

การประกาศผลการคัดเลือกถือว่ายุติ ผู้ใดจะฟ้องร้องใด ๆ มิได้ 
 
 
 

             ประกาศ  ณ  วันที่   1 กุมภาพันธ์  2566 
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