แบบคํารองขออนุญาตจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ
ในโครงการรานตนแบบอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที…
่ …...เดือน…………..พ.ศ. 25……..
เรื่อง

ขออนุญาตจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม

ติดรูป
1 นิ้ว

เรียน ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการรานตนแบบอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว………………………………….อาชีพ…………………..อายุ…………ป
ปจจุบันอยูบานเลขที่………….หมูท…
ี่ …….ถนน…………………ตําบล………………อําเภอ………….…..
จังหวัด………………………..หมายเลขโทรศัพท……………………………..มีประสบการณในการจําหนาย
อาหารที่…………….…………….…..มาแลว………..ป โดยทําหนาที่...........................................................
มีความประสงคขออนุญาตจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ ในโครงการรานตนเบบอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงอาหารสระแกว
โดยจะจําหนายอาหาร ........... ชนิด ในแตละวัน และตัวอยางรายการอาหารใน 1 วัน ไดแก
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
ราคาที่คาดวาจะจําหนาย ตัวอยางเชน อาหารราดกับขาว 2 ชนิด ..............................................................................
มีผูชวยประกอบกิจการ จํานวน …………… คน คือ
1 ………………………………………………… 2 …………………………………………..
3 ………………………………………………… 4 …………………………………………..
5 ………………………………………………… 6 …………………………………………..
ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติตาง ๆ ของคณะกรรมการฯ ดังประกาศแนบทายทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ……………………………………..
(นาย/นาง/นางสาว…………………………………….)
ขอใหผูสมัครนําอาหาร 2 ชนิดที่ทานปรุงเอง มาใหคณะกรรมการฯพิจารณาในวันเสารที่ 2 พฤษภาคม 2552 เวลา
บายโมงครึ่ง ณ คณะเภสัชศาสตร

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการโครงการรานตนแบบอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร
เรื่อง ขอปฏิบัติของผูประกอบการจัดบริการจําหนายอาหาร
……………………………………………
ดวยเครือขายเภสัชศาสตรสรางเสริมสุขภาพ (คภ. สสส.) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเล็งเห็นวา
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนหนวยงานที่มีนักศึกษาและบุคลากรจํานวนมาก และเปนสถาบันการศึกษาระดับสูง จึงนาจะเปน
ผูนําในการสรางเสริมสุขภาพ ดวยการเริ่มตนใหมีการสรางเสริมสุขภาพแกนักศึกษาและบุคลากร ผานการจัดใหมีทางเลือก
ของอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตจากผักปลอดสารพิษ ดวยกรรมวิธีที่ถูกสุขลักษณะ เวนแตใน
กรณีที่หาผักปลอดสารพิษไดยาก ก็จะมีกรรมวิธีในการลดการปนเปอน ในการนี้ทางประธานคณะกรรมการ คภ. สสส.
คณะเภสัชศาสตร ไดมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการโครงการรานตนแบบอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร จัดหา
รานคาตน แบบในการผลิตอาหารเพื่ อ สุ ขภาพ ภายใตเงื่ อนไขและมาตรฐานที่ กํ าหนดและมี การติด ตามตรวจสอบการ
ดําเนินการ รวมทั้งตรวจสอบการปนเปอน และจัดขยายใหครอบคลุมประเภทของวัตถุดิบอาหารมากขึ้นในระยะยาว
เพื่อใหการดําเนินการควบคุมการจัดจําหนายอาหารในโครงการรานตนแบบอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร
เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด คณะกรรมการดําเนินการโครงการรานตนแบบอาหารเพื่อสุขภาพ คณะ
เภสัชศาสตร จึงขอแจงใหทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ข อ ปฏิ บั ติ ข องผู ป ระกอบการจั ด บริ ก ารจํ า หน า ยอาหารเครื่ อ งดื่ ม ตามประกาศกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ดังตอไปนี้
1) หามใชผงชูรสประกอบอาหาร
2) หามใชโฟมบรรจุอาหาร
3) ผูสัมผัสอาหารทุกคน ตองสวมหมวกและผากันเปอนสีขาวหรือสีสุภาพ และมีอุปกรณชวยหยิบจับ
อาหาร เชน คีม ถุงมือ ผูสัมผัสอาหารทุกคนตองไมไวเล็บยาว ไมทาเล็บ ไมใสเครื่องประดับ เชน
แหวน กําไล
4) ผูประกอบการรานคาทุกรายตองปดปายชื่อ – ชื่อสกุล และรูปถายของผูไดรับอนุญาตใหประกอบการ
รานคาและผูสัมผัสอาหารทุกคน ไวหนารานใหชัดเจน
5) ผูสัมผัสอาหารตองผานการตรวจสุขภาพแลว และตองติดบัตร “ผูผานการตรวจสุขภาพ” ทุกคน (ผูไม
ตรวจสุขภาพจะไมมีบัตร)
6) ผูประกอบการรานคาทุกรายตองปดปายแสดงราคาอาหารเครื่องดื่มที่จัดจําหนายใหเห็นไดอยางชัดเจน
และตองจําหนายไมเกินราคาที่แจงไว
7) เครื่องปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม เชน น้ําปลา น้ําสมสายชู น้ําดื่ม น้ําปรุงสําเร็จ ฯลฯ รวมทั้งภาชนะ
ใสอาหารควรเลือกชนิดขาวลวนหรือสีออนไมมีลวดลาย ตองมีคุณภาพไดมาตรฐานไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค
8) การหยุดจําหนายอาหารเครื่องดื่ม อนุญาตใหรานคาหยุดจําหนายไดไมเกิน 10 วันตอภาคการศึกษา
โดยแจ ง เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร ให ค ณะกรรมการฯ ทราบล ว งหน า อย า งน อ ย 3 วั น ในกรณี ที่
ผูประกอบการที่มีเหตุผลสุดวิสัยและจําเปน เชน ประสบอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการ ฯ
จะพิจารณาเหตุผลความจําเปนเพื่อใหหยุดจําหนายเปนราย ๆ ไป

9) ผูประกอบการรานคาและผูสัมผัสอาหารทุกคน ตองผานการตรวจสุขภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ
ตองไดรับการรับรองวาไมเปนโรควัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี และพยาธิ ในกรณีที่ตรวจโรคแลวพบวามี
โรคทีมีผลตอการเผยแพรเชื้อโรค จะไมไดรับอนุญาตใหจําหนาย คณะกรรมการฯ จะเรียกรานคา
สํารองเขาจําหนายแทนและผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ใหถือเปนที่สุด
10) การชําระเงินคาน้ํา คาไฟฟาและเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ใหรานคาทุกราน
ชําระเงินตามอัตรา ดังนี้
10.1) ผูประกอบการรานคาตองชําระคาน้ําและคาไฟฟาตามที่ใชจริง โดยคํานวณจากมิเตอรของแตละ
รานในแตละเดือน ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บและชําระเงินบริจาคตามที่กําหนดไวในสัญญา
(15,000 บาท ตอภาคการศึกษา จายโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย)
10.2) รานคาที่ไมไดติดตั้งมิเตอรน้ําและไฟฟา ใหชําระคาน้ํา คาไฟฟา ในลักษณะเหมาจาย ทุกรานใน
แตละเดือน ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
11) การตอเติมโครงสรางหรือสิ่งของใด ๆ ตองขออนุญาตตอคณะกรรมการฯ และทางมหาวิทยาลัยเปน
ลายลักษณอักษร เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะดําเนินการได ทั้งนี้ทรัพยสินทั้งหมดที่ตอเติม ถือ
เปนสมบัติของมหาวิทยาลัย
12) หากมีผูรองเรียนเรื่องอื่น ๆ จากผูใชบริการหรือผูประกอบการรานคาดวยกัน เชน กลาววาจาไมสุภาพ
บริการไมเปนไปดวยดี ทะเลาะกันในหมูผูประกอบการคาหรือกระทําการอื่นในลักษณะเดียวกับขางตน
คณะกรรมการฯ และมหาวิทยาลัย มีอํานาจทําการสอบสวน หากพบวาไดกระทําผิดจริงตามขอ
รองเรียนนั้น ๆ จะลงโทษผูกระทําผิดตามสมควรแกกรณี
13) อนุญาตใหผูประกอบการรานคาจําหนายอาหารได ตั้งแตเวลา 06.00 - 22.00 น. ในบริเวณพื้นที่
กําหนดไวเทานั้น
14) ผูประกอบการรานคาและผูสัมผัสอาหารทุกคนตองเขารับการอบรมสุขาภิบาลอาหารตามที่คณะกรรมการ
และมหาวิทยาลัยจัดให
15) ผูประกอบการรานคาและผูชวยในรานทุกคน ตองยื่นสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานตอ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เจาของรานคาตองรับผิดชอบความประพฤติของผูชวยทุกคน หากกอใหเกิดความ
เสียหายตอสวนรวม
16) ผูประกอบการรานคาทุกราย ตองตักไขมันในบอดักไขมันดานหลังรานคาเปนประจําทุกวัน เพื่อปองกัน
บอดักไขมันอุดตัน
17) กรณีบุคคลในรานเจ็บ ปวย เชน ไอ จาม ทองเสีย เปนแผลเรื้อรัง ตองหยุดพักรักษาตัว จนกวา
จะหาย
18) การรักษาความสะอาดและอุปกรณที่ใช ขอความรวมมือจากผูประกอบการปฏิบัติดังนี้
18.1) มีหมอตมน้ํารอนสําหรับลวกชอน – สอม – ตะเกียบ
18.2) จัดใหมีตูใสอาหารหรือพลาสติกใสคลุมอาหารที่วางจําหนาย รวมทั้งจาน – ชาม – ชอน
สอม – ตะเกียบ – หลอด – เครื่องปรุง ฯลฯ เพื่อปองกันแมลงวันตอมหรือฝุนละอองปลิว
ลงในอาหารหรืออุปกรณดังกลาว

18.3) กระเทียม หอม พริก มะนาว ขิง ถั่วลิสง สมมะขาม ผักและผลไมตองสะอาด ใหม สด
และอยูในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด
18.4) เศษอาหารและเศษวัสดุจากการประกอบอาหารที่จะนําไปทิ้งลงถังขยะ ตองรวบรวมใส
ถุงพลาสติกดํามัดปากถุงใหเรียบรอย แลวจึงนําไปทิ้งลงในถังขยะ ตามที่มหาวิทยาลัยจัดไว
ให ไมควรวางขยะกองไวนอกถัง
18.5) ไมทิ้งเศษอาหารและวัสดุ เชน เศษผัก เปลือกผลไมและหลอดพลาสติก ลงในทอระบายน้ํา
18.6) ไมเทน้ําเสียจากการลางภาชนะ ลางผักและอื่น ๆ ลงในสถานที่ไมไดกําหนดไว
2. ขอปฏิบัติเพิ่มเติม ตามมติของคณะกรรมการดําเนินการโครงการรานตนแบบอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัช
ศาสตร ดังตอไปนี้
1) ผลิตอาหารจากผักปลอดสารพิษ เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้โดยโดยไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดําเนินการกอนเทานั้น
2) ภาชนะสะอาด และปลอดภัย (ใชภาชนะกระเบื้อง ไมใชพลาสติก หรือเมลามีน)
3) รายการอาหารในแตละวัน ตองมีอาหารที่หลากหลาย โดยมีอาหารประเภทมังสวิรัติ ไก หมู และปลา
นอกจากนี้จะตองมีขาวกลอง ซุป และสลัด ทุกวัน
4) บันทึกแหลงที่มาของผักปลอดสารพิษ
5) ใหความรวมมือในการประเมินรานคาและตรวจสอบการปนเปอนโดยทีมงานคณะเภสัชศาสตร
6) ผูประกอบการ ตองจําหนายอาหารเครื่องดื่มตามราคาที่คณะกรรมการฯ กําหนด
7) จัดทําปายรานอาหารตนแบบตามที่คณะเภสัชศาสตรระบุ
8) รวมเผยแพรความรู เพื่อขยายโอกาสรานอาหารตนแบบ เมื่อคณะเภสัชศาสตรตองการ
9) สามารถเริ่มดําเนินการไดภายในปลายเดือนพฤษภาคมนี้
3. รานคาใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติดังกลาวขางตน คณะกรรมการฯ มีสิทธิดําเนินการลงโทษรานคา ดังนี้
1) ตักเตือน
2) ปรับวันละ 50 บาท โดยทางมหาวิทยาลัย
3) ปรับและใหหยุดจําหนายอาหารและเครื่องดื่มชั่วคราว
4) ยกเลิกสัญญา

จึงประกาศใหทราบทั่วกันและถือปฏิบัติอยางเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

(ภญ. ผศ. ดร. วันดี ญาณไพศาล)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการรานตนแบบอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร

