รู'ปถ่ายขนาด
1 ฉ้ว
จำนวน 1 รูป

ใบสมัคร ผูป้ ระกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร
โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัยพะเยา
เรียนที.่ ...........................................
วันที.่ ........เดือน........................พ.ศ...................
เรือ่ ง ขอยืน่ ความจำนงจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้าพเจำ (นาย , นาง 1นางสาว)...................................................................................อายุ.....................ปี
ทีอ่ ยู่ (ตามบัตรประจำตัวประชาชน)........................................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ................................................................................................. .โทรศัพท์...........................................
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่....................................................ออกเมือ่ ...................... วันหมดอายุ.....................
ประสปการรนในการประกอบธุรกิจ (ใส่เครือ่ งหมาย 'ร หน้าข้อทีต่ อ้ งการเลือก)
เคยประกอบธุรกิจประเภท..................................................................................................................
สถานที.่ ...............................................................................................ระยะเวลา.....................................
โม่เคยประกอบธุรกิจใดมาก่อน
ข้าพเจ้าโต้อ า่ นรายละเอียดในการประกอบการด้านอาหารเข้าใจดีโดยตลอด และสามารถปฏบัดี
ตามข้อ กำหนดพร้อ มทัง้ ทำข้อ ตกลง หรีอ สัญ ญ าเมือ่ ไต้ว บั การคัด เลือ ก และขอให้ค ำมัน่ สัญ ญา
แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตังนั้
1. จะประกอบการร้านค้าอาหารตามทีโ่ ต้ระบุดว้ ยตนเองและจะปฏบัตติ ามข้อกำหนดโดยเคร่งควัด
2. ขอวับรองว่าข้อความทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ เป็นจรีงทุกประการ
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงของผูส้ มัครขนาด 1 นัว้
จำนวน 1 รูป(ถ่ายไมเกิน 6 เสือน)
2. ใบรับรองแพทย์ทแ่ี พทย์ออกให้ไมเกิน 1 เสือน
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูส้ มัคร
5. เอกสาร/หลักฐานรับ รองมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจจากภาครัฐหรือเอกชน (ถ้าบี)
6. เอกสาร/หลักฐานการประกอบธุรกิจยืน่ 1 (ถ้าบี)
ลงยือ่ .............................................ผูส้ มัคร

(..........................................................)
วันที่.......... /.................../...............

ลฬ่อ .................................................. ผูส้ มัคร
วัน ที่............/................/...............

‘ สอบถามi๒ผูลเล่ม เติม โต้ท โ่ี รงเรียนสารีต มหาวิท ยาลัยพะเยา
เบอรีโทร 054 466666 ต่อ 3835

ใบขออนุญาตจำหน่ายสินค้า
ข้าพเจ้า.............................................................................................................. อายุ...............ปี
บ้านเลขปี..............................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขออนุญาตจำหน่ายสินค้าดังต่อไปd
ใ.....................................................................................................

2 ..................................................................................................

3...........................................
5...........................................
7...........................................
9...........................................
11..................................................................................................
13..........................................
15..........................................
17..........................................

4..........................................
6..........................................
8 ...........:...............................
10.........................................
12...............................................................................................
14.........................................
16.........................................
18.........................................

19.

20.

โบรายf อผูประกอบอาหาร
f อ ................................
ที่อ ยู่ต ามทะเปียนบ้าน.
ที่อ ยู่ป ัจ จุบ ัน ................
ร้น ที่เบ้าป{เบ้?เงาน......
f อ ................................
ที่อ ยู่ต ามทะเปีย นบ้าน.
ที่อ ยู่ป ัจ จุบ ัน .................
ร้น ที่เบ้า!!{เบ้ต ังาน.......

f a ................................
ที่อ ยู่ต ามทะเปีย นบาน.
ที่อ ยู่ป ัจ จุบ ัน .................
ร้น ที่เข้าป{เบ้ต งาน......

ท ี่อ ..................................
ที่อ ยู่ต ามทะเปีย นบ้าน...
ที่อ ยู่ป ัจ จุบ ัน ...................
ร้น ที่เบ้า!เฐบ้ต ัง าน........ *

*โต้ผเู้ ข่าปถ่ายและกรอกซอ)เลของใเคคลต้จะต้องประกอบอาทารเต้อจำทน่ายทุกคน
(กร{ป็ตร้ า้ นฝ็การจำทน่ายรนต้ไประเภทอาทารและเคi องต้ม

ใบรับรองแพทย์(ผู้สัม ผัสอาหาร)
มหาวิทยาสัยพะเยา
เล่ม ที่...........
เลขที่
ส่วนทั๋ a ชรงพุ้รรับใบรับรองสุขภาพ
ข่าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................
สถานทีอ่ ยู่ (ทีส่ ามารถติดต่อได,)...................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจำต้วประชาชน...............................................................ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประว้ติสขุ ภาพตังนื้
๑. โรคประจ้าตัว
□ ไม่มี □ มี(ระบุ)...................................................................................................... .......................
๒.อุบตเหตุ และ ผ่าตัด
□ ไม่มี □ มี(ระบุ).......................................................................................
๓.เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล □ ไม่มี □ มี(ระบุ).......................................................................................
๙.ประว้ตอิ น่ื ทีส่ ำคัญ....................................................................................................................................................
ลงชือ่ ...........................................................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ค...............

ส่วนV ๒ ของนพทุย_____________________________________________________________________________________
สถานทีต่ รวจ........................................................................................วันที่............ เดือน.......................พ.ศ...........
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง....................................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชภรรมเลขที.่ .................................................
สถานทีป่ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม..................................................................................................................................
ไดตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................................
แล้วเมึอ่ วันที่...................เดือน.............................................พ.ศ....................... มี'รายละเอ็ยดด้งน์ ้ิ
นํา้ หนักตัว.........กก. ความสูง.............เซนติเมตร ความตันโลหิต.............................มม.ปรอท ชีพจร........ครัง้ /นาท
สภาพร่างกายทัว่ ไป อยูใ่ นเกณ*ย์ □ ปกติ
□ ผดปกติ(ระบุ)............................................................................
ขอรับรองว่าบุคคลตังกล่าว ไม่เป็นพูง้ ร็ า่ งกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิตหิ น้าทีไ่ ล้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต
หริอจิตฟันเพิอน หริอปัญญาอ่อน ไมปรากฎ อาการของการติดยาเสพติดไหโทษ และอาการของโรคพิษสุราเรัอ้ รัง และไม,ปรากฎ
อาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนั๋
(๑) โรคเรํอ่ นในระยะติดต่อหริอในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม
(๒) ■ รณโรคในระยะอันตราย
(๓) โรคผิวหนังทีน่ า่ รังเกียจ
(ร) โรคบิด อหิวาตกโรค หัด คางทูม ไข่รากสาดน้อย ไข้สกุ ใส ไขหวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบเอ ( 0 ไนmiนิทบ่ํ ร่ ากฎอาทรของโรค)
(๕) อืน่ ๆ...............................................................................................................................................................
สรุปความเห็นและข้อแนะน่าของแพทย์.................................................................................................................

ลงชือ่ ...........................................................แพทย์ผตู้ รวจร่างกาย
ทมายเพตุ (๑) ต้องเป็นแพทย์ชึ๋งใต้ขนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีททชกาโม
(๒) ไท้แร!ตงร่าเป็นฝ'ติรา่ งกายแมบูร พ์เท้ย ง{ต
’ใบรับรองแพทย(เบ้บนไท้ใช้ไต ® เดอนนับนด่วํนทตรวจร่างกาย

