PROJECT: AITOFAMCAFET/01-2018

ข้ อกำหนด
กำรบริกำรสำหรับผู้ประกอบกำรร้ ำนอำหำร ภำยในโรงอำหำร
สถำบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชีย

กำหนดวันที่ยนื่ ซอง รำยกำรอำหำร และ รำคำ

16 กรกฎำคม 2561

หน้า 1 / 6

1. ประวัติควำมเป็ นมำ
สถำบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย หรื อ สถำบันเอไอที เป็ นสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502
โดยควำมร่ วมมือจำกกลุ่มประเทศสนธิ สัญญำป้ องกันภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ สถำบันเอไอทีเป็ นองค์กร
อิสระ ตั้งอยูท่ ี่ถนนพหลโยธิ น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ภำยในสถำบันฯ ประกอบไปด้วยอำคำรเรี ยน
ห้องทดลอง และหอพักสำหรับนักศึกษำ และพนักงำน จำกนำนำประเทศ
สถำบันเอไอที ต้องกำรเชิญชวนผูป้ ระกอบกำรร้ำนอำหำร มำเปิ ดให้บริ กำรขำยอำหำร ภำยในโรงอำหำรของ
สถำบันจำนวน 1 ร้ำน โดยผูป้ ระกอบกำรร้ำนอำหำร จะอยูภ่ ำยใต้กำรบริ หำรของ สำนักจัดกำรทรัพย์สินและ
สำธำรณู ปโภค หรื อเรี ยกว่ำ OFAM ซึ่ งเป็ นสำนักงำนที่ ดูแลรับผิดชอบเกี่ ยวกับกำรจัดกำรบริ หำรทรัพย์สิน
สำธำรณูปโภค และเป็ นผูป้ ระสำนงำนกับบริ ษทั คู่สัญญำของสถำบันเอไอที
จุ ด ประสงค์ข องกำรจัด ท ำ ข้อ ก ำหนดฉบับ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ก ำหนดขอบเขตกำรให้ บ ริ ก ำรของผู ้ป ระกอบกำร
ร้ำนอำหำร ภำยในโรงอำหำร ที่จะเปิ ดให้บริ กำรแก่นกั ศึกษำ บุคลำกร ผูพ้ กั อำศัย และผูท้ ี่มำเยือนสถำบันฯ
2. ระยะเวลำให้ บริกำร
ผูป้ ระกอบกำรร้ำนอำหำร ที่ได้รับเลือกภำยใต้ขอ้ กำหนดกำรบริ กำรนี้ สำมำรถเริ่ มเปิ ดบริ กำรได้ทนั ที โดยมีอำยุ
สัญญำเริ่ มต้น 1 ปี และสำมำรถพิจำรณำต่อสัญญำต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี ตำมผลกำรประเมินกำรให้บริ กำร โดย
ผูป้ ระกอบกำรควรมีควำมพร้อมเปิ ดให้บริ กำรก่อนจะเริ่ มสัญญำ กรณี สัญญำสิ้ นสุ ดลง หรื อ มีกำรยกเลิกสัญญำ
ผูป้ ระกอบกำรมีสิทธิ์ที่จะขนย้ำย อุปกรณ์เครื่ องใช้ออกจำกโรงอำหำร หรื อจะส่ งมอบ, ขำยต่อให้ผปู ้ ระกอบกำร
รำยใหม่ได้ ทั้งนี้ หำกผูป้ ระกอบกำรต้องกำรยกเลิกสัญญำ จะต้องส่ งหนังสื อแจ้งให้สถำบันฯ ทรำบล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 3 เดือน
3. ขอบเขตและหน้ ำทีก่ ำรให้ บริกำรของผู้ประกอบกำร
ก) ผูป้ ระกอบกำรต้องเปิ ดให้บริ กำรขำย ขนมนำนำชำติ และอำหำรว่ำง เช่ น ขนมเค้ก เครฟ ขนม
พำยต่ำงๆ บริ เวณพื้นที่ร้ำนที่ 8 ของโรงอำหำร เป็ นเวลำ 7 วันต่อสัปดำห์ ตั้งแต่เวลำ 7:00 น. ถึง
21: 00 น.
ข) ผูป้ ระกอบกำรต้องขำยอำหำรตำมรำคำ ดังต่อไปนี้
- ต้องมีอำหำรจำนเดียวอย่ำงน้อย 1 อย่ำงที่ขำยในรำคำไม่เกิน 25 บำท
หำกมีรำยกำรอำหำรพิเศษที่มีรำคำเกินกว่ำที่กำหนด ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำก OFAM
ก่อนดำเนินกำรขำย
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ค) ผูป้ ระกอบกำรต้องเอำใจใส่ ในเรื่ อง ควำมสะอำดและปลอดภัยของอำหำร รวมถึงบริ เวณพื้นที่
ให้บ ริ ก ำรอย่ำงเคร่ ง ครั ด และต้องผ่ำ นกำรประเมิ นผลทุ ก 3 เดื อน จำก OFAM หำกผลกำร
ประเมินไม่ผำ่ น ผูป้ ระกอบกำรจะได้รับกำรตักเตือนจำก OFAM ให้ปรับปรุ งภำยใน 1 สัปดำห์
และหำกยังไม่มีกำรปรับปรุ ง สถำบันฯ อำจพิจำรณำแจ้งยกเลิกสัญญำได้ โดยกำรบอกกล่ำว
ล่วงหน้ำ
ง) ผูป้ ระกอบกำรจะต้องพัฒนำปรับปรุ งกำรบริ กำรและรสชำติของอำหำร ให้อร่ อยและมีควำม
หลำกหลำยอยูเ่ สมอ เพื่อสร้ำงแรงดึงดูดใจให้กบั ลูกค้ำ
จ) ผูป้ ระกอบกำรต้องจัดหำพนักงำนมำให้บริ กำรประจำร้ำน อย่ำงน้อย 1 คน และสำมำรถสื่ อสำร
ภำษำอังกฤษได้บำ้ ง
ฉ) ผูป้ ระกอบกำรจะต้องดูแลรักษำทรัพย์สินของโรงอำหำร และต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบหำกมีควำม
เสี ยหำยใดๆ เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรในระหว่ำงสัญญำ
ช) เมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดลง หรื อ มีกำรยกเลิกสัญญำก่อนกำหนด ผูป้ ระกอบกำรต้องส่ งมอบพื้นที่คืน
ให้สถำบันฯ อย่ำงเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เหมือนดัง่ ที่ผปู้ ระกอบกำรได้รับมอบพื้นที่ครั้งแรก
ซ) ผูป้ ระกอบกำรจะต้องรับผิดชอบที่จะตรวจสอบดูแลและแจ้งซ่ อมแซม สภำพพื้นที่ภำยในร้ำน
โดยแจ้ง OFAM เกี่ยวกับรำยละเอียดที่ตอ้ งกำรซ่อมแซม
4. เงื่อนไขทำงกำรเงิน
ก) กำรแบ่งสรรรำยได้จะคิดเป็ น 80- 20% โดยผูป้ ระกอบกำรจะได้รับรำยได้ 80% จำกยอดขำยใน
แต่ละสัปดำห์ จำกกำรคำนวณรำยได้ผำ่ นระบบของสถำบันฯ
ข) เมื่อเริ่ มดำเนินกำร ผูป้ ระกอบกำรต้องจ่ำยค่ำมัดจำสัญญำ จำนวน 20,000 บำท ซึ่งสำมำรถขอ
เงินมัดจำคืนได้เมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดลง
ค) ผูป้ ระกอบกำรจะต้องชำระค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ ำ ตำมมิเตอร์ ในอัตรำที่สถำบันฯ กำหนด
ง) ผูป้ ระกอบกำรจะต้องเป็ นผูจ้ ดั กำรหำแก๊สหุ งต้ม น้ ำสะอำดสำหรับกำรทำอำหำร วัตถุดิบ
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็ นในกำรประกอบอำหำรเอง
5. หน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบของสถำบันเอไอที
ก) สถำบันเอไอที เป็ นผูจ้ ดั หำเตำแก๊ส ตูเ้ ย็นหรื อตูแ้ ช่แข็ง และอ่ำงล้ำงจำน ให้ผปู ้ ระกอบกำร
ข) สถำบันเอไอที เป็ นผูจ้ ดั หำและติดตั้งมิเตอร์ น้ ำ และไฟฟ้ ำ ให้แก่ผปู ้ ระกอบกำรแต่ละร้ำน
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ค) สถำบันเอไอที เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมจำน ชำม ช้อน ถำดและแก้วน้ ำ สำหรับให้บริ กำรลูกค้ำ ภำยใน
โรงอำหำร
ง) พนักงำนบริ กำรทำควำมสะอำดจะมีหน้ำที่ขนขยะและของเสี ยไปทิ้ง จำกสถำนที่ทิ้งขยะที่จดั
ไว้ภำยในโรงอำหำร เท่ำนั้น
จ) หำกระบบทำงด้ำนเทคนิคต่ำงๆ เช่น ระบบน้ ำประปำ ไฟฟ้ ำ หรื อระบบอื่นๆของโรงอำหำร
เกิดขัดข้อง ผูป้ ระกอบกำรสำมำรถแจ้งให้ช่ำงเทคนิคของสถำบันฯ เข้ำซ่อมแซมได้ โดยแจ้ง
ผ่ำนระบบ FIMS, อีเมล์ หรื อโทรศัพท์แจ้ง Call center ของสถำบันฯ
6. คุณสมบัติของผู้ประกอบกำร
ก) ผูป้ ระกอบกำรต้องเป็ นบริ ษทั หรื อบุคคลในประเทศไทย
ข) ผูป้ ระกอบกำร ต้องไม่มีประวัติเป็ นผูต้ อ้ งหำในคดีใดๆ ตำมกฎหมำยไทยมำก่อน
ค) ผูป้ ระกอบกำร หรื อ หัวหน้ำร้ำน ที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแลร้ำน ต้องมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่ อสำรและกำรเขียนภำษำอังกฤษได้
ง) ผูป้ ระกอบกำร ต้องไม่เป็ นผูห้ ำผลประโยชน์จำกบริ ษทั อื่นๆ ในกำรเช่ำช่วงประมูล
7. ข้ อกำหนดสำหรับจัดทำแผนนำเสนอ
ก) ผูป้ ระกอบกำรต้องศึกษำข้อกำหนดกำรให้บริ กำรฉบับนี้ โดยละเอียด ก่อนทำแผนนำเสนองำน
เพื่อนำเสนอข้อมูลได้ตรงตำมที่สถำบันฯ ต้องกำร อย่ำงครบถ้วน
ข) ผูป้ ระกอบกำรควรเข้ำมำตรวจสอบพื้นที่ร้ำนก่อนกำรตัดสิ นใจส่ งแผนนำเสนอ
ค) แผนนำเสนอสำมำรถเขียนเป็ นภำษำไทย หรื อ ภำษำอังกฤษ ก็ได้ และต้องมีรำยกำรอำหำรหรื อ
เครื่ องดื่ม พร้อมรำคำที่จะขำยตำมเงื่อนไขที่สถำบันแจ้งฯ ข้ำงต้น
ง) ผูป้ ระกอบกำรไม่สำมำรถเรี ยกร้องเงินค่ำใช้จ่ำยหรื อ ค่ำดำเนินกำรจัดทำแผนนำเสนอใดๆ จำก
สถำบันฯ ทั้งสิ้ น
จ) ผูป้ ระกอบสำมำรถแนบใบประกำศนียบัตร หรื อ ประสบกำรณ์ทำงำน เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำในกำรยืน่ ประมูลร้ำนได้
ฉ) ผูป้ ระกอบกำรจะต้องส่ งใบรับรองแพทย์ของพนักงำนประจำร้ำน ที่มีอำยุไม่เกิน 1 เดือน
หลังจำกที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็ นผูป้ ระกอบกำรแล้ว
ช) หลังจำกได้รับข้อกำหนดกำรให้บริ กำรนี้ แล้ว ผูป้ ระกอบกำรต้องส่ งแผนนำเสนอให้กบั ฝ่ ำย
จัดซื้ อพร้อมกับรำยกำรอำหำรและรำคำ ภำยในวันที่กำหนดเท่ำนั้น
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ซ) แผนนำเสนอ ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ภำยในเวลำ 90 วัน นับจำกวันที่ปิดกำรคัดเลือก
ฌ) สถำบันเอไอที จะไม่เปิ ดเผยแผนนำเสนอของผูป้ ระกอบกำร ให้แก่บุคคลอื่นทรำบ
ญ) หำกผูป้ ระกอบกำรมีขอ้ สอบถำมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดกำรให้บริ กำรนี้ สำมำรถติดต่อ
สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่
● คุณวัสวัน หมำยเลขโทรศัพท์ 02-524- 5027 หรื ออีเมล์ vasvan@ait.ac.th
● คุณอลิซำเบซ หมำยเลขโทรศัพท์ 02-524- 6323 หรื ออีเมล์ bethc@ait.ac.th
ฎ) หำกมีขอ้ สอบถำมหรื อมีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดกำรให้บริ กำรนี้ สถำบันฯ
จะแจ้งให้กบั ผูป้ ระกอบกำรทุกร้ำนทรำบ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ฏ) สถำบันฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรไม่รับแผนนำเสนอ หำกไม่มีผปู ้ ระกอบกำรใดตรงกับเงื่อนไขที่
ทำงสถำบันฯ ต้องกำร
ฐ) สถำบันเอไอที ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคัดเลือกผูป้ ระกอบกำรตำมที่สถำบันฯ เห็นสมควร และ
เหมำะสมเท่ำนั้น
ฑ) สถำบันเอไอที มีสิทธิขอทดสอบรสชำติอำหำรของผูป้ ระกอบ เพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจได้

จัดเตรียมเอกสำรโดย OFAM
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8. แผนผังโรงอำหำร

International
Dessert &
Snacks
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