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ข้อก ำหนด 

กำรบริกำรส ำหรับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร ภำยในโรงอำหำร 
สถำบันเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
ก ำหนดวนัท่ียืน่ซอง รำยกำรอำหำร และ รำคำ 16 กรกฎำคม 2561 
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1. ประวตัิควำมเป็นมำ 

สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ สถำบนัเอไอที เป็นสถำบนักำรศึกษำนำนำชำติ ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2502 
โดยควำมร่วมมือจำกกลุ่มประเทศสนธิสัญญำป้องกนัภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สถำบนัเอไอทีเป็นองคก์ร
อิสระ ตั้งอยูท่ี่ถนนพหลโยธิน อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี ภำยในสถำบนัฯ ประกอบไปดว้ยอำคำรเรียน 
หอ้งทดลอง และหอพกัส ำหรับนกัศึกษำ และพนกังำน จำกนำนำประเทศ 
 
สถำบนัเอไอที ตอ้งกำรเชิญชวนผูป้ระกอบกำรร้ำนอำหำร มำเปิดให้บริกำรขำยอำหำร ภำยในโรงอำหำรของ
สถำบนัจ ำนวน 1 ร้ำน โดยผูป้ระกอบกำรร้ำนอำหำร จะอยูภ่ำยใตก้ำรบริหำรของ ส ำนกัจดักำรทรัพยสิ์นและ
สำธำรณูปโภค หรือเรียกว่ำ OFAM ซ่ึงเป็นส ำนักงำนท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบักำรจดักำรบริหำรทรัพยสิ์น 
สำธำรณูปโภค และเป็นผูป้ระสำนงำนกบับริษทัคู่สัญญำของสถำบนัเอไอที 
 
จุดประสงค์ของกำรจัดท ำ ข้อก ำหนดฉบับน้ีข้ึน เพื่อก ำหนดขอบเขตกำรให้บริกำรของผู ้ประกอบกำร
ร้ำนอำหำร ภำยในโรงอำหำร ท่ีจะเปิดใหบ้ริกำรแก่นกัศึกษำ บุคลำกร ผูพ้กัอำศยั และผูท่ี้มำเยอืนสถำบนัฯ 
 
2. ระยะเวลำให้บริกำร 

ผูป้ระกอบกำรร้ำนอำหำร ท่ีไดรั้บเลือกภำยใตข้อ้ก ำหนดกำรบริกำรน้ี สำมำรถเร่ิมเปิดบริกำรไดท้นัที โดยมีอำยุ

สัญญำเร่ิมตน้ 1 ปี และสำมำรถพิจำรณำต่อสัญญำต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี ตำมผลกำรประเมินกำรให้บริกำร โดย

ผูป้ระกอบกำรควรมีควำมพร้อมเปิดให้บริกำรก่อนจะเร่ิมสัญญำ กรณีสัญญำส้ินสุดลง หรือ มีกำรยกเลิกสัญญำ 

ผูป้ระกอบกำรมีสิทธ์ิท่ีจะขนยำ้ย อุปกรณ์เคร่ืองใชอ้อกจำกโรงอำหำร หรือจะส่งมอบ, ขำยต่อใหผู้ป้ระกอบกำร

รำยใหม่ได ้ ทั้งน้ี หำกผูป้ระกอบกำรตอ้งกำรยกเลิกสัญญำ จะตอ้งส่งหนงัสือแจง้ให้สถำบนัฯ ทรำบล่วงหน้ำ

อยำ่งนอ้ย 3 เดือน 

 

3. ขอบเขตและหน้ำทีก่ำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำร 

ก) ผูป้ระกอบกำรตอ้งเปิดให้บริกำรขำย ขนมนำนำชำติ และอำหำรว่ำง เช่น ขนมเคก้ เครฟ ขนม

พำยต่ำงๆ บริเวณพื้นท่ีร้ำนท่ี 8 ของโรงอำหำร เป็นเวลำ 7 วนัต่อสัปดำห์ ตั้งแต่เวลำ 7:00 น. ถึง 

21: 00 น.  

ข) ผูป้ระกอบกำรตอ้งขำยอำหำรตำมรำคำ ดงัต่อไปน้ี 

- ตอ้งมีอำหำรจำนเดียวอยำ่งนอ้ย 1 อยำ่งท่ีขำยในรำคำไม่เกิน 25 บำท 

หำกมีรำยกำรอำหำรพิเศษท่ีมีรำคำเกินกวำ่ท่ีก ำหนด ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำก OFAM 

ก่อนด ำเนินกำรขำย 
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ค) ผูป้ระกอบกำรตอ้งเอำใจใส่ในเร่ือง ควำมสะอำดและปลอดภยัของอำหำร รวมถึงบริเวณพื้นท่ี

ให้บริกำรอย่ำงเคร่งครัด และตอ้งผ่ำนกำรประเมินผลทุก 3 เดือน จำก OFAM หำกผลกำร

ประเมินไม่ผำ่น ผูป้ระกอบกำรจะไดรั้บกำรตกัเตือนจำก OFAM ให้ปรับปรุงภำยใน 1 สัปดำห์ 

และหำกยงัไม่มีกำรปรับปรุง สถำบนัฯ อำจพิจำรณำแจง้ยกเลิกสัญญำได ้โดยกำรบอกกล่ำว

ล่วงหนำ้ 

ง) ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งพฒันำปรับปรุงกำรบริกำรและรสชำติของอำหำร ใหอ้ร่อยและมีควำม

หลำกหลำยอยูเ่สมอ เพื่อสร้ำงแรงดึงดูดใจใหก้บัลูกคำ้  

จ) ผูป้ระกอบกำรตอ้งจดัหำพนกังำนมำใหบ้ริกำรประจ ำร้ำน อยำ่งนอ้ย 1 คน และสำมำรถส่ือสำร

ภำษำองักฤษไดบ้ำ้ง 

ฉ) ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งดูแลรักษำทรัพยสิ์นของโรงอำหำร และตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบหำกมีควำม

เสียหำยใดๆ เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกำรในระหวำ่งสัญญำ 

ช) เม่ือสัญญำส้ินสุดลง หรือ มีกำรยกเลิกสัญญำก่อนก ำหนด ผูป้ระกอบกำรตอ้งส่งมอบพื้นท่ีคืน

ใหส้ถำบนัฯ อยำ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมือนดัง่ท่ีผูป้ระกอบกำรไดรั้บมอบพื้นท่ีคร้ังแรก 

ซ) ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งรับผิดชอบท่ีจะตรวจสอบดูแลและแจง้ซ่อมแซม สภำพพื้นท่ีภำยในร้ำน 

โดยแจง้ OFAM เก่ียวกบัรำยละเอียดท่ีตอ้งกำรซ่อมแซม  

  

4. เงื่อนไขทำงกำรเงิน 

ก) กำรแบ่งสรรรำยไดจ้ะคิดเป็น 80- 20% โดยผูป้ระกอบกำรจะไดรั้บรำยได ้80% จำกยอดขำยใน

แต่ละสัปดำห์ จำกกำรค ำนวณรำยไดผ้ำ่นระบบของสถำบนัฯ 

ข) เม่ือเร่ิมด ำเนินกำร ผูป้ระกอบกำรตอ้งจ่ำยค่ำมดัจ ำสัญญำ จ ำนวน 20,000 บำท ซ่ึงสำมำรถขอ

เงินมดัจ ำคืนไดเ้ม่ือสัญญำส้ินสุดลง 

ค) ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งช ำระค่ำน ้ำ ค่ำไฟฟ้ำ ตำมมิเตอร์ในอตัรำท่ีสถำบนัฯ ก ำหนด 

ง) ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งเป็นผูจ้ดักำรหำแก๊สหุงตม้ น ้ำสะอำดส ำหรับกำรท ำอำหำร วตัถุดิบ 

อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรประกอบอำหำรเอง 

 

5. หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของสถำบันเอไอที 

ก) สถำบนัเอไอที เป็นผูจ้ดัหำเตำแก๊ส ตูเ้ยน็หรือตูแ้ช่แขง็ และอ่ำงลำ้งจำน ใหผู้ป้ระกอบกำร 

ข) สถำบนัเอไอที เป็นผูจ้ดัหำและติดตั้งมิเตอร์น ้ำ และไฟฟ้ำ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรแต่ละร้ำน 
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ค) สถำบนัเอไอที เป็นผูจ้ดัเตรียมจำน ชำม  ชอ้น ถำดและแกว้น ้ำ ส ำหรับใหบ้ริกำรลูกคำ้ ภำยใน

โรงอำหำร 

ง) พนกังำนบริกำรท ำควำมสะอำดจะมีหนำ้ท่ีขนขยะและของเสียไปทิ้ง จำกสถำนท่ีทิ้งขยะท่ีจดั

ไวภ้ำยในโรงอำหำร เท่ำนั้น 

จ) หำกระบบทำงดำ้นเทคนิคต่ำงๆ เช่น ระบบน ้ำประปำ ไฟฟ้ำ หรือระบบอ่ืนๆของโรงอำหำร 

เกิดขดัขอ้ง ผูป้ระกอบกำรสำมำรถแจง้ใหช่้ำงเทคนิคของสถำบนัฯ เขำ้ซ่อมแซมได ้โดยแจง้

ผำ่นระบบ FIMS, อีเมล ์หรือโทรศพัทแ์จง้ Call center ของสถำบนัฯ 

 

6. คุณสมบัติของผู้ประกอบกำร 

    ก)   ผูป้ระกอบกำรตอ้งเป็นบริษทัหรือบุคคลในประเทศไทย 
    ข)   ผูป้ระกอบกำร ตอ้งไม่มีประวติัเป็นผูต้อ้งหำในคดีใดๆ ตำมกฎหมำยไทยมำก่อน 
    ค)   ผูป้ระกอบกำร หรือ หวัหนำ้ร้ำน ท่ีไดรั้บมอบหมำยใหดู้แลร้ำน ตอ้งมีควำมรู้   
          ควำมสำมำรถในกำรติดต่อส่ือสำรและกำรเขียนภำษำองักฤษได ้
   ง)   ผูป้ระกอบกำร ตอ้งไม่เป็นผูห้ำผลประโยชน์จำกบริษทัอ่ืนๆ ในกำรเช่ำช่วงประมูล 
 
7. ข้อก ำหนดส ำหรับจัดท ำแผนน ำเสนอ 

ก) ผูป้ระกอบกำรตอ้งศึกษำขอ้ก ำหนดกำรใหบ้ริกำรฉบบัน้ี โดยละเอียด ก่อนท ำแผนน ำเสนองำน 

เพื่อน ำเสนอขอ้มูลไดต้รงตำมท่ีสถำบนัฯ ตอ้งกำร อยำ่งครบถว้น 

ข) ผูป้ระกอบกำรควรเขำ้มำตรวจสอบพื้นท่ีร้ำนก่อนกำรตดัสินใจส่งแผนน ำเสนอ  

ค) แผนน ำเสนอสำมำรถเขียนเป็นภำษำไทย หรือ ภำษำองักฤษ ก็ได ้และตอ้งมีรำยกำรอำหำรหรือ

เคร่ืองด่ืม พร้อมรำคำท่ีจะขำยตำมเง่ือนไขท่ีสถำบนัแจง้ฯ ขำ้งตน้ 

ง) ผูป้ระกอบกำรไม่สำมำรถเรียกร้องเงินค่ำใชจ่้ำยหรือ ค่ำด ำเนินกำรจดัท ำแผนน ำเสนอใดๆ จำก

สถำบนัฯ ทั้งส้ิน 

จ) ผูป้ระกอบสำมำรถแนบใบประกำศนียบตัร หรือ ประสบกำรณ์ท ำงำน เพื่อประกอบกำร

พิจำรณำในกำรยืน่ประมูลร้ำนได ้

ฉ) ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งส่งใบรับรองแพทยข์องพนกังำนประจ ำร้ำน ท่ีมีอำยไุม่เกิน 1 เดือน 

หลงัจำกท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกเป็นผูป้ระกอบกำรแลว้ 

ช) หลงัจำกไดรั้บขอ้ก ำหนดกำรใหบ้ริกำรน้ีแลว้ ผูป้ระกอบกำรตอ้งส่งแผนน ำเสนอใหก้บั ฝ่ำย

จดัซ้ือพร้อมกบัรำยกำรอำหำรและรำคำ ภำยในวนัท่ีก ำหนดเท่ำนั้น 
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ซ) แผนน ำเสนอ ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได ้ภำยในเวลำ 90 วนั นบัจำกวนัท่ีปิดกำรคดัเลือก 

ฌ) สถำบนัเอไอที จะไม่เปิดเผยแผนน ำเสนอของผูป้ระกอบกำร ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทรำบ 

ญ) หำกผูป้ระกอบกำรมีขอ้สอบถำมใดๆ เก่ียวกบัขอ้ก ำหนดกำรใหบ้ริกำรน้ี สำมำรถติดต่อ

สอบถำมเพิ่มเติมไดท่ี้ 

 ● คุณวสัวนั หมำยเลขโทรศพัท ์02-524- 5027 หรืออีเมล ์vasvan@ait.ac.th  
 ● คุณอลิซำเบซ หมำยเลขโทรศพัท ์02-524- 6323 หรืออีเมล ์bethc@ait.ac.th 
 

ฎ) หำกมีขอ้สอบถำมหรือมีกำรแกไ้ข เปล่ียนแปลงใดๆ ในขอ้ก ำหนดกำรใหบ้ริกำรน้ี สถำบนัฯ 

จะแจง้ใหก้บัผูป้ระกอบกำรทุกร้ำนทรำบ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

ฏ) สถำบนัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรไม่รับแผนน ำเสนอ หำกไม่มีผูป้ระกอบกำรใดตรงกบัเง่ือนไขท่ี

ทำงสถำบนัฯ ตอ้งกำร 

ฐ) สถำบนัเอไอที ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคดัเลือกผูป้ระกอบกำรตำมท่ีสถำบนัฯ เห็นสมควร และ

เหมำะสมเท่ำนั้น 

ฑ) สถำบนัเอไอที มีสิทธิขอทดสอบรสชำติอำหำรของผูป้ระกอบ เพื่อประกอบกำรตดัสินใจได ้

 
 
 
จัดเตรียมเอกสำรโดย OFAM 
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8. แผนผงัโรงอำหำร  

 
 

International 
Dessert & 

Snacks 


