PROJECT: AITOFAMCAFET/003-2018

ข้ อกำหนด
กำรบริกำรสำหรับผู้ประกอบกำรร้ ำนอำหำร ภำยในโรงอำหำร
สถำบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชีย

กาหนดวันที่ยื่นซอง รายการอาหาร และ ราคา

24 ตุลาคม 2561
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1. ประวัตคิ วำมเป็ นมำ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรื อ สถาบันเอไอที เป็ นสถาบันการศึกษานานาชาติ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502
โดยความร่ วมมือจากกลุ่มประเทศสนธิ สญ
ั ญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ สถาบันเอไอทีเป็ น
องค์กรอิสระ ตังอยู
้ ่ที่ถนนพหลโยธิน อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายในสถาบันฯ ประกอบไปด้ วย
อาคารเรี ยน ห้ องทดลอง และหอพักสาหรับนักศึกษา และพนักงาน จากนานาประเทศ
สถาบันเอไอที ต้ องการเชิญชวนผู้ประกอบการร้ านอาหาร มาเปิ ดให้ บริ การขายอาหาร ภายในโรงอาหารของ
สถาบัน โดยผู้ประกอบการร้ านอาหาร จะอยู่ภายใต้ การบริ หารของ สานักจัดการทรัพย์สินและสาธารณูปโภค
หรื อเรี ยกว่า OFAM ซึง่ เป็ นสานักงานที่ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการบริหารทรัพย์สิน สาธารณูปโภค และ
เป็ นผู้ประสานงานกับบริษัทคูส่ ญ
ั ญาของสถาบันเอไอที
จุด ประสงค์ ข องการจัด ท า ข้ อ ก าหนดฉบับ นี ข้ ึน้ เพื่ อ ก าหนดขอบเขตการให้ บ ริ ก ารของผู้ป ระกอบการ
ร้ านอาหาร ภายในโรงอาหาร ที่จะเปิ ดให้ บริการแก่นกั ศึกษา บุคลากร ผู้พกั อาศัย และผู้ที่มาเยือนสถาบันฯ
2. ระยะเวลำให้ บริกำร
ผู้ประกอบการร้ านอาหาร ที่ได้ รับเลือกภายใต้ ข้อกาหนดการบริ การนี ้ สามารถเริ่ มเปิ ดบริ การได้ ทนั ที โดยมี
อายุสญ
ั ญาเริ่ มต้ น 1 ปี และสามารถพิจารณาต่อสัญญาต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี ตามผลการประเมินการให้ บริ การ
โดยผู้ประกอบการควรมีความพร้ อมเปิ ดให้ บริ การก่อนจะเริ่ มสัญญา กรณีสญ
ั ญาสิ ้นสุดลง หรื อ มีการยกเลิก
สัญญา ผู้ประกอบการมี สิทธิ์ ที่จะขนย้ าย อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ออกจากโรงอาหาร หรื อจะส่งมอบ, ขายต่อให้
ผู้ประกอบการรายใหม่ได้ ทังนี
้ ้ หากผู้ประกอบการต้ องการยกเลิกสัญญา จะต้ องส่งหนังสือแจ้ งให้ สถาบันฯ
ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 เดือน
3. ขอบเขตและหน้ ำที่กำรให้ บริกำรของผู้ประกอบกำร
ก) ผู้ประกอบการต้ องเปิ ดให้ บริ การขายอาหารมังสวิรัติ บริ เวณพื ้นที่ร้านที่ 5 ภายในโรงอาหาร
เป็ นเวลา 7 วันต่อสัปดาห์ ตังแต่
้ เวลา 7:00 น. ถึง 21: 00 น.
ข) ผู้ประกอบการต้ องจัดทาอาหารมังสวิรัติ ตามแบบดังนี ้
- Lacto-ovo Vegetarian หมายถึงนักมังสวิรัติที่ไม่รับประทานเนือ้ สัตว์ทุกชนิด แต่สามารถ
รับประทานผลิตภัณฑ์นมและไข่
- Lacto Vegetarian: หมายถึงนักมังสวิรัติไม่รับประทานเนื ้อสัตว์ทุกชนิดและไข่ แต่สามารถ
รับประทานผลิตภัณฑ์นม
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- Ovo Vegetarian: หมายถึงนักมังสวิรัติไม่รับประทานเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดและผลิตภัณฑ์นม แต่
สามารถรับประทานไข่
- Vegan หมายถึงนักมังสวิรัติที่ีไม่รับประทานเนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทกุ ชนิดไม่ว่าจะ
เป็ นนมหรื อไข่ ตลอดจนงดใช้ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทกุ ชนิด
ค) ผู้ประกอบการต้ องขายอาหารมังสวิรัตติ ามราคา ดังต่อไปนี ้
- ต้ องมีอาหารจานเดียวอย่างน้ อย 1 อย่างที่ขายในราคาไม่เกิน 35 บาท
หากมีรายการอาหาร หรื อ เครื่ องดื่ม พิเศษที่มีราคาเกินกว่าที่กาหนด ต้ องได้ รับการ
อนุมตั จิ าก OFAM ก่อนดาเนินการขาย
ง) ผู้ประกอบการต้ องเอาใจใส่ในเรื่ อง ความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร รวมถึงบริเวณพื ้นที่
ให้ บริ การอย่างเคร่ งครัด และต้ องผ่านการประเมินผลทุก 3 เดือน จาก OFAM หากผลการ
ประเมินไม่ผา่ น ผู้ประกอบการจะได้ รับการตักเตือนจาก OFAM ให้ ปรับปรุงภายใน 1 สัปดาห์
และหากยังไม่มีการปรับปรุง สถาบันฯ อาจพิจารณาแจ้ งยกเลิกสัญญาได้ โดยการบอกกล่าว
ล่วงหน้ า
จ) ผู้ประกอบการจะต้ องพัฒนาปรับปรุงการบริการและรสชาติของอาหาร ให้ อร่อยและมีความ
หลากหลายอยูเ่ สมอ เพื่อสร้ างแรงดึงดูดใจให้ กบั ลูกค้ า
ฉ) ผู้ประกอบการต้ องจัดหาพนักงานมาให้ บริ การประจ าร้ าน อย่างน้ อย 1 คน และสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ บ้าง
ช) ผู้ประกอบการจะต้ องดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงอาหาร และต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบหากมีความ
เสียหายใดๆ เกิดขึ ้นจากการดาเนินการในระหว่างสัญญา
ซ) เมื่อสัญญาสิ ้นสุดลง หรื อ มีการยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด ผู้ประกอบการต้ องส่งมอบพื ้นที่คืน
ให้ สถาบันฯ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย เหมือนดัง่ ที่ผ้ ปู ระกอบการได้ รับมอบพื ้นที่ครัง้ แรก
ฌ) ผู้ประกอบการจะต้ องรับผิดชอบที่จะตรวจสอบดูแลและแจ้ งซ่อมแซม สภาพพื ้นที่ภายในร้ าน
โดยแจ้ ง OFAM เกี่ยวกับรายละเอียดที่ต้องการซ่อมแซม
4. เงื่อนไขทำงกำรเงิน
ก) การแบ่งสรรรายได้ จะคิดเป็ น 80- 20% โดยผู้ประกอบการจะได้ รับรายได้ 80% จากยอดขาย
ในแต่ละสัปดาห์ จากการคานวณรายได้ ผา่ นระบบของสถาบันฯ
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ข) เมื่อเริ่มดาเนินการ ผู้ประกอบการต้ องจ่ายค่ามัดจาสัญญา จานวน 20,000 บาท ซึง่ สามารถ
ขอเงินมัดจาคืนได้ เมื่อสัญญาสิ ้นสุดลง
ค) ผู้ประกอบการจะต้ องชาระค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ตามมิเตอร์ ในอัตราที่สถาบันฯ กาหนด
ง) ผู้ประกอบการจะต้ องเป็ นผู้จดั การหาแก๊ สหุงต้ ม น ้าสะอาดสาหรับการทาอาหาร วัตถุดบิ
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จาเป็ นในการประกอบอาหารเอง
5. หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของสถำบันเอไอที
ก) สถาบันเอไอที เป็ นผู้จดั หาเตาแก๊ ส ตู้เย็นหรื อตู้แช่แข็ง และอ่างล้ างจาน ให้ ผ้ ปู ระกอบการ
ข) สถาบันเอไอที เป็ นผู้จดั หาและติดตังมิ
้ เตอร์ น ้า และไฟฟ้า ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการแต่ละร้ าน
ค) สถาบันเอไอที เป็ นผู้จดั เตรี ยมจาน ชาม ช้ อน ถาดและแก้ วน ้า สาหรับให้ บริ การลูกค้ า ภายใน
โรงอาหาร
ง) พนักงานบริการทาความสะอาดจะมีหน้ าที่ขนขยะและของเสียไปทิ ้ง จากสถานที่ทิ ้งขยะที่จดั
ไว้ ภายในโรงอาหาร เท่านัน้
จ) หากระบบทางด้ านเทคนิคต่างๆ เช่น ระบบน ้าประปา ไฟฟ้า หรื อระบบอื่นๆของโรงอาหาร เกิด
ขัดข้ อง ผู้ประกอบการสามารถแจ้ งให้ ชา่ งเทคนิคของสถาบันฯ เข้ าซ่อมแซมได้ โดยแจ้ งผ่าน
ระบบ FIMS, อีเมล์ หรื อโทรศัพท์แจ้ ง Call center ของสถาบันฯ
6. คุณสมบัตขิ องผู้ประกอบกำร
ก) ผู้ประกอบการต้ องเป็ นบริษัทหรื อบุคคลในประเทศไทย
ข) ผู้ประกอบการ ต้ องไม่มีประวัตเิ ป็ นผู้ต้องหาในคดีใดๆ ตามกฎหมายไทยมาก่อน
ค) ผู้ประกอบการ หรื อ หัวหน้ าร้ าน ที่ได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลร้ าน ต้ องมีความรู้ความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารและการเขียนภาษาอังกฤษได้
ง) ผู้ประกอบการ ต้ องไม่เป็ นผู้หาผลประโยชน์จากบริ ษัทอื่นๆ ในการเช่าช่วงประมูล
7. ข้ อกำหนดสำหรับจัดทำแผนนำเสนอ
ก) ผู้ประกอบการต้ องศึกษาข้ อกาหนดการให้ บริ การฉบับนี ้ โดยละเอียด ก่อนทาแผนนาเสนองาน
เพื่อนาเสนอข้ อมูลได้ ตรงตามที่สถาบันฯ ต้ องการ อย่างครบถ้ วน
ข) ผู้ประกอบการควรเข้ ามาตรวจสอบพื ้นที่ร้านก่อนการตัดสินใจส่งแผนนาเสนอ
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ค) แผนนาเสนอสามารถเขียนเป็ นภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ก็ได้ และต้ องมีรายการอาหาร
หรื อเครื่ องดื่ม พร้ อมราคาที่จะขายตามเงื่อนไขที่สถาบันแจ้ งฯ ข้ างต้ น
ง) ผู้ประกอบการไม่สามารถเรี ยกร้ องเงินค่าใช้ จา่ ยหรื อ ค่าดาเนินการจัดทาแผนนาเสนอใดๆ
จากสถาบันฯ ทังสิ
้ ้น
จ) ผู้ประกอบสามารถแนบใบประกาศนียบัตร หรื อ ประสบการณ์ทางาน เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการยื่นประมูลร้ านได้
ฉ) ผู้ประกอบการจะต้ องส่งใบรับรองแพทย์ของพนักงานประจาร้ าน ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
หลังจากที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้ประกอบการแล้ ว
ช) หลังจากได้ รับข้ อกาหนดการให้ บริการนี ้แล้ ว ผู้ประกอบการต้ องส่งแผนนาเสนอให้ กบั ฝ่ าย
จัดซื ้อพร้ อมกับรายการอาหารและราคา ภายในวันที่กาหนดเท่านัน้
ซ) แผนนาเสนอ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ภายในเวลา 90 วัน นับจากวันที่ปิดการคัดเลือก
ฌ) สถาบันเอไอที จะไม่เปิ ดเผยแผนนาเสนอของผู้ประกอบการ ให้ แก่บคุ คลอื่นทราบ
ญ) หากผู้ประกอบการมีข้อสอบถามใดๆเกี่ยวกับข้ อกาหนดการให้ บริ การนี ้ สามารถติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่
● คุณภัคกมล หมายเลขโทรศัพท์ 02-524- 5029 หรื ออีเมล์ pakkamol@ait.ac.th
● คุณอลิซาเบซ หมายเลขโทรศัพท์ 02-524- 6323 หรื ออีเมล์ bethc@ait.ac.th

ฎ) หากมีข้อสอบถามหรื อมีการแก้ ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้ อกาหนดการให้ บริการนี ้ สถาบันฯ
จะแจ้ งให้ กบั ผู้ประกอบการทุกร้ านทราบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ฏ) สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับแผนนาเสนอ หากไม่มีผ้ ปู ระกอบการใดตรงกับเงื่อนไขที่
ทางสถาบันฯ ต้ องการ
ฐ) สถาบันเอไอที ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการตามที่สถาบันฯ เห็นสมควร และ
เหมาะสมเท่านัน้
ฑ) สถาบันเอไอที มีสิทธิขอทดสอบรสชาติอาหารของผู้ประกอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้
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8. แผนผังโรงอำหำร

Vegetarian
Food
Vendor
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