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ข้อก ำหนด 

กำรบริกำรส ำหรับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร ภำยในโรงอำหำร 
สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ก าหนดวนัท่ีย่ืนซอง รายการอาหาร และ ราคา 24 ตลุาคม 2561 
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1. ประวัตคิวำมเป็นมำ 

สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ สถาบนัเอไอที เป็นสถาบนัการศกึษานานาชาติ ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2502 
โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศสนธิสญัญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สถาบนัเอไอทีเป็น
องค์กรอิสระ ตัง้อยู่ท่ีถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ภายในสถาบนัฯ ประกอบไปด้วย
อาคารเรียน ห้องทดลอง และหอพกัส าหรับนกัศกึษา และพนกังาน จากนานาประเทศ 
 
สถาบนัเอไอที ต้องการเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร มาเปิดให้บริการขายอาหาร ภายในโรงอาหารของ
สถาบนั โดยผู้ประกอบการร้านอาหาร จะอยู่ภายใต้การบริหารของ ส านกัจดัการทรัพย์สินและสาธารณปูโภค 
หรือเรียกวา่ OFAM ซึง่เป็นส านกังานท่ีดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการบริหารทรัพย์สิน สาธารณปูโภค และ
เป็นผู้ประสานงานกบับริษัทคูส่ญัญาของสถาบนัเอไอที 
 
จุดประสงค์ของการจัดท า ข้อก าหนดฉบับนีข้ึน้  เพ่ือก าหนดขอบเขตการให้บริการของผู้ ประกอบการ
ร้านอาหาร ภายในโรงอาหาร ท่ีจะเปิดให้บริการแก่นกัศกึษา บคุลากร ผู้พกัอาศยั และผู้ ท่ีมาเยือนสถาบนัฯ 
 
2. ระยะเวลำให้บริกำร 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร ท่ีได้รับเลือกภายใต้ข้อก าหนดการบริการนี ้สามารถเร่ิมเปิดบริการได้ทนัที โดยมี

อายสุญัญาเร่ิมต้น 1 ปี และสามารถพิจารณาตอ่สญัญาตอ่ไปอีกทกุๆ 1 ปี ตามผลการประเมินการให้บริการ 

โดยผู้ประกอบการควรมีความพร้อมเปิดให้บริการก่อนจะเร่ิมสญัญา กรณีสญัญาสิน้สดุลง หรือ มีการยกเลิก

สัญญา ผู้ประกอบการมีสิทธ์ิท่ีจะขนย้าย อุปกรณ์เคร่ืองใช้ออกจากโรงอาหาร หรือจะส่งมอบ, ขายต่อให้

ผู้ประกอบการรายใหม่ได้  ทัง้นี ้หากผู้ประกอบการต้องการยกเลิกสญัญา จะต้องส่งหนงัสือแจ้งให้สถาบนัฯ 

ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 เดือน 

 

3. ขอบเขตและหน้ำที่กำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำร 

ก) ผู้ประกอบการต้องเปิดให้บริการขายอาหารมงัสวิรัติ บริเวณพืน้ท่ีร้านท่ี 5 ภายในโรงอาหาร 

เป็นเวลา 7 วนัตอ่สปัดาห์ ตัง้แตเ่วลา 7:00 น. ถึง 21: 00 น.  

ข) ผู้ประกอบการต้องจดัท าอาหารมงัสวิรัต ิตามแบบดงันี ้

- Lacto-ovo Vegetarian หมายถึงนักมังสวิรัติท่ีไม่รับประทานเนือ้สัตว์ทุกชนิด แต่สามารถ

รับประทานผลิตภณัฑ์นมและไข่ 

- Lacto Vegetarian:  หมายถึงนกัมงัสวิรัติไม่รับประทานเนือ้สตัว์ทุกชนิดและไข่ แต่สามารถ

รับประทานผลิตภณัฑ์นม 
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- Ovo Vegetarian: หมายถึงนกัมงัสวิรัติไม่รับประทานเนือ้สตัว์ทกุชนิดและผลิตภณัฑ์นม แต่

สามารถรับประทานไข ่

- Vegan หมายถึงนกัมงัสวิรัติท่ีีไมรั่บประทานเนือ้สตัว์และผลิตภณัฑ์จากสตัว์ทกุชนิดไมว่่าจะ

เป็นนมหรือไข ่ตลอดจนงดใช้ผลิตภณัฑ์จากสตัว์ทกุชนิด 

ค) ผู้ประกอบการต้องขายอาหารมงัสวิรัตติามราคา ดงัตอ่ไปนี ้

- ต้องมีอาหารจานเดียวอยา่งน้อย 1 อยา่งท่ีขายในราคาไมเ่กิน 35 บาท 

หากมีรายการอาหาร หรือ เคร่ืองดื่ม พิเศษท่ีมีราคาเกินกว่าท่ีก าหนด ต้องได้รับการ

อนมุตัจิาก OFAM ก่อนด าเนินการขาย 

ง) ผู้ประกอบการต้องเอาใจใสใ่นเร่ือง ความสะอาดและปลอดภยัของอาหาร รวมถึงบริเวณพืน้ท่ี

ให้บริการอย่างเคร่งครัด และต้องผ่านการประเมินผลทุก 3 เดือน จาก OFAM หากผลการ

ประเมินไม่ผา่น ผู้ประกอบการจะได้รับการตกัเตือนจาก OFAM ให้ปรับปรุงภายใน 1 สปัดาห์ 

และหากยงัไม่มีการปรับปรุง สถาบนัฯ อาจพิจารณาแจ้งยกเลิกสญัญาได้ โดยการบอกกล่าว

ลว่งหน้า 

จ) ผู้ประกอบการจะต้องพฒันาปรับปรุงการบริการและรสชาตขิองอาหาร ให้อร่อยและมีความ

หลากหลายอยูเ่สมอ เพ่ือสร้างแรงดงึดดูใจให้กบัลกูค้า  

ฉ) ผู้ประกอบการต้องจัดหาพนักงานมาให้บริการประจ าร้าน อย่างน้อย 1 คน และสามารถ

ส่ือสารภาษาองักฤษได้บ้าง 

ช) ผู้ประกอบการจะต้องดแูลรักษาทรัพย์สินของโรงอาหาร และต้องเป็นผู้ รับผิดชอบหากมีความ

เสียหายใดๆ เกิดขึน้จากการด าเนินการในระหวา่งสญัญา 

ซ) เม่ือสญัญาสิน้สดุลง หรือ มีการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนด ผู้ประกอบการต้องสง่มอบพืน้ท่ีคืน

ให้สถาบนัฯ อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมือนดัง่ท่ีผู้ประกอบการได้รับมอบพืน้ท่ีครัง้แรก 

ฌ) ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบท่ีจะตรวจสอบดแูลและแจ้งซ่อมแซม สภาพพืน้ท่ีภายในร้าน 

โดยแจ้ง OFAM เก่ียวกบัรายละเอียดท่ีต้องการซอ่มแซม  

 

4. เงื่อนไขทำงกำรเงนิ 

ก) การแบง่สรรรายได้จะคดิเป็น 80- 20% โดยผู้ประกอบการจะได้รับรายได้ 80% จากยอดขาย

ในแตล่ะสปัดาห์ จากการค านวณรายได้ผา่นระบบของสถาบนัฯ 
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ข) เม่ือเร่ิมด าเนินการ ผู้ประกอบการต้องจา่ยคา่มดัจ าสญัญา จ านวน 20,000 บาท ซึง่สามารถ

ขอเงินมดัจ าคืนได้เม่ือสญัญาสิน้สดุลง 

ค) ผู้ประกอบการจะต้องช าระคา่น า้ คา่ไฟฟ้า ตามมิเตอร์ในอตัราท่ีสถาบนัฯ ก าหนด 

ง) ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้จดัการหาแก๊สหงุต้ม น า้สะอาดส าหรับการท าอาหาร วตัถดุบิ 

อปุกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการประกอบอาหารเอง 

 

5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสถำบันเอไอที 

ก) สถาบนัเอไอที เป็นผู้จดัหาเตาแก๊ส ตู้ เย็นหรือตู้แชแ่ข็ง และอา่งล้างจาน ให้ผู้ประกอบการ 

ข) สถาบนัเอไอที เป็นผู้จดัหาและตดิตัง้มิเตอร์น า้ และไฟฟ้า ให้แกผู่้ประกอบการแตล่ะร้าน 

ค) สถาบนัเอไอที เป็นผู้จดัเตรียมจาน ชาม  ช้อน ถาดและแก้วน า้ ส าหรับให้บริการลกูค้า ภายใน

โรงอาหาร 

ง) พนกังานบริการท าความสะอาดจะมีหน้าท่ีขนขยะและของเสียไปทิง้ จากสถานท่ีทิง้ขยะท่ีจดั

ไว้ภายในโรงอาหาร เทา่นัน้ 

จ) หากระบบทางด้านเทคนิคตา่งๆ เชน่ ระบบน า้ประปา ไฟฟ้า หรือระบบอ่ืนๆของโรงอาหาร เกิด

ขดัข้อง ผู้ประกอบการสามารถแจ้งให้ชา่งเทคนิคของสถาบนัฯ เข้าซ่อมแซมได้ โดยแจ้งผา่น

ระบบ FIMS, อีเมล์ หรือโทรศพัท์แจ้ง Call center ของสถาบนัฯ 

 

6. คุณสมบัตขิองผู้ประกอบกำร 

    ก)   ผู้ประกอบการต้องเป็นบริษัทหรือบคุคลในประเทศไทย 

    ข)   ผู้ประกอบการ ต้องไมมี่ประวตัเิป็นผู้ ต้องหาในคดีใดๆ ตามกฎหมายไทยมาก่อน 

    ค)   ผู้ประกอบการ หรือ หวัหน้าร้าน ท่ีได้รับมอบหมายให้ดแูลร้าน ต้องมีความรู้ความสามารถ 

                   ในการตดิตอ่ส่ือสารและการเขียนภาษาองักฤษได้ 

   ง)   ผู้ประกอบการ ต้องไมเ่ป็นผู้หาผลประโยชน์จากบริษัทอ่ืนๆ ในการเชา่ชว่งประมลู 

 
7. ข้อก ำหนดส ำหรับจัดท ำแผนน ำเสนอ 

ก) ผู้ประกอบการต้องศกึษาข้อก าหนดการให้บริการฉบบันี ้โดยละเอียด ก่อนท าแผนน าเสนองาน 

เพ่ือน าเสนอข้อมลูได้ตรงตามท่ีสถาบนัฯ ต้องการ อย่างครบถ้วน 

ข) ผู้ประกอบการควรเข้ามาตรวจสอบพืน้ท่ีร้านก่อนการตดัสินใจสง่แผนน าเสนอ  
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ค) แผนน าเสนอสามารถเขียนเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ก็ได้ และต้องมีรายการอาหาร

หรือเคร่ืองดื่ม พร้อมราคาท่ีจะขายตามเง่ือนไขท่ีสถาบนัแจ้งฯ ข้างต้น 

ง) ผู้ประกอบการไมส่ามารถเรียกร้องเงินคา่ใช้จา่ยหรือ คา่ด าเนินการจดัท าแผนน าเสนอใดๆ 

จากสถาบนัฯ ทัง้สิน้ 

จ) ผู้ประกอบสามารถแนบใบประกาศนียบตัร หรือ ประสบการณ์ท างาน เพ่ือประกอบการ

พิจารณาในการย่ืนประมลูร้านได้ 

ฉ) ผู้ประกอบการจะต้องสง่ใบรับรองแพทย์ของพนกังานประจ าร้าน ท่ีมีอายไุมเ่กิน 1 เดือน 

หลงัจากท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ประกอบการแล้ว 

ช) หลงัจากได้รับข้อก าหนดการให้บริการนีแ้ล้ว ผู้ประกอบการต้องสง่แผนน าเสนอให้กบั ฝ่าย

จดัซือ้พร้อมกบัรายการอาหารและราคา ภายในวนัท่ีก าหนดเทา่นัน้ 

ซ) แผนน าเสนอ ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้ ภายในเวลา 90 วนั นบัจากวนัท่ีปิดการคดัเลือก 

ฌ) สถาบนัเอไอที จะไมเ่ปิดเผยแผนน าเสนอของผู้ประกอบการ ให้แก่บคุคลอ่ืนทราบ 

ญ) หากผู้ประกอบการมีข้อสอบถามใดๆเก่ียวกบัข้อก าหนดการให้บริการนี ้สามารถติดตอ่

สอบถามเพิ่มเตมิได้ท่ี 

 ● คณุภคักมล หมายเลขโทรศพัท์ 02-524- 5029 หรืออีเมล์ pakkamol@ait.ac.th  
 ● คณุอลิซาเบซ หมายเลขโทรศพัท์ 02-524- 6323 หรืออีเมล์ bethc@ait.ac.th 
 

ฎ) หากมีข้อสอบถามหรือมีการแก้ไข เปล่ียนแปลงใดๆ ในข้อก าหนดการให้บริการนี ้สถาบนัฯ 

จะแจ้งให้กบัผู้ประกอบการทกุร้านทราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ฏ) สถาบนัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บแผนน าเสนอ หากไมมี่ผู้ประกอบการใดตรงกบัเง่ือนไขท่ี

ทางสถาบนัฯ ต้องการ 

ฐ) สถาบนัเอไอที ขอสงวนสิทธ์ิในการคดัเลือกผู้ประกอบการตามท่ีสถาบนัฯ เห็นสมควร และ

เหมาะสมเทา่นัน้ 

ฑ) สถาบนัเอไอที มีสิทธิขอทดสอบรสชาติอาหารของผู้ประกอบ เพ่ือประกอบการตดัสินใจได้ 

 
 
 
 

mailto:pakkamol@ait.ac.th
mailto:bethc@ait.ac.th
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8. แผนผังโรงอำหำร  

 
 

 

Vegetarian 
Food 

Vendor 


