รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจาหน่ายอาหารและ
หรือเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.......................................................
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะเชิญชวน ยื่นข้อเสนอเช่าพื้นที่
ดํ า เนิ นการเพื่ อ ประกอบการจํ า หน่ ายอาหารและหรื อ เครื่อ งดื่ ม ณ โรงอาหารคณะมนุษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอเช่าพื้นที่
1.1 ผู้ยื่นเสนอเช่าพื้นที่ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ดําเนินกิจการด้านการ
จําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม
1.2 ผูย้ ื่นเสนอเช่าพื้นที่ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และต้องไม่เป็นบุคคลที่ศาล
มีคําสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
1.3 ผู้ ยื่ น เสนอเช่ า พื้ น ที่ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ณ
วันทีป่ ระกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอราคา
1.4 ผู้สมัครและยื่นเสนอเช่าพื้นที่ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกั บผู้ที่ทําสัญญาเช่ากับคณะ
มนุษยศาสตร์
2. เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
2.1 สําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
2.2 สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
2.3 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้
จํานวน 1 รูป
2.5 สําเนาประกาศนีย บัตรรับ รองการผ่านการอบรมด้านสุขอนามัย ในการประกอบ
กิจการอาหาร
2.6 รายการอาหารที่จะจําหน่ายพร้อมแสดงราคา (หรือรูปถ่ายตัวอย่างอาหาร ถ้ามี)
2.7 ประวั ติก ารดํ าเนินงานและประสบการณ์ด้านการประกอบกิ จการอาหาร หากมี
ภาพถ่ายสถานที่เคยจําหน่ายให้แนบมาพร้อมนี้
3. พื้นที่ ประเภทอาหารและอัตราค่าเช่า
3.1 พืน้ ที่เช่ามีขนาด 12 ตารางเมตร
3.1.1 ร้านอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว, ข้าวราดแกง อัตราค่าเช่าเดือนละ 4,500.บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมค่าทําความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ํา ค่าทํา
ความสะอาดภาชนะ (จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้ว ตะเกียบ) และค่าขยะ ทั้งนี้ไม่
รวมค่าน้ําประปาและไฟฟ้าที่ใช้ในช่องการจําหน่าย
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3.1.2 ร้านอาหารประเภทเส้น (ข้าวซอย, ขนมจีน, กวยจั๊บ , ลาดหน้า), อาหาร
ตามสั่ง, ของทอด อัตราค่าเช่าเดือนละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวม
ค่าทําความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ํา ค่าทําความสะอาดภาชนะ (จาน
ชาม ถ้วย ช้อน แก้ว ตะเกียบ) และค่าขยะ ทั้งนีไ้ ม่รวมค่าน้ําประปาและไฟฟ้าที่
ใช้ในช่องการจําหน่าย
3.1.3 ร้านอาหารประเภทเครื่องดื่ม อัตราค่าเช่าเดือนละ 4,000.- บาท (สี่พันบาท
ถ้วน) รวมค่าทําความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ํา และค่าขยะ ทั้งนี้ไม่รวม
ค่าน้ําประปาและไฟฟ้าที่ใช้ในช่องการจําหน่าย
3.1.4 ร้านอาหารประเภทขนม ผลไม้สด สลัด ส้มตํา ยํา อาหารสุขภาพ อัตราค่าเช่า
เดื อนละ 3,000.- บาท (สามพัน บาทถ้ว น)รวมค่ าทํ า ความสะอาดพื้ น ที่
ส่วนกลาง ห้องน้ํา และค่าขยะ ทั้งนี้ไม่รวมค่าน้ําประปาและไฟฟ้าที่ใช้ในช่อง
การจําหน่าย
ในระหว่างภาคเรียนฤดูร้อน ตามปฏิทินการศึกษา(เดือนมิถุนายนและเดือน
กรกฎาคม) จัดเก็บค่าเช่า ตามข้อ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 และ 3.1.4 ในอัตราร้อยละ
50 ต่อเดือน
3.2 พื้นที่เช่าโดยจัดทําช่องจําหน่ายเองตามพื้ นที่ภายในโรงอาหารที่คณะมนุษยศาสตร์
จัดสรรพื้นที่ให้เช่า อัตราค่าเช่า วันละ 50 บาทต่อวัน/1 ตารางเมตร ทั้งนี้ไม่ต่ํากว่าวันละ 100 บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ําประปาของคณะฯ ได้
4. ผู้ เ ช่ า จะต้ อ งชํ า ระค่ า น้ํ า ประปาและค่ า ไฟฟ้ า ตามอั ต ราที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดไว้
โดยจะต้ อ งชํ า ระทุ ก เดื อ นหลั ง จากได้ รั บ ใบแจ้ ง การใช้ น้ํ า ประปาและไฟฟ้ า จากงานบริ ห ารทั่ ว ไป
คณะมนุษยศาสตร์
5. ผูเ้ ช่าจะต้องชําระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปและหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด
ให้ชําระวันก่อนวันหยุดทําการ หากชําระหลังจากวันที่ 5 ของทุกเดือนผู้เช่าจะต้องชําระเงินเพิ่มจากค่า
เช่าเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้เช่า อีกในอัตราวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไปจนกว่า จะชําระเสร็จ
และผู้เช่าต้องนําไปชําระค่าเช่าที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ หากผู้เช่า ไม่ติดต่อ
ชําระค่าเช่าเกิน 30 วัน ผูใ้ ห้เช่าจะยกเลิกสัญญาเช่าทันทีพร้อมทั้งริบเงินค้ําประกันสัญญาทั้งหมด
6. ผูเ้ ช่าจะต้องให้บริการจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา
๐6.0๐ - ๑8.๐๐ น.
7. ถ้ า หากได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ ทํ า สั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ จํ า หน่ า ยอาหารและหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ณ
โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ ผู้เช่าจะต้องเตรียมหลักประกันสัญญามามอบให้คณะมนุษยศาสตร์ตาม
ละเอียดดังนี้
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7.1 เงินค้ําประกันสัญญาเช่า จํานวน 3 เท่าของอัตราค่าเช่าทั้งหมดต่อเดือน ในกรณีที่
ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนด 3 เดือน นับจากวันเริ่มสําสัญญา คณะมนุษยศาสตร์จะไม่
คืนเงินค้ําประกันสัญญาเช่าทั้งหมดให้
7.2 เงินค้ําประกันสัญญาค่าน้ําประปา จํานวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
7.3 เงินค้ําประกันสัญญาค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
7.4 เงินค้ําประกันสัญญาค่าจัดเก็บขยะ 3 เท่า ของค่าจัดเก็บขยะต่อเดือน (อัตราเดือน
ละ 50 บาท) จํานวน 150.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทั้ง นี้ห ลั ก ค้ํา ประกั นสั ญ ญาดั งกล่า วจะคื นให้ แก่ ผู้เ ช่า เมื่ อผู้ เ ช่ าพ้ นภาระผู ก พั น กั บ คณะ
มนุษยศาสตร์แล้ว
8. ในวั น ทํ า สั ญ ญาผู้ เ ช่ า จะต้ อ งจั ด เตรี ย มอากรแสตมป์ จํ า นวน 60 บาท มามอบให้ กั บ
เจ้าหน้าที่งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์
9. ห้ามผู้เช่ากระทําดังต่อไปนี้
9.1 ห้ามใช้สถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบอาหารเพื่อไปจําหน่ายนอกพื้นที่
โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งในและนอกเวลาราชการ
9.2 ห้ามทําการต่อพ่วงไฟฟ้าและประปาของคณะมนุษยศาสตร์ นอกเหนือจากที่จัดไว้ให้
โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
9.3 ห้ามต่อเติม ปรับปรุง ดัดแปลง พืน้ ที่ที่เช่า ยกเว้นจะได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ
บริหารโรงอาหารก่อน
9.4 ห้ามผู้เช่ากระทําการทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกาย หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายใน
บริเวณ คณะมนุษยศาสตร์ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวฯ ผู้ให้เช่าสามารถพิจารณายกเลิกสัญญาเช่า
คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวผู้เช่าล่วงหน้า โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้องค่าเสียหายใดๆ
ทั้งสิน้ จากคณะฯ
9.5 ห้ามผู้เช่ากระทําการใด ๆ หรือจําหน่ายสินค้าอื่นใด นอกเหนือสัญญา
9.6 ห้ามผู้เช่ากระทําการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียง และสถานที่ของ
ผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายนั้นแต่เพียงผูเ้ ดียว
10. ให้ผู้เช่าปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร 15 ข้อและเกณฑ์โรงอาหารมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. ผูเ้ ช่าจะต้องติดป้ายชื่อร้าน รายการอาหารและราคาอาหารที่จําหน่ายที่ชัดเจน
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12. ผู้ ใ ห้ เ ช่ า จะจั ด กล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น และมี ค ณะกรรมการควบคุ ม ติ ด ตาม และ
ประเมินผลคุณภาพของการบริการ ตามข้อกําหนดในสัญญาเช่าของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๒
ครั้ง และผูเ้ ช่าจะต้องได้รับผลประเมินในระดับ ดีขนึ้ ไป จึงจะดําเนินการทําสัญญาเช่าในปีตอ่ ไป
การพิจารณาการตัดสินการคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
คัดเลือกและคณะกรรมการบริหารสัญญาเช่า ถือเป็นที่สิ้นสุด
คณะมนุษยศาสตร์ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารโรงอาหาร (ถ้ามี)

อาหารประเภท
 อาหารคาว

ติดรูปถ่าย

 เครื่องดื่ม

ขนาด 2 นิ้ว

 อาหารว่าง/ทานเล่น  ของหวาน

ใบสมัคร
เพื่อประกอบการเช่าจาหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มในโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประกอบการเช่าฯ
๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
๒. สถานภาพ



โสด

อายุ


สมรส



หย่าร้าง



แยกกันอยู่

๓. ชื่อคูส่ มรส (นาย/นาง/นางสาว)

อายุ

๔. การศึกษาระดับ

สถาบัน

๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมูท่ ี่

จังหวัด

อาคาร

ถนน

ชั้น

ห้อง

ตรอก/ซอย

แขวง/ตาบล

เขต/อาเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

E-Mail

ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การประกอบการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ปี
พ.ศ.

พ.ศ.

สถานที่

ประเภทอาหารที่จาหน่าย

ส่วนที่ 3 การเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการด้านการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
วัน/เดือน/ปี

หัวข้อที่เข้าอบรม

หน่วยงานที่จัด

ส่วนที่ 4 เหตุผลในการจะเข้ามาประกอบการเช่าจาหน่ายอาหารและเครื่องในคณะมนุษยศาสตร์

ส่วนที่ 5 รายการอาหารหรือเครื่องดื่มที่จะจาหน่าย
ที่

รายการอาหารและเครื่องดื่ม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
** หากมีมากกว่า 12 รายการ กรุณาระบุเพิ่มเติมในด้านหลังกระดาษแผ่นนี้

ราคา (บาท)
ธรรมดา
พิเศษ

อื่น ๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วนทุกประการ ข้าพเจ้า
ทราบดีว่าหากระบุข้อความที่บิดเบือนจากความจริง จะเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าถูกติดสิทธิจากการประกอบกิจการเช่า
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือถูกยกเลิกสัญญาเช่าจาก
การประกอบกิจการทันที โดยไม่รับเงินประกันคืน

ลงชื่อ

ผูส้ มัคร

(

)

ยื่นใบสมัครวันที่

/

/

---------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 6 สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
1.  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายโดยหน่วยงานราชการออกให้ 1 ฉบับ
2.  สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.  รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ 1 รูป
4.  สาเนาประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยในการประกอบกิจการอาหาร (ถ้ามี)
5.  สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
6.  สาเนาประกาศนียบัตรการเข้ารับการฝึกอบรบการประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ถ้ามี)
ตรวจสอบแล้วเอกสาร  ครบ
 ไม่ครบ ได้แก่ขอ้ 1.  2.  3.  4.  5.  6. 
และจะนาหลักฐานมาส่งให้เพิ่มเติมในวันที่
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
ลงชื่อ

ผูร้ ับสมัคร
(นายกีรติพล

วันที่

เดือน

เอี่ยมละออ)
พ.ศ.

