
 

ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผูประกอบการ 

ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี 

---------------------------------------------------------------------------- 

ดวย วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มีความประสงคดําเนินการคัดเลือกผูประกอบการจําหนาย
อาหารวางและเคร่ืองด่ืม เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกคณาจารย พนักงาน เจาหนาที่ และนักศึกษา โดยผู
ที่สนใจติดตอสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารการสมัครคัดเลือกไดที่หนวยพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลย ีหรือดาวนโหลดเอกสารใบสมัครไดที่ www.camt.cmu.ac.th โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑. ๑ มีประสบการณในการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมตามประเภทที่ยื่นสมัคร 

๑.2 เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ และไมเปนโรคติดตอ 

1.3 ไมเคยถูกลงโทษจากหนวยงานตางๆ ในเร่ืองประกอบการอาหาร หรือเร่ืองอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

1.4 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขารวมสมัครใหวิทยาลัยศิลปะ 
ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ วันออกประกาศ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการยื่นขอเสนอโครงการคร้ังนี้ 

๒. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามายื่นในการสมัคร 

๒.1 ในกรณีที่ผูเสนอราคาเชาเปนนิติบุคคล (บริษัทฯ, หางฯ)ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ชุด 

          2.๒ ในกรณีที่ผูเสนอราคาเชาเปนบุคคลธรรมดา (ราน) ให ยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) และรูปถายหนาตรง ขนาด ๑ นิ้วพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ชุด 

๒.3 ในกรณีที่ผูเสนอราคาเชามอบอํานาจใหบุคคลอื่นเสนอราคา ใหทําหนังสือมอบอํานาจ 
โดยปดอากรแสตมปตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด 



2.3 ใบรับรองแพทย 5 โรค ออกใหไมเกิน 1 เดือน 

๒.๔ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงคุณภาพการใหบริการ (ถามี) 

3.รายละเอียดและเงื่อนไขการเชาสถานท่ี       

๓.๑ พื้นที่ที่ใหเชาประมาณ 3  x  6 ตารางเมตร 

๓.๒ คาเชาพื้นที่ ช้ันตํ่า ๑,800 บาท/เดือน 

๓.๓ ระยะเวลาเชา ๑ ป ต้ังแตวันทําสัญญาเชา และวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
สงวนสิทธ์ิที่จะตอสัญญาเชาหรือไมก็ใด (ระยะเวลาการเชาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดทั้งนี้จะนับต้ังแตวันที่
เร่ิมเขาดําเนินการ) 

๓.๔ ผูเชาตองชําระคาเชาตามที่เสนอราคาเชา เปนรายเดือน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

๓.5 คาไฟฟา คาน้ําประปาตามที่ใชจริง ใหชําระภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 

3.6 ผูเชาตองจัดหาภาชนะมาใหบริการสําหรับอาหารที่จําหนาย 

3.๗ ภาชนะสําหรับบรรจุอาหารหรือเคร่ืองด่ืมตองเปนไปตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข งดการใชโฟม และลดการใชพลาสติก โดยอนุโลมใหใชภาชนะที่ทําจากวัสดุยอยสลายงายและ
ไมเปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม ในกรณีที่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยนําภาชะมาใสอาหารเอง
ผูประกอบการตองลดราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมลงตามความเหมาะสม 

๓.8 ผูประกอบการจะดูแลทรัพยสินตางๆ ที่อยูบริเวณที่จัดจําหนายอาหารใหอยูในสภาพ
เรียบรอย ไมอนุญาตใหทําการหุงตมหรือปรุงอาหารในลักษณะที่สงกล่ิน ควันไฟ รบกวนตอการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ 

๓.9 ผูประกอบการจะตองมีระบบการชําเงินดวยรหัสบารโคดติดไวหนาราน ตามเงื่อนไข
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.๑0 ผูเชาจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ใด รับการพิจารณาคัดเลือก จะตองมาทําสัญญา
เชาภายในเวลาที่กําหนด และจะตองวางหลักประกันสัญญาเชา ดังนี้.. 

3.๑0.1 เงินประกันสัญญาเชา เปนจํานวน ๓ เทาของอัตราคาเชารายเดือน 

๓.๑๐.๒ เงินประกันกําจัดเก็บขยะ เปนจํานวน ๓ เทาของอัตราคาจัดเก็บ 

3.๑๐.3 เงินประกันคาไฟฟาเปนจํานวน ๒,0๐0.-บาท 

๓.๑0.๔ เงินประกันคาน้ําประปาเปนจํานวน ๒,๐๐๐.-บาท 



ซึ่งเงินจํานวนดังกลาวจะไดรับคืนเมื่อสัญญาครบกําหนด หรือมีการยกเลิกสัญญาเชา โดยที่ผูเชามิไดติดคาง
การชําระคาเชาหรือละเมิดสัญญาตามขอกําหนดแหงสัญญา 

๓.๑๑ เวลาประกอบการ วันจันทร - วันอาทิตย เวลา 08.00 น. - ๑๗.๐๐ น. 

          4. วิทยาลัยฯ ใหสิทธ์ิในการดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่โดยจัดใหมีการจําหนายอาหารที่ถูกหลัก
อนามัย และมีความหลากหลายชนิดในราคาที่เหมาะสมกับนักศึกษาและบุคลากรทั่วไป อันประกอบดวย 

  4.1 เคร่ืองด่ืม 

  4.2 อาหารวาง 

  4.3 อาหารกลองสําเร็จรูป 

๕. วิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิไวที่จะไมรับราคาคาเชาสูงสุดหรืออาจจยกเลิกการคัดเลือกผูเสนอฯคร้ังนี้ก็
ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัย
เปนเด็ดขาด ผูเสนอฯ จะเรียกรองคาเสียหายใดฯ มีได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการรับสมัคร
และลงโทษผูเสนอฯ เสมือนเปน ผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมี
การสมยอมกันในการเสนอราคา 

๖. ผู เขารวมสมัคร สามารถดูสถานที่จริงเพื่อวางแผนในการเสนอโครงการได ต้ังแต บัดนี้           
จนถึงวันที่  20 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30.น  ณ ช้ัน 4 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ในวัน และเวลาทําการ) 

7. หลักเกณฑและสิทธ์ิในการพิจารณาการใหบริการ 

7.1 ผูประกอบการที่ยื่นใบคํารับรองขอเขาประกอบการจะตองเปนผูเขารับการคัดเลือก
ดวยตนเอง 

7.2หลักเกณฑในการพิจารณา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการ โดยมีเกณฑใน
การพิจารณาและใหคะนน ดังนี้ 

1.รสชาติของอาหารและความหลากหลาย 30 คะแนน 

2.ราคาที่จําหนาย 20 คะแนน 

3.แผนการออกแบบตกแตงสถานที่ภายในราน 15 คะแนน 

4.ประสบการณในการดําเนินธุรกิจตามประเภทที่เสนอเขาบริการ  20 คะแนน 

5.คุณลักษณะสวนบุคคลที่พึงประสงค  15 คะแนน 



7.3 ในการพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการพิจารณามีสิทธิเรียกใหผูประกอบการใหบริ
การมาช้ีแจงรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสงสัยของคณะกรรมการได คณะกรรมการมีสิทธ์ิที่
จะไมรับหรือไมทําสัญญา หากคณะกรรมการเห็นวาไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

8. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิคัดเลือก 

    วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี จะประกาครายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณเพื่อ 

คัดเลือกในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30.น  ณ บอรดประชาสัมพันธ ช้ัน ๕ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลยี หรือ www.camt cmu.ac.th 

9. วิธีการคัดเลือก 

     คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ และชิมเคร่ืองด่ืมที่ปรุงโดยผูเชาในวันที่ 24 
สิงหาคม 2564 เวลา 09.30.น  เปนตนไป ณ หอง ๕1๓ ช้ัน ๕ อาคารวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 10. ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 

    ในวันที่  24 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30.น  ณ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๑1. สนใจติดตอสอบถาม 

       ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครไดที่หนวยพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ต้ังแตบัดนี้เปนตนไปจนถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00.น  
ในวันเวลาราชการ 

12. วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ขอตัดสิทธ์ิผูที่มีคุณสมบัติไมครบถวน และไมปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ 

๑3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โทรศัพท 095-6909797 

                   ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 

 

 

                                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิชญ จันทรฉาย) 

                                       คณบดีวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ เทคโนโลย ี

                                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



 


