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ส ำนักงำนบรหิำรทรพัย์สนิและกีฬำ 

 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์  

ข้อก ำหนดในกำรให้เช่ำพ้ืนที่ศูนย์อำหำร 
  ศูนย์อำหำร  ตั้งอยู่ในควำมรับผิดชอบส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและกีฬำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

1.อัตรำค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
1.1 เป็นตำมข้อก ำหนด ของส ำนักงำนฯ แต่ละพื้นท่ี (คณะกรรมกำร หรือผู้รับมอบหมำยเป็นผู้ก ำหนด) 
1.2 ประเภทในกำรจ ำหน่ำย (คณะกรรมกำร หรือผู้รับมอบหมำยเป็นผู้ก ำหนด) 
1.3 ประเภทร้ำนค้ำช ำระเงินประกันสัญญำ ตำมอัตรำค่ำเช่ำ จ ำนวน 3 เดือน (คืนเมื่อครบสัญญำ ในกรณีไม่มีหนี้ค้ำงช ำระ) 
1.4 ประเภทบูทช ำระเงินประกันสัญญำ ตำมอัตรำค่ำเช่ำ จ ำนวน 3 เดือน (คืนเมื่อครบสัญญำ ในกรณีไม่มีหนี้ค้ำงช ำระ) 
1.5 ระยะเวลำกำรรบัอนุมัติประกอบกำร สัญญำใหม่อำย ุ1 - 3 ปี ต่ออำยุสัญญำ 1-3 ปี มีกำรประเมินทุก 1 ปี (คณะกรรมกำร 

หรือผู้รับมอบหมำยเป็นผู้ก ำหนด) 
1.6 ค่ำสำธำรณูปโภคภำยในร้ำนเรียกเกบ็ตำมจริง คิดตำมมำตรวัด ช ำระเดือนละ 1 ครั้ง ภำยในเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนด   
 - ค่ำไฟฟ้ำหน่วยละ 7 บำท (เริ่ม เดือนกุมภำพันธ์ 2563) 
 - ค่ำน้ ำประปำหน่วยละ 26.00 บำท 

- (ส ำนักงำนฯ มีสิทธิปรับอัตรำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ  ได้ตำมเหมำะสม  โดยอัตรำเพิ่มตำม กำรไฟฟ้ำและกำรประปำ) 

2.บุคลำกร 
2.1 ผู้ประกอบกำรต้องจัดพนักงำนประจ ำร้ำน  ตำมจ ำนวนท่ีเหมำะสมกับปริมำณงำน 
2.2 พนักงำนประจ ำร้ำนต้องให้บริกำรอย่ำงสุภำพ  รวดเร็ว  และยุติธรรมต่อผู้รับบริกำรตลอดเวลำ 
2.3 ผู้ประกอบกำรต้องจัดท ำประวัติของพนักงำนประจ ำร้ำนโดยละเอียด ตำมแบบท่ีส ำนักงำนฯ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   

ก ำหนด พร้อมรูปถ่ำยขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป ส่งที่ฝ่ำยบริหำรพื้นที่ธุรกิจ ล่วงหน้ำ 7 วันก่อนเริ่มปฏิบัติงำน 
2.4 พนักงำนประจ ำร้ำนต้องมีสุขภำพดี ประวัติกำรปฏิบัติงำนดี ซื่อสัตย์สุจริต และผ่ำนกำรฝึกอบรม กำรปฏิบัติงำนจำกผู้ประกอบกำร 
2.5 กรณีผู้ประกอบกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงพนักงำนประจ ำร้ำน หรือใช้พนักงำนส ำรองทดแทนพนักงำนที่ขำดงำนหรือลำงำน ต้องท ำ

หนังสือแจ้งส ำนักงำนฯ พร้อมจัดท ำประวัติพนักงำน ตำมข้อ 2.3 
2.6 พนักงำนทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบที่สะอำด เรียบร้อย เป็นมำตรฐำนเดียวกันตำมที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนด และติดบัตร

ประจ ำตัวที่แสดงช่ือและนำมสกุล (เป็นอย่ำงน้อย) ตลอดเวลำขณะปฏิบัติงำน 
2.7 ผู้ประกอบกำรต้องรับผิดชอบและให้ควำมคุ้มครองพนักงำนผู้ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตำมกฎหมำยแรงงำนโดยไม่ 
     เรียกร้องจำกส ำนักงำนฯ ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

3. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบอื่นๆ 
3.1 กำรด ำเนินงำนใดๆ ภำยใต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลัก ที่รองรับตำมข้อก ำหนด ออกตำมควำมใน  
     มำตรำ9 แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) ข้อ 11 
3.2 กำรด ำเนินงำนใดๆ ต้องมีมำตรกำรควบคุมมลภำวะให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกร 
     ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และก ำหนดพื้นท่ีภำยในอำคำรเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
3.3 ผู้ประกอบกำรต้องจัดบริกำรจ ำหน่ำยอำหำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสุขำภบิำลอำหำรและกฎเกณฑข์องกองสุขำภิบำลอำหำร 

   กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข โดยวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรต้องมีคุณภำพ และสดใหม่อยู่เสมอ 
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ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนฯ หรือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ตรวจสอบพบว่ำไม่ปฏิบัติตำม

มำตรฐำนกำรที่ระบุไว้ในข้อ  3.1 หรือผลกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำง และภำชนะพบเช้ือแบคทีเรียเกินมำตรฐำน   
ผู้ประกอบกำรต้องแก้ไขปรับปรุงโดยด่วนและเคร่งครัด หำกพบอำหำรชนิดใดเน่ำเสีย หรือคุณภำพไม่ดีจนอำจเป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพของผู้บริโภค ผู้ให้เช่ำมีสิทธิสั่งให้ผู้ประกอบกำรท ำลำยอำหำรชนิดนั้นและน ำอำหำรใหม่ที่มีคุณภำพและรสชำติดี
มำทดแทน โดยไม่มีสิทธิเรียกเอำค่ำใช้จ่ำยใดๆจำกผู้ให้เช่ำทั้งสิ้นและหำกผู้ประกอบกำรอิดเอื้อนหรือบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตำม
ค ำสั่งของผู้ให้เช่ำในระยะเวลำที่ผู้ให้เช่ำก ำหนด ให้ถือเป็นเหตุร้ำยแรงที่ผู้ให้เช่ำมีสิทธิเรียกค่ำปรับตำมข้อ 15.4 และ/หรือ
บอกเลิกสัญญำได้ทันที 

 
3.4 ผู้ประกอบกำรต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้คณะกรรมกำรหรือผูท้ี่ไดร้ับมอบหมำยจำกผู้ให้เช่ำตรวจสอบกำรจ ำหน่ำยอำหำรให ้

      เป็นไปตำมสัญญำตลอดเวลำ โดยผู้ให้เช่ำไม่จ ำต้องแจ้งให้ผู้เช่ำทรำบล่วงหน้ำ หำกกรรมกำรหรือผู้ที่ได้รับอบหมำยจำกผู้ให้ 
      เช่ำเห็นว่ำผู้ประกอบกำรปฏิบัติผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมสัญญำภำยใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง      
      หรือ เป็นหนังสือจำกผู้ให้เช่ำ 

3.5 ส ำนักงำนฯ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  มีสิทธิในกำรตรวจตรำ  หรือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบกำรตำมที่   
ส ำนักงำนฯ เห็นสมควร โดยผู้ประกอบกำรต้องให้ควำมร่วมมืออย่ำงดี รวมถึงส ำนักงำนฯ มีสิทธิในกำรเรียก เอกสำร  บัญชี   
ข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับร้ำนค้ำ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำได้ 

3.6 กำรปรับปรุงแก้ไข ดัดแปลงเพิ่มเติมใดๆ ภำยในอำคำรต้องได้รับควำมยินยอมจำกส ำนักงำนฯ ก่อนทุกครั้ง และกำรต่อเติม
ปรับปรุงต่ำงๆ ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนฯ เป็นกรณีๆ ไป 

 3.7 ผู้ประกอบกำรต้องช ำระค่ำ ใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นระหว่ำงประกอบกิจกำร 
 3.8 ผู้ประกอบกำรไม่มีสิทธิแสวงหำผลประโยชน์อ่ืนใด และไม่ว่ำรูปแบบใดๆ นอกเหนือจำกท่ีได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์  
                 อักษรจำกส ำนักงำนฯ ไว้อย่ำงชัดเท่ำน้ัน 
 3.9 ผู้ประกอบกำรเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย ภำษี และค่ำธรรมเนียมอื่นใดท้ังหมดในกำรประกอบกำร 
 3.10 ผู้ประกอบกำรต้องให้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์หรือรัฐบำล ใช้ประโยชน์ตำมควำม ต้องกำร กรณีที ่  
                   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หรือรัฐบำลมีควำมประสงค์ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีศูนย์อำหำร 
 3.11 ผู้ประกอบกำรต้องให้ควำมร่วมมืออย่ำงดีในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ แก่ส ำนักงำนฯ และมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตำมที่ร้องขอ 

3.12 ผู้ประกอบกำรต้องเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเองทุกครั้ง หรือตัวแทนกรณีมีเหตุจ ำเป็น กับผู้ให้เช่ำ หรือคณะกรรมกำร หรือ 
ผู้รับมอบหมำยเป็นผู้ก ำหนด) อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

3.13 ผู้ประกอบกำรต้องจ ำหน่ำยอำหำรไม่เกินรำคำที่เสนอต่อส ำนักงำนฯ และต้องติดป้ำยแสดงรำคำอำหำรอย่ำงชัดเจน หำก
ปรับเปลี่ยนรำคำจ ำหน่ำยต้องได้รับกำรอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส ำนักงำนฯ ก่อนด ำเนินกำรหำกฝ่ำฝืน ส ำนักงำนฯ               
มีสิทธิเพิกถอนกำรใช้พื้นที่ได้ 

 3.14 ห้ำมน ำพ้ืนท่ี ที่ได้รับสิทธิไปให้เช่ำช่วง หรือแบ่งใหเ้ช่ำช่วง หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นประกอบกำรแทน หรือยอมให้ผู้อื่นเข้ำใช้ 
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีดังกล่ำวท้ังหมด หรือบำงส่วน ก่อนได้รับควำมยินยอมหรือเห็นชอบจำกส ำนักงำนฯ เป็นลำยลักษณ์อักษร 

 3.15 ผู้ประกอบกำรต้องดูแลรักษำพ้ืนท่ีที่ได้รับสิทธิ และวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ บริเวณพื้นท่ีให้อยู่ในสภำพดี ตลอดระยะเวลำกำรใช้ 
                   พื้นที ่กรณีเกิดควำมเสียหำยแก่พื้นที่ท่ีได้รับสิทธิ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ในบริเวณพื้นท่ีที่ได้รับสิทธิ อันเกิดจำกกำรกระท ำ 
 หรือละเว้นกำรกระท ำของผู้ประกอบกำร ส ำนักงำนฯ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มีสิทธิเรียกร้องควำมเสียหำยจำกเหตุ

ดังกล่ำวจำกผู้ประกอบกำรได้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ท้ังสิ้น 
3.16 ผู้ประกอบกำรต้องใช้วัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรรวมทั้งเครื่องปรุงที่มีคุณภำพ และไม่น ำภำชนะส่วนกลำงไปใช้ใน                 

ร้ำนโดยเด็ดขำด พร้อมจัดเตรียมภำชนะส ำหรับบรรจุเครื่องปรุงที่ถูกหลักอนำมัย เช่น ประเภทน้ ำส้มควรใช้ภำชนะประเภทแก้ว  
 3.17 กำรตกแต่งร้ำนต้องมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และสวยงำม 
 3.18 ห้ำมจ ำหน่ำยสุรำ บุหรี่ หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยเด็ดขำด 


