ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
-------------------------------------------------------------ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดําเนินการให้เช่าพื้นที่เพื่อจําหน่ าย
อาหารและ/ หรือเครื่องดื่ม ภายในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่ คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ผู้สนใจจะประสงค์เช่าพื้นที่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและ
ขอรับเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้าย
ประกาศนี้ และต้องมี คุณสมบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีอาชีพจําหน่ายอาหาร หรือมีความชํานาญในการ ประกอบอาหาร
๑.๒ ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามในการทําสัญญากับราชการ
๑.๓ ผู้สมัครและยื่นเสนอเช่าพื้นที่ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ทําสัญญาเช่ากับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
๑.๔ ผู้สมัครต้องไม่เป็นหรือมีประวัติเป็นโรคติดต่อต่างๆ
๒. วัน เวลา และสถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร
ผู้ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ ใบสมั ค รได้ ที่ งานบริ ห ารทั่ ว ไป สํ า นั ก งานคณะ
วิ ศวกรรมศาสตร์ มหวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ชั้ น 6 อาคาร ๓๐ ปี หรื อ Dowload ใ บ ส มั ค ร ไ ด้ ที่
https://administer.eng.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/form_rentspace.pdf โดยสามารถยื่น
ใบสมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ตําบล สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖4
๓. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนําทายื่นในการรับสมัคร
หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้
๓.๑ สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน 1 รูป
๓.๔ ประวัติการดําเนินงานและประสบการณ์ด้านการประกอบกิจการอาหาร
๓.๕ บัญชีรายการอาหารและราคาอาหารหรือเครื่องดื่ม และรูปถ่ายตัวอย่างอาหาร
จํานวน ๑ ชุด
๓.๖ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) จํานวน ๑ ชุด
๓.๗ การเข้าร่วมการฝึกอบรมสําเนาประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมด้าน
สุขอนามัย ในการประกอบกิจการอาหารหรือเครื่องดื่ม (ถ้ามี)

๕. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วิธีสอบคัดเลือก วัน
เวลาและสถานที่ทําการคัดเลือก ในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖4 ณ ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ ชั้น G อาคาร
๓๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทางเว็บไซต์ https://www.eng.cmu.ac.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่จําหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม
ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**********************
๑. ประเภทอาหารหรือเครื่องดื่ม และอัตราค่าเช่า ทั้งนี้ ไม่รวมค่าทํ าความสะอาด ค่าจัดเก็บขยะ
ค่าน้ําประปา และค่าไฟฟ้าโดยกําหนดให้มีร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม จํานวน 1 ราย ดังนี้
ลําดับ ประเภท
จํานวน(ราย) อัตราเช่า(บาท/เดือน)
1.
อาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู,ข้าวหมูกรอบ,
1
2,000
ข้าวหมูแดง ฯลฯ
๒. คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือก โดยให้ ผู้สมัครจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม แต่ละประเภท
ดําเนินการจัดเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่ม จํานวน 3 รายการ (แล้วแต่จะจัดหามา) ตามปริมาณและราคาที่แจ้ง
ไว้ในรายการที่จําหน่าย
๓. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จะต้องมาทําสัญญาเช่าภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง โดย
ในวันทําสัญญาเช่าพื้นที่ ผู้เช่าต้องนําเงินมามอบให้แก่ผู้ให้เช่า เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.๑ ค่าประกันค่าเช่า เป็นจํานวนเงิน ๓ เท่าของอัตราค่าเช่ารายเดือนรวมเป็น จํานวนเงิน
6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
๓.๒ ค่าประกันค่าเก็บขยะ จํานวนเงิน ๕๐ บาท/เดือน จํานวน ๓ เดือน รวมเป็น จํานวนเงิน
๑๕๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓.๓ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า จํานวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
๓.๔ ค่าประกันการใช้ําประปา
น้
จํานวนเงิน ๒,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
จํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวจะได้รับคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อการเช่า
สิ้นสุดลง โดยผู้เช่าไม่ได้ผิดข้อตกลงและไม่ได้ค้างชําระหนี้ใดๆ และผู้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตามข้ อตกลงการเช่า
แล้ว พร้อมกันนี้ ในวันทําสัญญาผู้เช่าจะต้องชําระค่าอากรแสตมป์ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะกําหนดเวลาเช่าไม่เกิน ๓ ปี และจะพิจารณาต่อ
อายุสัญญาเช่าคราวละ ๑ ปี โดยคณะกรรมการพิจารณาต่อสัญญาการจําหน่ายอาหาร จะใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕. ผู้เช่าพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบและจําหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม ต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดสุขาภิบาลอาหาร โดยมีข้อกําหนดพื้นฐาน จํานวน ๑๕ ข้อ อย่างเคร่งครัด
6. ผู้เช่าจะต้องติดป้ายชื่อร้าน รายการอาหารหรือเครื่องดื่ม และราคาอาหารหรือเครื่องดื่มที่จําหน่าย
อย่างชัดเจน
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจและการแสดง
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อนําผลประเมินประกอบการพิจารณาต่อสัญญาเช่าในปี
ถัดไป
๘. ผู้เช่าจะต้องชําระเงินค่าเช่า ค่ าจัดเก็บขยะ ค่าไฟฟ้า และค่าน้ํา ประปา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปของทุกๆ เดือน ทั้งนี้ กรณีวันที่ ๕ เป็นวันหยุดทําการไม่เป็นเหตุให้ขยายหรือ
เลือนเวลาการชําระเงินดังกล่าวออกไป

หากผู้เช่าผิดนัดชําระค่า เงินค่าเช่า ค่าจัดเก็บขยะ ค่าไฟฟ้า และค่าน้ําประปา และค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ถ้า
มี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสิทธิปรับผู้ เช่า โดยคํานวนเป็นรายวันในอัตราค่าปรับวันละ
๕๐ บาท
ทั้งนี้ หากผู้เช่าค้างชําระเงินค่าเช่า ค่าจัดเก็บขยะ ค่าไฟฟ้า และค่าน้ํา ประปา และค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ถ้า
มี) หรือรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด ๒ เดือน ให้การเช่าสิ้นสุดลงทันทีนับถัดจากวันที่ครบ กําหนดชําระ
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะหักเอาหนี้ ที่ค้าชําระทั้งหมดจาก หลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา ตามข้อที่ ๓
๔. ในกรณีที่มีความจําเป็นที่ต้องปิดสถานที่เช่า ในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา หรือ
ในสภาวะการณ์ ใ ดๆ หากผู้ เ ช่ า มี ค วามประสงค์ ข องลดหรื อ งดเว้ น การเก็ บ ค่ า เช่ า ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสงวนสิทธิการพิจารณาอนุมัติลดหรืองดเว้นการเก็บค่าเช่าภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ถ้าผู้เช่ายังดําเนินกิจการตามข้อตกลงการเช่าอยู่ ให้ลดเฉพาะค่าเช่าเหลือกึ่งหนึ่งของ
อัตราค่าเช่าปกติ
(๒) ถ้าผู้เช่าหยุดดําเนินการทั้งหมด ให้งดเว้นการเก็บค่าเช่า ค่าจั ดเก็บขยะ ค่าไฟฟ้า และค่า
ําประปา
น้
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
การลดหรื อ งดเว้ น ค่ า เช่ า รวมทั้ ง การอื่ น ใดนอกเหนื อ จาก (๑) และ (๒) ให้ เ สนอ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
๑๐. หากผู้เช่าพื้นที่มีความประสงค์หยุดจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั่วคราว ในวัน เวลาใด จะต้อง
ทําเป็นหนังสือแจ้งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทราบล่วงหน้า ๓ วัน ก่อนหยุดจําหน่าย
และจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนทุกครั้ง
หากมีกรณีฉุกเฉินจําเป็นให้ทํา หนังสือแจ้งทราบในวันถัดไป
๑๑. ผู้เช่าพื้นที่หากทําสัญญาเช่ากับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว จะต้องเข้า
ร่วมการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย และจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ตามรายการที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด
๑๒. ผู้เช่าพื้นที่ได้ทําสัญญาเช่ากับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าพื้นที่และ
วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ (รายย่ อ ย) หรื อ ตามบั น ทึ ก แนบท้ า ย หากมี ก ารละเมิ ด เงื่ อ นไข คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาบอกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ได้ทุกขณะในระหว่างการเช่าในทุกกรณี
๑๓. ผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ จ ะต้ อ งมี ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดต่ า งๆ ที่ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงภายหลั ง โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

