
คูม่อืการเขา้ท าธุรกจิกบั ปตท. 

ของ

Café Amazon



• ผูท้ีจ่ะไดร้ับสทิธแิฟรนไชสต์อ้งมสีถานะเป็นนติบิคุคลเทา่นัน้  

• ตอ้งมคีวามพรอ้มดา้นการลงทนุ เงนิทนุหมนุเวยีน และ

บคุลากรประจ ารา้นกาแฟ

• ตอ้งเขา้รับการอบรมในหลักสตูรที ่ปตท.ก าหนด  และผา่นการ

ทดสอบของ ปตท.

• มคีวามเขา้ใจในระบบแฟรนไชส์ และสามารถปฏบิตัติาม 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และมาตรฐานทีก่ าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครัด

• มคีวามเขา้ใจและรักในงานบรกิาร

คณุสมบตัขิองผูไ้ดร้บัสทิธแิฟรนไชส์



1. รปูแบบนอกสถาน ี (Stand Alone)

• รา้นจะมลีกัษณะเป็นอาคารเดีย่ว ตัง้อยูบ่นทีด่นิทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอและมคีวาม
เหมาะสมตอ่การเปิดธรุกจิรา้นกาแฟ Café Amazon

• ขนาดพืน้ที ่100 - 200 ตร.ม. ขึน้ไป (รวมสวนหยอ่ม)

• พืน้ทีต่ัง้สามารถสงัเกตเห็นไดโ้ดยงา่ย

• พืน้ทีจั่ดตัง้รา้น ตอ้งไมข่ดัตอ่กฎระเบยีบขอ้บงัคับตา่ง ๆ ของหน่วยงานราชการ

• พืน้ทีจั่ดตัง้รา้นตอ้งไมอ่ยูภ่ายในพืน้ทีร่ะยะถอยรน่ตามกฎหมายควบคมุอาคาร และ/
หรอืขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่

รปูแบบ และลกัษณะทีต่ ัง้ของรา้น



2. รปูแบบในอาคาร (Shop) 

• พืน้ทีต่ัง้อยูภ่ายในอาคาร เชน่ หา้งสรรพสนิคา้ อาคารส านักงาน อาคารพาณชิย ์ลลล

• ขนาดพืน้ที ่40 ตร.ม. ขึน้ไป

• พืน้ทีข่อจัดตัง้รา้นตอ้งอยูใ่นบรเิวณทีม่คีนผา่นไปมาไมน่อ้ยกวา่ 3,000 คนตอ่วัน

รปูแบบ และลกัษณะทีต่ ัง้ของรา้น



รายละเอยีด ประเภท

รปูแบบ ในอาคาร (Shop) นอกอาคาร (Stand Alone)

ขนาดพืน้ที่ 40 ตร.ม. ขึน้ไป
100 – 200 ตร.ม.

(รวมสวนหยอ่ม)

คา่กอ่สรา้ง, งานตกแตง่, งานระบบ 1,200,000 – 2,500,000 บาท 1,500,000 – 3,000,000 บาท

คา่ออกแบบ 80,000 – 120,000 บาท

อปุกรณ์ภายในรา้น 779,000 บาท

คา่ประกนัแบรนด์ 100,000 บาท

คา่ด าเนนิการกอ่นเปิดรา้น** 80,000 บาท

คา่ Franchise Fee 150,000 บาท

รวม (ไมร่วม VAT)*** 2,389,000 - 3,729,000 บาท 2,689,000 – 4,229,000 บาท

คา่ Royalty Fee + คา่ Marketing Fee 3% + 3% ของยอดขายรายเดอืน

คา่เชา่เครือ่ง Point of Sale (POS) 24,000 บาท/ปี

อายสุญัญา 6 ปี (Renovate รา้นทกุ 3 ปี)

***ราคาดงักลา่วเป็นราคาประมาณการเบือ้งต้น ซึง่อาจปรับเปล่ียนไปตามสภาวะตลาด โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

เงนิลงทนุกอ่สรา้งรา้น อปุกรณภ์ายในรา้น และคา่สทิธิ

**คา่ด าเนินการก่อนเปิดร้าน หมายรวมถึง คา่ Set up ร้าน  คา่ฝึกอบรมหลกัสตูรผู้บริหารร้านเปิดใหม ่ คา่ On the Job Training คา่ส ารวจืืน้ท่ี 



ข ัน้ตอนการเปิดรา้นกาแฟ Café Amazon

1.   ผูส้นใจลงทนุเป็นผูเ้สนอพืน้ทีม่าให ้ปตท. พจิารณา ทัง้นี ้หา้มมใิหผู้ส้นใจลงทนุเขา้ท าสญัญาจองหรอืสญัญาเชา่
พืน้ทีก่บัเจา้ของพืน้ที ่กอ่นที ่ปตท. จะอนุมตัใิหส้ทิธแิฟรนไชสแ์กผู่ส้นใจลงทนุ หากเกดิความเสยีหายใด ๆ ปตท.
จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใด ๆ จากการนัน้

2. ด าเนนิการกรอกขอ้มลูเขา้รว่มธรุกจิแฟรนไชสร์า้นกาแฟ Cafe Amazon นอกสถานบีรกิาร ใน E-Form ไดท้ี ่
www.cafe-amazon.com หมวดแฟรนไชส์

3. ขัน้ตอนการพจิารณาจะใชเ้วลาประมาณ 45 วัน นับตัง้แต ่ปตท.ไดร้ับเอกสารครบถว้น จากผูส้นใจลงทนุ หลงัจาก
นัน้ ปตท. จะแจง้ผลการพจิารณาพืน้ทีไ่ปยงัผูส้นใจลงทนุทาง E-mail ตามทีร่ะบไุวใ้น E- Form ในกรณีทีผ่ลการ
พจิารณาท าเล “ผา่น”  ปตท. จะนัดสมัภาษณ์และหากผลการสมัภาษณ์ผา่น ปตท. จะแจง้รายละเอยีดของเอกสาร
/หลกัฐานทีจ่ะตอ้งจัดเตรยีมเพือ่ใชใ้นการท าสญัญาแฟรนไชสใ์หก้บัผูท้ีไ่ดรั้บสทิธลิ ทราบ 

4.   ผูไ้ดร้ับสทิธแิฟรนไชสจ์ะตอ้งเขา้ท าสญัญาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน นับตัง้แตว่ันทีไ่ดร้ับอนุมตัสิทิธแิฟรนไชส์

หากไมด่ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด ปตท. จะถอืวา่สละสทิธ ิ ทัง้นี ้ปตท. ขอแจง้ใหท้ราบวา่
สทิธดิงักลา่วเป็นสทิธเิฉพาะตวัไมส่ามารถโอนใหก้บัผูอ้ ืน่ได ้ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น เวน้แตจ่ะไดร้ับความเห็น
ชอบจาก ปตท. เป็นลายลกัษณ์อกัษรกอ่น 

5.   ผูไ้ดร้ับสทิธแิฟรนไชสจ์ะตอ้งเป็นผูล้งทนุกอ่สรา้ง ตกแตง่อาคาร และช าระเงนิคา่วตัถดุบิและอปุกรณ์ทีใ่ชภ้ายในรา้น
ตามรายการที ่ปตท. ก าหนด พรอ้มทัง้ช าระคา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้า่ยตามที ่ปตท. เรยีกเก็บ ใหค้รบถว้นกอ่น
ด าเนนิการเปิดรา้น

6.   ผูไ้ดร้ับสทิธแิฟรนไชส์ และผูจ้ัดการรา้น ตอ้งเขา้รับการอบรมลว่งหนา้กอ่นด าเนนิการเปิดรา้น 1 เดอืน และตอ้งผา่น
การทดสอบทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิจงึจะไดร้ับอนุมตัใิหเ้ปิดด าเนนิการ 

7.   รา้นกาแฟ Cafe Amazon บรหิารงานภายใตร้ะบบแฟรนไชส์ ดงันัน้ ผูไ้ดร้ับสทิธแิฟรนไชส์ Café Amazon ตอ้งให ้
ความรว่มมอืกบั ปตท. และปฏบิตัติามเงือ่นไขในสญัญาแฟรนไชสอ์ยา่งเครง่ครัด

http://www.cafe-amazon.com/


สิทธิประโยชน์

สิทธิใน
การใช้แบรนด์,  

เคร่ืองหมายการค้า

สิทธิใน

การใช้ระบบ POS

อบรมการบริหาร
จดัการร้าน

ออกแบบร้าน/
เตรียมความืร้อม
ก่อนเปิดร้าน

ช่วยเหลือช่วงเปิด
ร้าน/ให้ค าแนะน า

จดักิจกรรม
ทางการตลาด

คูมื่อการปฏิบตักิาร

ร้าน Café 

Amazon

การใช้สตูร / ซือ้
วตัถดุบิ สินค้า 

Café 
Amazon

สทิธปิระโยชนส์ าหรบัผูไ้ดร้บัสทิธแิฟรนไชส์ Café Amazon



Thank you

THANK YOU
Franchise 

Café Amazon


