
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เร่ือง   ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาผูป้ระกอบการร้านค้าสวัสดิการ 

 (กาแฟ  เคร่ืองด่ืม  อาหาร  สินค้าที่เหมาะสม ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม) 

อาคารสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 

สหกรณอ์อมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  เป็นองค์กรท่ีด ำเนินกำรด้ำนกู้เงิน  ฝำก-ถอน  จัดประชุม

และสัมมนำ   มีควำมประสงค์รับผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำร  ณ อำคำรสวัสดิกำรสหกรณ์ฯ โดยกำร

ประมูลรำคำ   เพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทกำแฟ เครื่องด่ืม อำหำร สินค้ำท่ีเหมำะสม ไม่ผิดกฎหมำยและ

ศีลธรรม  เพื่อไว้บริกำรสมำชิก บุคลำกรภำยในและภำยนอกสหกรณ์ฯ  รำคำกลำงในกำรเสนอรำคำครั้งนี้    

ไม่ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท ต่อเดือน  โดยมีข้อก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติผู้ยื่นซองประมูลผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำร 

1.1 บุคคลหรือนิติบุคคล (แสดงเอกสำรชื่อ ท่ีอยู่ หรือหนังสือแสดงกำรจดทะเบียน) 

1.2 มีอำชีพและควำมช ำนำญในกำรด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องด่ืม  และอำหำร 

1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ำยแรง  ท้ังผู้ประมูลและพนักงำนในร้ำน (ถ้ำมี)   โดย 

ต้องน ำใบรับรองแพทย์มำแสดงต่อสหกรณ์ฯ  หลังจำกได้รับกำรประมูล 

1.4 ต้องเป็นผู้มีควำมพร้อมในกำรประกอบกิจกำร   และกำรใหบ้ริกำร  เช่น วัสดุ 

อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นตำมหลักกำรประกอบธุรกิจ  และมีบุคลำกรพร้อมท่ีจะด ำเนินงำน 

1.5 สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศต่ำงๆ ท่ีสหกรณ์ฯ ก ำหนดได้ 

โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อโต้แย้งใด ๆ  

1.6 ต้องไม่เป็นบุคคลหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีเคยผิดเงื่อนไขสัญญำสหกรณ์ฯ  

ด้ำนกำรเงิน 

2. รูปแบบกำรด ำเนินงำน 

2.1 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรแบบเบ็ดเสร็จ  มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย  ไม่ก่อให้เกิดขยะหรือส่ิงปฏิกูล  

และมลภำวะเป็นพิษ  จ ำหน่ำยอำหำร เครื่องด่ืม  สินค้ำท่ีเหมำะสม ไม่ผิดกฎหมำย

และศีลธรรม  เป็นต้น 

2.2 จ ำนวนพื้นท่ีส ำหรับด ำเนินกำรประมำณ 100 ตำรำงเมตร  (ห้องปรับอำกำศ) 

        /3.สถำนท่ี 
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3. สถำนท่ีประกอบกำรร้ำนค้ำ 

บริเวณอำคำรสวัสดิกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  (ห้องปรับอำกำศ) 

4. วัน / เวลำ กำรจ ำหน่ำยสินค้ำประจ ำวัน   

 เปิดบริกำรทุกวัน ต้ังแต่เวลำ  06.00 น. – 19.00 น. 

5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 

5.1  ผู้ท่ีได้รับกำรพิจำรณำให้ประกอบกำรร้ำนค้ำ  ต้องท ำสัญญำเช่ำกับสหกรณ์ฯ  โดย 

 มีหลักประกันสัญญำเช่ำ เป็นเงินสดจ ำนวน 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)            

และจะคืนให้  เมื่อหมดสัญญำเช่ำ  โดยหักเงินค่ำเสียหำยของทรัพย์สินไว้ก่อน 

5.2  ห้ำมจ ำหน่ำยสุรำ  เบียร์  เครื่องด่ืมท่ีมีส่วนผสมประเภทแอลกอฮอล์  และบุหรี่ 

5.3 เครื่องด่ืม และอำหำรท่ีน ำมำจ ำหน่ำยต้องมีควำมสด สะอำด   มีประโยชน์ถูกหลัก   

อนำมัย  ไม่ปนเป้ือนสำรที่เป็นพิษต่อร่ำงกำย วัตถุดิบ  และอำหำรท่ีปรุงสุกแล้ว 

 ต้องมีภำชนะปกปิดป้องกันฝุ่นละออง  และส่ิงท่ีจะเป็นพำหะของโรค 

5.4  สำมำรถปรุงอำหำร หรือประกอบอำหำรภำยนอกอำคำร โดยค ำนึงถึงควำมสะอำด   

สวยงำมของอำคำร และไม่กระทบต่อภูมิทัศน์ 

5.5  ผู้ประกอบกำรต้องดูแลควำมสะอำดของพื้นท่ีท้ังภำยใน และภำยนอกร้ำนให้สะอำด     

ตลอดเวลำ  หำกท ำให้พื้นท่ีเกิดควำมเสียหำยผู้ด ำเนินกำรหรือผู้ประกอบกำร 

ต้องรับผิดชอบค่ำเสียหำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซม 

       5.6  ผู้ประกอบกำรภำยในร้ำนต้องแต่งกำยยูนิฟอร์ม  ใส่หมวกคลุมผม ร่ำงกำยสะอำด 

 เช่น ผม เล็บมือฯลฯ พูดจำสุภำพเรียบร้อย ไม่ก่อเหตุทะเลำะวิวำทกับผู้อื่น หรือ  

ลูกค้ำ 

5.7  ผู้ประกอบกำรต้องช ำระค่ำน้ ำประปำ และค่ำไฟฟ้ำ ตำมท่ีใช้จริงทุกเดือน  

5.8  ผู้ประกอบกำรต้องช ำระภำษีป้ำย ภำษีร้ำนค้ำ และค่ำเก็บขยะตำมท่ีรำชกำรก ำหนด      

5.9  ผู้ประกอบกำรต้องช ำระเงินค่ำเช่ำร้ำนล่วงหน้ำ 1 เดือน ภำยในวันท่ี 5 ของเดือน 

 5.10 ผู้ประกอบกำรต้องเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับกำรขำย เช่น  ตู้เย็น ไมโครเวฟ ฯลฯ 

  5.11 กรณีบอกเลิกสัญญำเช่ำร้ำนสวัสดิกำรฯ  สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่ำประกันสัญญำ 

5.12  สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์กำรเช่ำช่วง   และจะประกำศหำผู้เช่ำรำยใหม่ต่อไป 

  

6. กำรตัดสิน 

6.1 ใช้วิธียื่นซองเสนอรำคำเช่ำต่อเดือน ต่อสหกรณ์ฯ  โดยคณะกรรมกำรเปิดซอง 

                       / เสนอรำคำ 
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                    เสนอรำคำ  จะพิจำรณำคุณสมบัติและผู้ท่ีเสนอผลประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ    

 เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำมำเป็นผู้ประกอบกำร     

6.2 สหกรณ์ฯ จะไม่พิจำรณำบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งเคยผิดเงื่อนไขสัญญำกับ

สหกรณฯ์ ด้ำนกำรเงิน     

 6.3 ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรเปิดซองเสนอรำคำถือเป็นที่ส้ินสุด  ผู้เสนอรำคำ

จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ 

7.   ระยะเวลำตำมสัญญำเข้ำด ำเนินกำร 

            จ ำนวน  1  ปี   

8. ก ำหนดกำรรับเอกสำรเสนอรำคำ และดูสถำนท่ี  

                           8.1  รับเอกสำรเสนอรำคำได้ท่ีฝ่ำยธุรกำร ต้ังแต่วันท่ี  6  สิงหำคม  2562 เป็นต้นไป

พร้อมดูสถำนท่ี 

                           8.2  ยื่นซองเสนอรำคำ ได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีรับซองเสนอรำคำ  วันท่ี  27  สิงหำคม  2562 

ต้ังแต่เวลำ 09.00 น. - 12.00 น. เปิดซองประมูลรำคำ ในวันเดียวกัน ต้ังแต่เวลำ 

13.30 น. เป็นต้นไป  และประกำศผลผู้ชนะกำรประมูลรำคำในวันเดียวกัน  ใน

กรณีผู้ยื่นซองเสนอราคาเท่ากัน  ให้ผูย้ื่นซองเสนอราคาดังกล่าว เสนอราคาใหม่

พร้อมกัน 

9. เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นซองเสนอรำคำ 

9.1  ใบเสนอรำคำพร้อมเอกสำรคุณสมบัติผู้เสนอรำคำ 

9.2  หลักประกันซอง เป็นเงินจ ำนวน 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) สหกรณ์ฯ  

      จะคืนให ้หลังจำกกำรประกำศผลกำรพิจำรณำ 

 

                ประกำศ ณ  วันท่ี  26  กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

                                               (นำยเทิม     มิตรจิต) 

          ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพชรบุรี จ ำกัด 

  

      



 

 
ใบเสนอราคาผูป้ระกอบการร้านค้า  

(กาแฟ  เคร่ืองด่ืม  อาหาร สินค้าที่เหมาะสมไม่ผิดกฎหมาย และศีลธรรม) 
ณ  อาคารสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด   

    
เรียน   ประธำนกรรมกำรเปิดซองเสนอรำคำ 

 
1. ข้ำพเจ้ำ............................................................................................... บ้ำนเลขท่ี......................

ถนน...........................................ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต………………………………
จังหวัด..................................................โทรศัพท.์...............................................(มือถือ)....................................... 
ผู้ลงนำมข้ำงท้ำยนี้พิจำรณำเงื่อนไขต่ำง ๆ ในเอกสำรประกำศยื่นซองประมูลรำคำร้ำนค้ำ ณ อำคำรสวัสดิกำร
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  โดยตลอดและยอมรับข้อก ำหนด  และเงื่อนไขนั้นแล้วรวมท้ังรับรองว่ำ   
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีก ำหนด  และไม่เป็นผู้ท้ิงงำนของทำงรำชกำร  หรือได้รับกำรลงโทษ
จำกสหกรณ์ฯ    

2.  ข้ำพเจ้ำขอเสนอรำคำประมูลร้ำนค้ำ ณ อำคำรสวัสดิกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  
เสนอเป็นเงินต่อเดือน จ ำนวน...................................................บำท....................................................................
(ตัวอักษร)  ซึ่งได้รวมภำษีอำกรไว้ด้วยแล้ว 

3. ค ำเสนอจะยื่นอยู่  เป็นระยะเวลา 30  วัน   นับแต่วันเปิดซองเสนอรำคำ 
 
 

                         เสนอ  ณ วันท่ี.............เดือน .........................................พศ..................... 
 
 
 
 
 
       ลงช่ือ.......................................................................... 
              (.........................................................................) 
                ผู้เสนอรำคำ 
 
 

 

 



 

บริเวณพืน้ที่อาคารสวัสดกิาร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เลขที่ 89   หมู่ 6  ถนนเพชรเกษม  ต.บ้านหม้อ  อ.เมืองเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรุงเทพฯ------- 

---------------------------ชะอ า-----------------ถนนเพชรเกษม   ------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------รัว้----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลานจอดรถ          ///        เนือ้ท่ีด้านหลงั 

 

 

 

 

  

 

ป้อมยาม

ด้านหน้า 

 

ลานจอดรถด้านหน้าส านักงานสหกรณ์ฯ พืน้ท่ีให้เช่าร้าน 

สวสัดิการประมาณ

100  ตร.เมตร 

 
อาคารส านกังาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบรีุ จ ากดั 

ถนนเข้า

ด้านใน 

บริเวณ 

ด้านหลงั 

ส านกั 

งาน 

 

     พืน้โลง่ 


