ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาผูป้ ระกอบการร้านค้าสวัสดิการ
(กาแฟ เครื่องดื่ม อาหารสาเร็จรูป และสินค้าที่เหมาะสม)
อาคารสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด เป็นองค์กรที่ดาเนินการด้านกู้เงิน ฝาก-ถอน จัดประชุม
และสัมมนา มีความประสงค์ รับ ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิ การ ณ อาคารสวัสดิการสหกรณ์ฯ โดยการ
ประมูลราคา เพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทกาแฟ เครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ) อาหารสาเร็จรูป
และสินค้าที่เหมาะสม เพื่อบริการสมาชิก บุคลากรภายในและภายนอกสหกรณ์ฯ ราคากลางในการเสนอ
ราคาครั้งนี้ ไม่ต่ากว่า 5,000 บาท ต่อเดือน โดยมีข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติผู้ยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ
1.1 บุคคลหรือนิติบุคคล (แสดงเอกสารชื่อ ที่อยู่ หรือหนังสือแสดงการจดทะเบียน)
1.2 มีอาชีพและความชานาญในการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่ม และอาหาร
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง ทั้งผู้ประมูลและพนักงานในร้าน (ถ้ามี) โดย
ต้องนาใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสหกรณ์ฯ หลังจากได้รับการประมูล
1.4 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบกิจการ และการให้บริการ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นตามหลักการประกอบธุรกิจ และมีบุคลากรพร้อมที่จะดาเนินงาน
1.5 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ กาหนดได้
โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อโต้แย้งใด ๆ
1.6 ต้องไม่เป็นบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เคยผิดเงื่อนไขสัญญาสหกรณ์ฯ
ด้านการเงิน
2. รูปแบบการดาเนินงาน
2.1 ร้านค้าสวัสดิการแบบเบ็ดเสร็จ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ไม่ก่อให้เกิดขยะหรือ
สิ่งปฏิกูล และมลภาวะเป็นพิษ จาหน่ายเครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
อาหารสาเร็จรูป เช่น ชุดอาหารเช้า ขนมปัง ไข่ดาว ไส้กรอก เบเกอรี่ เป็นต้น
และสินค้าที่เหมาะสม
2.2 จานวนพื้นที่สาหรับดาเนินการประมาณ 100 ตารางเมตร (ห้องปรับอากาศ)
/3.สถานที่

-23. สถานที่ประกอบการร้านค้า
บริเวณอาคารสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด (ห้องปรับอากาศ)
4. วัน / เวลา การจาหน่ายสินค้าประจาวัน
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น.
5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
5.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ประกอบการร้านค้า ต้องทาสัญญาเช่ากับสหกรณ์ฯ โดย
มีหลักประกันสัญญาเช่า เป็นเงินสดจานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
และจะคืนให้ เมื่อหมดสัญญาเช่า โดยหักเงินค่าเสียหายของทรัพย์สินไว้ก่อน
5.2 ห้ามจาหน่ายสุรา เบียร์ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมประเภทแอลกอฮอล์ และบุหรี่
5.3 เครื่องดื่ม และอาหารที่นามาจาหน่ายต้องมีความสด สะอาด มีประโยชน์ถูกหลัก
อนามัย ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย วัตถุดิบ และอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
ต้องมีภาชนะปกปิดป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งที่จะเป็นพาหะของโรค
5.4 ผู้ประกอบการภายในร้านต้องแต่งกายยูนิฟอร์ม ใส่หมวกคลุมผม ร่างกายสะอาด
เช่น ผม เล็บมือ ฯลฯ พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น
หรือลูกค้า
5.5 ผู้ประกอบการต้องดูแลความสะอาดของพื้นที่ทั้งภายใน และภายนอกร้านให้สะอาด
ตลอดเวลา หากทาให้พื้นที่เกิดความเสียหายผู้ดาเนินการหรือผู้ประกอบการ
ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการปรับปรุงซ่อมแซม
5.6 ผู้ประกอบการต้องชาระค่าน้าประปา และค่าไฟฟ้า ตามที่ใช้จริงทุกเดือน
5.7 ผู้ประกอบการต้องชาระภาษีป้าย ภาษีร้านค้า และค่าเก็บขยะตามที่ราชการกาหนด
5.8 ผู้ประกอบการต้องชาระเงินค่าเช่าร้านล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน
5.9 ผู้ประกอบการต้องเตรียมอุปกรณ์สาหรับการขาย เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ ฯลฯ
5.10 กรณีบอกเลิกสัญญาเช่าร้านสวัสดิการฯ สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าประกันสัญญา
5.11 สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์การเช่าช่วง และจะประกาศหาผู้เช่ารายใหม่ต่อไป
6. การตัดสิน
6.1 ใช้วิธียื่นซองเสนอราคาเช่าต่อเดือน ต่อสหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการเปิดซอง
เสนอราคา จะพิจารณาคุณสมบัติและผู้ที่เสนอผลประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ
6.2 สหกรณ์ฯ จะไม่พิจารณาบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งเคยผิดเงื่อนไขสัญญากับ
สหกรณ์ฯ ด้านการเงิน
/6.3 ผลการพิจารณา
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6.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้
7. ระยะเวลาตามสัญญาเข้าดาเนินการ
จานวน 1 ปี
8. กาหนดการรับเอกสารเสนอราคา และดูสถานที่
8.1 รับเอกสารเสนอราคาได้ที่ฝ่ายธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
พร้อมดูสถานที่
8.2 ยื่นซองเสนอราคา ได้ที่เจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เปิดซองประมูลราคา ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา
13.30 น. เป็นต้นไป และประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาในวันเดียวกัน ใน
กรณีผู้ยื่นซองเสนอราคาเท่ากัน ให้ผยู้ ื่นซองเสนอราคาดังกล่าว เสนอราคาใหม่
พร้อมกัน
9. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นซองเสนอราคา
9.1 ใบเสนอราคาพร้อมเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอราคา
9.2 หลักประกันซอง เป็นเงินจานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) สหกรณ์ฯ
จะคืนให้ หลังจากการประกาศผลการพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายเทิม มิตรจิต)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพชรบุรี จากัด

ใบเสนอราคาผูป้ ระกอบการร้านค้า
(กาแฟ เครื่องดื่ม อาหารสาเร็จรูป และสินค้าที่เหมาะสม)
ณ อาคารสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
เรียน ประธานกรรมการเปิดซองเสนอราคา
1. ข้าพเจ้า............................................................................................... บ้านเลขที่......................
ถนน...........................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต………………………………
จังหวัด..................................................โทรศัพท์................................................(มือถือ).......................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลราคาร้านค้า ณ อาคารสวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนด และเงื่อนไขนั้นแล้ วรวมทั้งรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือได้รับการลงโทษ
จากสหกรณ์ฯ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาประมูลร้านค้า ณ อาคารสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
เสนอเป็นเงินต่อปีจานวน...................................................บาท.........................................................................
(ตัวอักษร) ซึ่งได้รวมภาษีอากรไว้ด้วยแล้ว
3. คาเสนอจะยื่นอยู่ เป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเปิดซองเสนอราคา
เสนอ ณ วันที่.............เดือน .........................................พศ.....................

ลงชื่อ..........................................................................
(.........................................................................)
ผู้เสนอราคา

บริ เวณพืน้ ที่อาคารสวัสดิการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู เพชรบุรี จากัด
เลขที่ 89 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.บ้ านหม้ อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ถนนเพชรเกษม

ตาบลบ้ านหม้ อ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------รั ว้ ----------

ลานจอดรถด้ านหน้ าสานักงานสหกรณ์ ฯ

ป้อมยาม
ถนนเข้ า
ด้ านใน
บริเวณ

อาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด

งาน

เนื ้อที่ด้านหลังจานวนประมาณ 5 ไร่เศษ

สวัสดิการประมาณ
100 ตร.เมตร

ด้ านหลัง
สานัก

ลานจอดรถ

ด้ านหน้ า
พื ้นที่ให้ เช่าร้ าน

พื ้นโล่ง

