เงื่อนไขในการประมูลราคาร้านค้า จำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม
1. กำหนดราคาขั้น ต่ำในการเสนอราคาประมูล 13,000 บาท ต่อ ปี และเงิน ประกันของ
เสียหาย 5,000 บาท (คืนเมื่อแจ้งยกเลิกสัญญากับทางวิทยาลัยฯ แต่ต้องไม่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย)
2. ผู้จำหน่ายจะจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ทางวิทยาลัยฯประกาศห้ามจำหน่า ย
และก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป
3. ผู้จำหน่ายต้องทำการขายอาหารทุกวันทำการของวิทยาลัยฯ ถ้าไม่มาขายต้องแจ้ง
ล่วงหน้ า อย่ า งน้อ ย 2 วั น และถ้ าหยุด ขายบ่ อยครั้ ง วิท ยาลัย ฯ สามารถยกเลิ กสั ญ ญาการขายได้ ตามเหตุ ผ ล
การพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป
4. ผู้ขายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
5. การทำสัญ ญานั้นให้ผู้ไ ด้รั บการประมู ลได้ มาทำสัญ ญากับ ทางวิท ยาลัยฯ ภายในวัน ถัดไป
หลังจากวันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมจ่ายเงินประมูลงวดแรก และค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
6. อาหารต้องมีคุณภาพ ปริมาณต้องไม่น้อยเกินไป และราคาไม่แพงกว่าราคาที่กำหนด
6.1 ข้าวแกงกับข้าว 1 อย่าง ราคา 25 บาท
6.2 ข้าวแกงกับข้าว 2 อย่าง ราคา 30 บาท
6.3 ข้าวแกงกับข้าว 3 อย่าง ราคา 35 บาท
6.4 น้ำดื่ม เช่น น้ำผลไม้ น้ำหวาน ราคาไม่เกิน 15 บาท
6.5 ข้าวมันไก่ , ข้าวหมูแดง , ข้าวขาหมู , และอาหารตามสั่ง ราคา 30 บาท
6.6 อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ราคา 30 บาท
6.7 ห้ามมีอาหารจานพิเศษราคาพิเศษอย่างเด็ดขาด
6.8 ถ้ามีการจำหน่ายอาหารจานพิเศษ ราคาพิเศษจะถือว่าผิดสัญญา วิทยาลัยฯ จะยกเลิก
สัญญาทันที โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพราะถือว่ามีความผิดชัดเจนในสัญญาแล้ว
7.9 ผู้เช่าต้องมีป้ายชื่อร้านและป้ายบอกราคาอาหาร , เครื่องดื่ม ไว้อย่างชัดเจน
7. กำหนดจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม รวม 6 ร้าน
7.1 ข้าวราดแกงและอาหารตามสั่ง จำนวน 3 ร้าน
7.2 ก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย ขนมจีน จำนวน 1 ร้าน
7.3 ลูกชิ้นทอด อาหารว่าง ข้าวเหนียวหมูปิ้ง หมูทอด จำนวน 1 ร้าน
7.4 ขนม เครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน
9. ห้ า มนำสุ รา สิ่ง ของมึ น เมา บุ ห รี่ และสิ่ง เสพติ ด ทุ กชนิ ด เข้ ามาจำหน่ า ยในโรงอาหารของ
วิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด
10. ผู้เช่าต้องดำเนินการมีกิจการด้วยตนเอง ห้ามมิให้เช่าช่วงต่อ
11. การชำระภาษีถ้ามีการจัดเก็บผู้เช่าต้องเป็นผู้ชำระภาษีเงินได้ด้วยตนเอง
12. ผู้ชนะประมูลราคา จะต้องนำเงินประกันของเสียหายจำนวน 5,000 บาท มาชำระในวัน
ทำสัญญา
13. ในวันที่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มีการเรียนการสอน ผู้ประกอบการขายอาหารร้านค้า
จะต้องมาจำหน่ายทุกร้าน (ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้) หากผู้ประกอบการขายอาหารไม่
มาจหน่ายอาหาร จะต้องจ่ายค่าปรับให้กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
15. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง...../

-215. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ที่เคยมีภาระผูกพันกับวิทยาลัยฯ
และวิทยาลัยฯตรวจสอบได้ว่ามีการแอบอ้างบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมประมูลแทน (ผิดนัดชำระค่าเช้าแผงไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาเช่าตามข้อตกลง)
16. ผู้ที่มีประวิติเกี่ยวกับยาเสพติด วิทยาลัยฯจะถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
17. ห้ามนำเศษอาหารมาทิ้งในถังขยะสาธารณะทุกกรณี
18. ในกรณีที่ผู้เช่าได้รับการร้องเรียนที่นอกเหนือจากข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 3 ครั้งต่อ
หนึ่งภาคเรียน วิทยาลัยฯ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา
19. การจำหน่ายสินค้าใดต้องได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
20. ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหาร
21. ห้ามใช้กล่องโฟมและแก้วพลาสติกบรรจุอาหาร
22. เรื่องอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยการอาชีพจอมทองกำหนด
เอกสารประกอบการยื่นซองเสนอราคา (ผู้เสนอราคาต้องมายื่นด้วยตนเอง)
1. ใบเสนอราคารายการอาหาร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน

ใบเสนอราคารายการอาหาร
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคา
ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.....................................หมู่ที่..........................ถนน.................................ตำบล...................................
อำเภอ....................................................จังหวัด............................................โทรศัพท์.................................................
ได้พิจารณาตามประกาศประมูลราคาและเงื่อนไขการประมูลราคาของวิทยาลัยการอาชีพจอมทองแล้ว จึงขอเสนอ
ราคา ร้านค้า จำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ที่โรงอาหารประจำวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อประกอบ
กิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการดังต่อไปนี้
✓
ทำเครื่องหมายใน ราคาเสนอ/ปี หมายเหตุ
รายการที่เลือก

ลำดับที่

รายการอาหาร

1.
2.
3.
4.

ข้าวราดแกงและอาหารตามสั่ง
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย ขนมจีน
ลูกชิ้นทอด อาหารว่าง ข้าวเหนียวหมูปิ้ง หมู
ทอด
ขนม เครื่องดื่ม

ราคารวม

(......................................................................)

ถ้าข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะในการประมูลราคาครั้ง นี้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ประมูลราคาและใบเสนอราคาที่ข้าพเจ้าได้เสนอทุกประการ
เสนอราคา ณ วันที่...................เดือน.......................................พ.ศ.....................................
(ลงชื่อ)............................................................ผู้เสนอราคา
(.......................................................)
เงื่อนไขในการประมูลราคาร้านค้า จำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการด้านการขายอาหารและเครื่องดื่ม
2. มีสัญชาติไทย

