(สําเนา)
หลักเกณฑ์และวิ ธีการขอจําหน่ ายอาหาร
ภายในตึกสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมส่งเสริ มการเกษตร จํากัด
พ.ศ. 2541

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด ข้อ 52
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 27 ประชุมครัง้ ที่ 12/2540 วันที่ 16 ธันวาคม 2540
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารขอจําหน่ายอาหารภายในตึกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
จํากัด พ.ศ.2541 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 หลักเกณฑ์น้ีเรียกว่า “หลักเกณฑ์และวิธกี ารขอจําหน่ายอาหารภายในตึกสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด พ.ศ.2541”
ข้อ 2 หลักเกณฑ์น้ีให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 5 มกราคม 2541 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ผูป้ ระสงค์จะจําหน่ายอาหารภายในตึกสหกรณ์ฯ จะต้องยืน่ ความจํานงเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อสหกรณ์ฯว่าจะจําหน่ายอาหารประเภทใด ราคาหน่วยละเท่าใด และเมือ่ ได้รบั การพิจารณาให้เป็ น
ผูจ้ าํ หน่ายอาหารภายในตึกสหกรณ์ฯได้แล้ว หากมีความจําเป็ นจะต้องปรับราคาอาหารเพิม่ ขึน้ ผูจ้ าํ หน่าย
อาหารจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบล่วงหน้าและได้รบั อนุ มตั จิ ากสหกรณ์ฯเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเพิม่ ราคา
อาหารได้
ข้อ 4 ผูจ้ าํ หน่ายอาหารจะต้องเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับสหกรณ์ฯเท่านัน้ และในระหว่างทีส่ ญ
ั ญา
มีผลบังคับ หากผูจ้ าํ หน่ายอาหารรายใดประสงค์จะให้บุคคลอื่นเข้ามาจําหน่ายอาหารแทน จะต้องได้รบั ความ
ยินยอมจากสหกรณ์ฯก่อนจึงจะเข้ามาจําหน่ายอาหารได้ และให้ผเู้ ข้ามาแทนมีระยะเวลาจําหน่ายอาหาร ได้
เท่าระยะเวลาทีเ่ หลือของผูจ้ าํ หน่ายอาหารรายเดิม
ข้อ 5 ผูจ้ าํ หน่ายอาหารทุกร้าน จะต้องติดราคาจําหน่ายอาหารในทีท่ ม่ี องเห็นได้ชดั เจน
เพือ่ ให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้ทราบราคาอาหารแต่ละชนิดว่าราคาเท่าใด
ข้อ 6 สหกรณ์ฯจะพิจารณาผูป้ ระสงค์จะจําหน่ายอาหารจากผูท้ ย่ี น่ื ความจํานงไว้ โดยจะ
พิจารณา 2 ปีต่อครัง้
กรณีผจู้ าํ หน่ายอาหารรายใหม่ เมือ่ สหกรณ์ฯแจ้งให้เข้ามาจําหน่ายอาหารได้แล้ว
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนแรกนับแต่วนั ลงนามในสัญญา สหกรณ์ฯจะทําการประเมินผล หากผลการประเมิน
ไม่ผา่ นไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ก็ให้ถอื ว่าสัญญาทีล่ งนามไว้สน้ิ สุดลงทันทีนบั แต่วนั ทีส่ หกรณ์ฯแจ้งให้ทราบด้วย
วาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร
กรณีผจู้ าํ หน่ายอาหารรายเดิม สหกรณ์ฯจะทําการประเมินผลทุก 6 เดือน หากผล
การประเมินไม่ผา่ นไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ก็ให้ถอื ว่าสัญญาทีล่ งนามไว้สน้ิ สุดลงทันที นับแต่วนั ทีส่ หกรณ์ฯ
แจ้งให้ทราบด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร
กรณีผขู้ น้ึ บัญชีไว้ สหกรณ์ฯจะขึน้ บัญชีผจู้ าํ หน่ายอาหารสํารองไว้มกี าํ หนด 2 ปี
และเมือ่ ครบกําหนด 2 ปีแล้ว หรือเมือ่ มีการประกาศรับขึน้ บัญชีผปู้ ระสงค์จะจําหน่ายอาหารภายในตึก
สหกรณ์ฯใหม่ ก็ให้ถอื ว่าบัญชีรายชือ่ ทีข่ น้ึ ไว้ทงั ้ หมดถูกยกเลิกโดยปริยาย

-2ข้อ 7 ผูจ้ าํ หน่ายอาหารจะต้องเชือ่ ฟงั ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําและคําสังของผู
่
จ้ ดั การหรือ
บุคคลทีผ่ จู้ ดั การมอบหมายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการจําหน่ายอาหารหรือเรือ่ งอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการจําหน่ายอาหาร
ข้อ 8 ผูจ้ าํ หน่ายอาหารทุกรายจะต้องวางเงินประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาและหรือประกัน
ความเสียหายเป็ นจํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ไวักบั สหกรณ์ฯในวันทําสัญญา เงินจํานวนนี้สหกรณ์ฯ
จะคืนให้เมือ่ ครบกําหนดสัญญาหรือเมือ่ มีการตกลงเลิกสัญญา และผูจ้ าํ หน่ายอาหารจะต้องไม่ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
ข้อหนึ่งข้อใดด้วย จึงจะมีสทิ ธิรบั เงินคืนได้
ข้อ 9 อํานาจหน้าทีใ่ นการดําเนินการกับผูจ้ าํ หน่ายอาหาร ไม่วา่ จะอยูใ่ นขัน้ ตอนใดซึง่ เป็ น
อํานาจหรือหน้าทีข่ องสหกรณ์ฯ ก็ให้เป็ นอํานาจหน้าทีซ่ ง่ึ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯสามารถดําเนินการแทนสหกรณ์ฯ
ได้ทงั ้ สิน้ ทัง้ นี้ เมือ่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ดาํ เนินการไปแล้วได้ผลประการใด จะต้องรายงานผลการดําเนินการนัน้
ให้คณะกรรมการสวัสดิการได้รบั ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2541
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