
 
ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี 

เรื่อง  สรรหาผูประกอบการจําหนายอาหารในราน Canteen ของโรงเรียนสุราษฎรธาน ี 
---------------------------- 

ดวยโรงเรียนสุราษฎรธานีโดยผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานีไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่องมอบอํานาจ
เกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงคสรรหาผูประกอบการจําหนายอาหารในราน Canteen ภายในโรงเรียนสุราษฎรธานี 
เพื่อจําหนายอาหารใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1. มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  
2. ไมเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัว 
3. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนรายชื่อแลว 
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียนสุราษฎรธานี ณ 

วันประกาศสรรหา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

  กําหนดยื่นเอกสารประกอบการสรรหา ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ระหวางเวลา 09.00 ถึง 
16.00 น. ณ สํานักงานกลุมบริหารงานงบประมาณ อาคารเชิดวัฒนา (อ.6)  กําหนดเปดซองประกอบการสรรหาใน    
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 ตั้งแตเวลา 09.30 น. ณ หองพุทธรักษา อาคาร 6  ประกาศผลการเปดซองประกอบการ
สรรหา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เวลา 14.30 น. ทางเว็บไซตโรงเรียนสุราษฎรธานี(www.st.ac.th)  และจัดทํา
สัญญา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ.สํานักงานกลุมบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎรธานี     
ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 
  ผูสนใจที่จะเขารับการสรรหาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสรรหาผูประกอบการ
จําหนายอาหารในราน Canteen ของโรงเรียน รายละเอียดตามแนบทายประกาศนี้ โดยติดตอขอรับเอกสารประกอบการ
สรรหาไดที่สํานักงานกลุมบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎรธานี ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี ระหวาง      
วันที่ 29 พฤศจิกายน –  7 ธันวาคม พ.ศ.2559 ระหวางเวลา 09.00 ถึง 16.00 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท 
หมายเลข 0-7727-2300 ตอ 600 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.st.ac.th      
 
    ประกาศ  ณ วันที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 
 

                
            (นายชาญณรงค   ผดุงชอบ) 
       รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน 
        ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธาน ี
 
 



 
หลักเกณฑและเงื่อนไขการสรรหาผูประกอบการจําหนายอาหารในราน Canteen ของโรงเรียนสุราษฎรธาน ี

แนบทายประกาศโรงเรียนสุราษฎรธาน ี
เรื่อง  สรรหาผูประกอบการจําหนายอาหารในราน Canteen ของโรงเรียนสุราษฎรธาน ี

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
----------------------------- 

ดวยโรงเรียนสุราษฎรธานี มีความประสงคสรรหาผูประกอบการจําหนายอาหารในราน Canteen ของ
โรงเรียนสุราษฎรธานี และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี ้

1.หลักฐานประกอบการยื่นการสรรหา 
2.1  ใบเสนอราคา 
2.2  สําเนาบัตรประชาชนผูยื่นใบเสนอราคา 
2.3  สําเนาทะเบียนบานผูยื่นใบเสนอราคา 
2.4  ใบรับรองแพทย 
2.5  กรณีเปนนิติบุคคล ตองมีหลักฐาน ดังนี ้
  - สําเนาหนังสือจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
  - กรณีผูจัดการนิติบุคคลไมไดยื่นเอกสารสรรหาดวยตนเอง ตองมี หนังสือมอบอํานาจ

ใหตัวแทนเปนผูยื่นเอกสารสรรหา 
  - หลักฐานอื่นๆที่เก่ียวของ 

2.หลักเกณฑเงือ่นไขการประกอบการสรรหา 

2.1  ผูประกอบการตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
2.2  กําหนดราคาขั้นต่ําในการเสนอราคา 70,000 บาทตอป ในวันที่กําหนดทําสัญญา หากผู

ไดรับการประมูลไมมาทําสัญญาตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดแลว ถือวาสละสิทธิ์ โดยโรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะเรียกผู ไดรับการ
ประมูลรายอื่นตามลําดับที่เสนอราคาไดตอไป 

2.3  การเสนอราคา ผูประกอบการตองเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินจะตองระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลอก ขีดฆา แกไขเปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวทุกแหง 

2.4  ผูประกอบการตองวางเงินประกันสัญญาซึ่งกับรอยละ 5 ของราคาที่เสนอ เปนเงินค้ํา
ประกันความเสียหาย อันเกิดจากการประกอบการหรือความเสียหายอันเกิดจากการประมาทเลินเลอของผูประกอบการ 
เงินค้ําประกันสัญญาของผูประกอบการ จะไดรับคืนตอเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาหรือไดรับเงินคืนบางสวน หากเกิด
ความเสียหายกับโรงเรียน และจะยึดกรณีผูประกอบการผิดสัญญา โดยไมมีดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินดังกลาวขางตน 

3.เงื่อนไขในการจําหนายสินคาและการดําเนินการ 
3.1    ผูประกอบการจะตองจายเงินสนับสนุนคาน้ํา – คาไฟ  โดยเหมาจายปละ 10,000.-บาท 
3.2    วัสดุ  อุปกรณ  ผูประกอบการเปนผูจัดหามาเอง  เมื่อหมดสัญญาใหรื้อถอนกลับได 
3.3    ผูประกอบการการจะตองรับสินคาที่ครู  นักเรียนผลิต (สินคาที่เกิดจากผลผลิตในครอบครัว

ทําเอง  ไมใชระบบโรงงานหรือผลผลิตตามโครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน)  ไปจําหนายในรานคาตาม
กลไกของตลาด 

3.4    โรงเรียนจะทําสัญญาใหผูเสนอราคา  ไดเขาดําเนินการไดคราวละ 2 ป  แลวจึงเปดประมูล
ใหม 
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3.5    หากบุคลากรของทางโรงเรียน  มีสวนเกี่ยวของกับผูประมูลได  หามเขาไปชวยจําหนายสินคา
หรือชวยเหลือใด ๆ  ในราน Canteen ทั้งสิ้น  ไมอนุญาตใหครู – บุคลากรของโรงเรียน  เขาชวยเหลืองานราน Canteen ในชวง
เวลาปฏิบัติงานปกติ 

 3.6   ผูประกอบการจะตองรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่  เช็ดถู  ทําความสะอาดภายใน - ภายนอก
อาคาร  และบริเวณอาคารโดยรอบใหเรียบรอย  หากเกิดเสียหายจะตองชดใชหรือปรับปรุงซอมแซมใหเหมือนเดิม 

 3.7    สถานที่ประกอบการตองถูกสุขลักษณะ ผูประกอบการตองแตงกายสุภาพเรียบรอย  มารยาท
ดี สินคาอาหารที่ขายตองสะอาด รวมทั้งมีภาชนะปกปด เพื่อปองกันแมลงและฝุนละออง ตองจัดสถานที่และน้ําสะอาดสําหรับ
ชะลางภาชนะใสอาหาร และตองจัดที่ทิ้งหรือที่เก็บเศษอาหารและเศษขยะอื่นๆใหมิดชิดและอาหาร 

 3.8    อาหารและสินคาที่จําหนายตองมีคุณภาพเปนประโยชนตอรางกาย 
 3.9    อาหารและสินคาที่จําหนายทุกชนิดตองติดปายแสดงราคา  และราคาสินคาทุกชนิดตองไมสงู

กวาราคาทองตลาด 
 3.10  สินคาที่หามจําหนาย ไดแก 

- สารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มชูกําลังและของมึนเมาทุกชนิด 
- ลูกอม ลูกกวาด หมากฝรั่ง ของคบเคี้ยวประเภทที่มีเปลือกและสินคาที่ไมมีประโยชน

ตอรางกาย 
- สินคาที่เกี่ยวของกับการพนัน หรือมีของแถมเปนอุปกรณในการเลนการพนัน 

3.11   สินคาที่อนุญาตใหจําหนาย ไดแก  
- อาหารหลัก เชน ขาว ขนมจีน กวยเตี๋ยว เปนตน 
- น้ําดื่ม น้ําผลไมปน น้ําหวานและน้ําอัดลมทุกชนิด 
- สินคาที่จําเปนในการอุปโภค – บริโภค   

3.12   ระยะเวลาที่เปดบริการทุกวันทําการของโรงเรียนและวนัหยุด  กําหนดเวลา  ดังนี ้
- สําหรับคร ู– บุคลากร  จาํหนายตั้งแตเวลา  07.00 – 18.00  น. 
- สําหรับนักเรยีน  จําหนายตั้งแตเวลา  09.00 – 18.00  น.  

3.13  โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพของผูประกอบการ ประกอบดวยคณะครู
และบุคลากร จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4. การพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด  
โรงเรียนสุราษฎรธานี ขอสงวนสิทธิ์ในผลการพิจารณาโดยผูเขาเสนอราคาจะนําไปเปนเหตุ

ฟองรองหรืออุทธรณใดๆ ไมไดท้ังสิ้นและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการถือเปนสิทธิ์ของโรงเรียนที่พึงกระทําได 
5.ระยะเวลาการประกอบการ 

เริ่มตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2560  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


