
เอกสารสอบราคา เลขท่ี  1/2558 
สอบราคาหาผู้จ้าหน่ายน ้าดื่ม  เครื่องดื่มสมุนไพร  และไอศกรีม 

ตามประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ   ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
……………………. 

             โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาหาผู้จ าหน่าย
น้ าดื่ม เครื่องดื่มประเภทตัก ประเภทน้ าสมุนไพร เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบ และไอศกรีม      
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประจ าปีการศึกษา 2558  โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  ก าหนดให้การด าเนินการจ าหน่ายน้ าดื่ม เครื่องดื่มประเภทตัก ประเภทน้ าสมุนไพร เครื่ องดื่มที่มีนม   
เป็นส่วนประกอบ และไอศกรีม  โดยโรงเรียนสามารถก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาและพัฒนาด้านคุณภาพและการ
บริการจากร้านค้าเพียงร้านเดียว  ทั้ งนี้ เพ่ือประโยชน์สุข     ของนักเรียนและบุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
2.  การคัดเลือกหรือก าหนดให้บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  ร้านค้าหรือบุคคลใด  เข้าจ าหน่ายน้ าดื่ม เครื่องดื่มประเภท
ตัก ประเภทน้ าสมุนไพร เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบและไอศกรีม เข้าจ าหน่ายหรือบริการให้
ด าเนินการโดยคณะกรรมการที่ โรงเรียนมอบหมาย ด้วย การเปรียบเทียบรายละเอียดต่างๆจากที่มีผู้
เสนอขอเข้าจ าหน่ายหรือบริการ   และพิจารณาว่าให้ผลตอบแทนจากการด าเนินการเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนและบุคคลอ่ืนที่ เกี่ยวข้องมากที่สุด  
3.  บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  ร้านค้า  บุคคล  ผู้ขอเข้าจ าหน่าย  และคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบให้เข้า   
    จ าหน่ายได้  จะต้องเป็นผู้ลงทุนจัดสร้างซุ้มจ าหน่ายเองและจ าหน่าย ณ จุดที่โรงเรียน (โดยผู้บริหารหรือ  
    คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด) 
4.  บริษัทฯ  ต้องเป็นผู้รับภาระในการจัดพนักงานขาย  และต้องเป็นพนักงานขายที่แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
     ตามท่ีบริษัทก าหนดการแต่งกาย  มีความประพฤติเป็นแบบอย่างของนักเรียนทุกคนในสถานศึกษาได้ 
5.  บริษัทฯ ต้องจัดเครื่องท าน้ าดื่มชนิดต่างๆให้มีคุณภาพเชื่อถือได้  ไม่เป็นปัญหาต่อผู้ดื่มหรือสิ่งบริโภคอ่ืนที่ 
    อนุญาตให้จ าหน่ายนอกเหนือจากน้ าดื่ม  เป็นสิ่งที่มีประโยชน์  มีคุณภาพเชื่อถือได้ทุกชนิด 
6.  พนักงานจ าหน่ายหรือผู้สัมผัสเครื่องดื่มผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขว่าเป็นผู้  
    ปราศจากโรคติดต่อที่อาจติดต่อไปยังนักเรียนที่ใช้บริการ 
7.  บริษัทฯ ต้องรักษาความสะอาด  เครื่องมือ-อุปกรณ์  ภาชนะ  ซุ้มจ าหน่าย เครื่องดื่มทุกๆชนิดให้สะอาด 
    อยู่เสมอ 
8.  บริษัทฯ ต้องใช้วัตถุดิบในการผลิตน้ าดื่ม  เครื่องดื่มชนิดต่างๆอย่างสะอาดปลอดภัย  ปราศจากเชื้อปลอมปน 
    อันเป็นเหตุแห่งปัญหาโรคในระบบทางเดินอาหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  
    เรียบร้อยแล้ว 
9. บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบการเก็บขยะที่เกิดจากการจ าหน่ายน้ าดื่มและเครื่องดื่มทุกชนิดที่บริษัทจ าหน่าย    
    ทั้งนี้อาจจ้างลูกจ้างหรือจัดค่าใช้จ่ายเข้าระบบท าความสะอาดและขจัดขยะของโรงเรียน 
10.  ก าหนดเวลาจ าหน่าย  ให้บริษัทจ าหน่ายได้ทุกวันที่โรงเรียนท าการ  และในวันที่มีกิจกรรมพิเศษใน    
      วันหยุดราชการ  จ าหน่ายได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.  ส าหรับนักเรียนปกติ ยกเว้นเวลาเรียน   
      หากมีการซ้อมกีฬา-ลานกีฬา  ให้จ าหน่ายได้ถึง 20.00 น.  ส าหรับชว่งนอกเหนือจากคาบ พักของ 
      นักเรียน  ให้จ าหน่ายตามข้อตกลงเป็นพิเศษ เช่น ชั่วโมงพลศึกษา  กิจกรรมภาคสนาม  หรือ 

   การจัดกิจกรรมการกุศลฯ 
 

11. ให้บริษัทสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลหรือกิจกรรมการกุศลที่โรงเรียนจัดและขอรับการสนับสนุน 
12. ก าหนดประเภทเครื่องดื่มและราคา 
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      12.1. ประเภทน้ าดื่มบรรจุขวด  ราคา 5  บาท  ตามขนาดบรรจุ ใช้น้ าดื่มของโรงเรียนสตรสีมุทรปราการ  มี
การรับรองโดย อย. 
      12.2 ประเภทไอศกรีม  เช่น วานิลา ช็อกโกแลต  โคน  ถ้วย  แท่ง  ผลไม้  ราคาตามที่บริษัทผู้ผลิตก าหนด 
      12.3 ประเภทน้ าหวานทั่วไป  เช่น  ส้ม  มะนาว  ลิ้นจี ่ องุ่น  บลูเบอร์รี่  ฯลฯ   
      12.4 ประเภทน้ าผลไม้และน้ าปั่น  เช่น มะพร้าว  สัปปะรด  ข้าวโพด  แตงไทย  แตงโม  แคนตาลู๊ป     
             กล้วยหอม  ล าไย  บ๊วย  มะนาว  ส้ม  ฝรั่ง  แอปเปิ้ล  บลูเบอร์รี่  มะนาวเขียว    
      12.5 ประเภทเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  เช่น มะเขือเทศ  กล้วยหอม  แอปเปิ้ล  แคนตาลู๊ป  แครอท  สับปะรด   
             เผือก  ฟักทอง  ละมุด  ผลไม้รวม ฯลฯ   
      12.6 ประเภทโหลแก้ว เช่น  นมเย็น  โกโก้  มะพร้าว  ข้าวโพด  ขนุน  ส้มสด  เงาะ  แห้ว  มะนาว  กระเจี๊ยบ 
             เก็กฮวย  ล าไย  เฉาก๊วย  ลูกเกด  ฯลฯ   
เครื่องดื่มในข้อ 12.2 -12.6 จ าหน่ายตามขนาดและราคาดังนี้ 
 ขนาด 12 ออนซ์ ราคา 6 บาท ขนาด 16 ออนซ์ ราคา 10 บาท 
13. บริษัทต้องรับผิดชอบค่าน้ า-ค่าไฟเอง โดยต้องติดตั้งมิเตอร์  
 น้ าประปา ยูนิตละ 20 บาท ค่าไฟ ยูนิตละ 10 บาท 
14. การท าสัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี     
 
 
      
 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
 1  พฤษภาคม  2558 
 


