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ประกาศส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจ าหน่ายอาหารในภายพื้นที่ 
ห้องอาหาร SOOK CANTEEN อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

 
 

ด้วยส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) มีควำมประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบกำร
ร้ำนค้ำเพ่ือจ ำหน่ำยอำหำรในภำยพ้ืนที่ห้องอำหำร SOOK Canteen อำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ ให้แก่บุคลำกร สสส. 
บุคคลภำยนอกผู้เข้ำร่วมประชุม และผู้มำติดต่อภำยในอำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ ด้วยวิธีกำรยื่นเอกสำรประกอบกำร
คัดเลือก โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
๑. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดหำผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำส ำหรับจ ำหน่ำยอำหำรมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรและถูกสุขลักษณะ ให้แก่
บุคลำกร สสส. บุคคลภำยนอกผู้เข้ำร่วมประชุม และผู้มำติดต่อภำยในอำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ 

  
๒. ประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มท่ีจัดให้มีการจ าหน่าย 
 ๒.๑ ประเภทข้ำวรำดแกง และประเภทอำหำรตำมสั่ง 
 ๒.๒ ประเภทก๋วยเตี๋ยว หรือประเภทเส้นต่ำง ๆ 
 ๒.๓ ประเภทอำหำรอีสำน ได้แก่ ส้มต ำ ย ำ สลัด เป็นต้น 
 ๒.๔ ประเภทของหวำน ได้แก่ ไอศกรีม เบเกอรี่ และผลไมพ้ร้อมทำน เป็นต้น  
  
๓. เวลาเปิดให้บริการจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  

เปิดให้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และวันเสำร์ 
เวลำ ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตำมที่  สสส. ก ำหนด โดยแจ้ง            
ให้ผู้ประกอบกำรทรำบล่วงหน้ำ 
 
๔. ราคาจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแต่ละชนิด 

๔.๑ ประเภทข้ำวรำดแกง 
- ข้ำวเปล่ำและกับข้ำว ๑ อย่ำง รำคำ ๔๐ บำท  
- ข้ำวเปล่ำและกับข้ำว ๒ อย่ำง รำคำ ๔๕ บำท 
- ข้ำวเปล่ำและกับข้ำว ๓ อย่ำง รำคำ ๕๐ บำท 
- แยกข้ำวเปล่ำ รำคำ ๑๐ บำท 
- แยกกับข้ำว รำคำ ๓๐ บำท 
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๔.๒ ประเภทอำหำรตำมสั่ง 
- ไก่/หมู ชำมละรำคำ ๔๐-๔๕ บำท 
- เนื้อ ชำมละรำคำ ๕๐-๖๐ บำท  
- กุ้ง ปลำหมึก ชำมละรำคำ ๕๐-๖๐ บำท 
- รวมมิตร ชำมละรำคำ ๖๐-๗๐ บำท 

๔.๓ ประเภทก๋วยเตี๋ยวหรือประเภทเส้นต่ำง ๆ 
- ไก่/หมู ชำมละรำคำ ๔๐-๔๕ บำท 
- เนื้อ ชำมละรำคำ ๕๐-๖๐ บำท  
- กุ้ง ปลำหมึก ชำมละรำคำ ๕๐-๖๐ บำท 
- รวมมิตร ชำมละรำคำ ๖๐-๗๐ บำท 

๔.๔ ประเภทอำหำรอีสำน 
- ส้มต ำ ย ำ สลัด รำคำเริ่มต้นที่ ๔๐-๕๐ บำท 

๔.๕ ประเภทขนมหวำนและผลไม้ 
- ขนมหวำน ถ้วยละ ๑๐-๑๕ บำท 
- ขนมไทย ชิ้นละ ๑๐-๑๕ บำท 
- ผลไม้สดตัดแต่ง จำนละ ๑๕-๒๐ บำท 

 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรจะต้องจัดให้มีผักสดตำมฤดูกำล และน้ ำซุปให้ตักรับประทำนได้โดยไม่คิดเงินเพ่ิม ในกรณี

ทีจ่ ำหน่ำยอำหำรประเภทตำมสั่งหรือเมนูรำยกำรพิเศษที่ไม่เป็นไปตำมรำคำดังกล่ำว ให้แสดงรำคำอำหำรอย่ำงชัดเจน
พร้อมแจ้งให้ผู้บริโภคทรำบ 

 
๕. ส่วนลดราค่าอาหาร 

๕.๑ เด็กและเยำวชน นักเรียน นักศึกษำ ที่เข้ำชมนิทรรศกำรภำยในอำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะเป็น      
หมู่คณะ ให้ได้รับส่วนลดค่ำอำหำร รำคำ ๓๐ – ๓๕ บำท 

๕.๒ บุคลำกรของ สสส. ให้ได้รับส่วนลดเฉพำะค่ำอำหำรในอัตรำร้อยละ ๒๐ โดยจะต้องแสดงบัตร
พนักงำนทุกครั้ง 
 
๖. ข้อปฏิบัติในการจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
 ๖.๑ อำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะเป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี่และสุรำ รวมถึงสำรหรือสิ่งอ่ืนที่ท ำลำยสุขภำพ          
โดยห้ามผู้ประกอบการน าอาหารที่มีลักษณะดังกล่าวมาจ าหน่ายภายในพื้นที่ห้องอาหาร SOOK Canteen 
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
 ๖.๒ ผู้ประกอบกำรจะต้องจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่มีคุณภำพ สดใหม่ สะอำด มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
และมีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นส ำคัญ 

๖.๓ ผู้ประกอบกำรจะต้องใช้วัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรเพ่ือสุขภำพเป็นหลัก โดยวัตถุดิบที่น ำมำปรุง
อำหำรต้องเป็นวัตถุดิบที่สด สะอำด คุณภำพดี และมีควำมปลอดภัย เช่น กำรใช้ข้ำวปลอดสำรพิษหรืออินทรีย์               
ผักและผลไม้ตำมฤดูกำลที่มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดอย่ำงเหมำะสม เป็นต้น 
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๖.๔ ผู้ประกอบกำรจะต้องด ำเนินกำรจัดระบบกำรจัดกำรขยะในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยมีข้อตกลงและ
แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำรและขนย้ำยขยะท่ีเกิดจำกกำรจัดบริกำรอำหำร ตำมท่ี สสส. ก ำหนด 
 ๖.๕ ผู้ประกอบกำรจะต้องดูแลรักษำควำมสะอำดของอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ รวมถึงพ้ืนที่ในร้ำนอำหำรและ
บริเวณพ้ืนที่โดยรอบอย่ำงถูกหลักสุขอนำมัย  
 ๖.๖ ผู้ประกอบกำรจะต้องจัดหำเครื่องแต่งกำยอย่ำงถูกต้องตำมหลักสุขอนำมัย ได้แก่ กำรสวมหมวก ผ้ำกัน
เปื้อนและผ้ำปิดปำก รวมถึงจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ COVID-๑๙ ตำมท่ี สสส. หรือทำง
รำชกำรก ำหนด 

๖.๗ ผู้ประกอบกำรจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรอ่ืนๆ ตำมที่  สสส . ก ำหนด ที่อำจมีขึ้นในภำยหลัง            
เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้พลาสติก ห้ามใช้กล่องโฟม              
เป็นต้น 

๖.๘ สสส. จะจัดให้มีกำรติดตำมประเมินคุณภำพของร้ำนอำหำรและกำรบริกำรเป็นประจ ำทุก ๓ เดือน          
เพ่ือน ำมำใช้พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพ 

๙.๔ สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเข้ำพ้ืนที่ เพ่ือวัตถุประสงค์ด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนทีจ่ ำหน่ำยอำหำร รวมทั้งกำรปรับปรุงพื้นที่เพ่ือสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ 
 
๗. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้า 

๗.๑ สสส. จะสนับสนุนอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์เครื่องครัว เตำแก๊ส ชุดจำนชำมช้อน โดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำย และไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าใช้สถานที่ เพ่ือส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยและบริโภคอำหำรเพ่ือสุขภำพใน
รำคำที่เหมำะสมและใช้วัตถุดิบที่มีคุณภำพสะอำดและปลอดภัย 

๗.๒ สสส. อนุญำตให้ผู้ประกอบสำมำรถรับจัดอำหำรส ำหรับกำรประชุมภำยในอำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ
หรือภำยนอกสถำนที่ หรือให้บริกำรรับสั่งอำหำรแบบ Delivery ได้เฉพำะในวันเปิดให้บริกำรเท่ำนั้น 
 
๘. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (กรณีได้รับคัดเลือก)  

๘.๑ ผู้ประกอบกำรจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ตำมมิเตอร์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ  
ค่ำแก๊ส และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  เป็นต้น  

๘.๒ ผู้ประกอบกำรต้องวำงหลักประกันควำมเสียหำย จ ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)        
ในรูปแบบของหนังสือค้ ำประกันจำกธนำคำร หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ พันธบัตรรัฐบำลไทย และ สสส. จะคืนเมื่อหมด
ภำระผูกพันตำมสัญญำ 

 
๙. ระยะเวลาสัญญาให้ใช้พื้นที่จ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  

ก ำหนดระยะเวลำ ๒ ปี เริ่มตั้งแต่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ จนถึง ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หำกฝ่ำยหนึ่ง              
ฝ่ำยใดประสงค์จะยกเลิกสัญญำนี้ สำมำรถกระท ำได้โดยแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ำยหนึ่งรับทรำบล่วงหน้ำ               
ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน  
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๑๐. คุณสมบัติของผูย้ื่นข้อเสนอ 
๑๐.๑ เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลตำมกฎหมำยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้มีอำชีพให้บริกำร

จ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  
๑๐.๒ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรผลิต ปรุง จ ำหน่ำยและบริหำรจัดกำรธุรกิจอำหำรหรือเครื่องดื่ม อย่ำงน้อย ๑ ปี  
๑๐.๓ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่

ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
๑๐.๔ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหรือควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอได้มี

ค ำสั่งให้สละสิทธิควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
๑๐.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำยอ่ืน ณ วันที่ประกำศรับข้อเสนอ 
 

๑๑. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
๑๑.๑ ประวัติและประสบกำรณ์ด้ำนกำรผลิต ปรุง และจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม 
๑๑.๒ ประเภทอำหำรหรือเครื่องดื่มที่จัดให้มีกำรจ ำหน่ำย  
๑๑.๓ กรณีผู้เสนอรำยใดมีคุณสมบัติหรือยื่นหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมที่ก ำหนด สสส. จะไม่รับ

พิจำรณำข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำดเล็กน้อยหรือกรณีมิใช่สำระส ำคัญ ทั้งนี้  เฉพำะที่พิจำรณำเห็นว่ำจะ
เป็นประโยชน์ต่อ สสส. เท่ำนั้น และกำรพิจำรณำคัดเลือกของ สสส. ถือเป็นที่สุด 

๑๑.๔ สสส. จะไม่รับข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่งหรือข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ ำนวนหรือ
ประเภท หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกโดยไม่พิจำรณำคัดเลือกได้ ตำมที่เห็นสมควร                   
ทั้งนีใ้ห้ถือว่ำกำรตัดสินของ สสส. เป็นที่สุด โดยประกอบกำรจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได ้
 
๑๒. การชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการยื่นข้อเสนอ 

๑๒.๑  ก ำหนดจัดให้มีกำรรับฟังและชี้แจงรำยละเอียดกำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ในวันศุกร์ที่                
๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ อำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงำมดูพลี     
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพ ๑๐๑๒๐ 

๑๒.๒  ก ำหนดกำรยื่นซองเอกสำรข้อเสนอในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.            
ถึง ๑๒.๐๐ น. (วันเดียวเท่านั้น) ที่ ศูนย์ธุรการ (ชั้นB1) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ๑๐๑๒๐  

โดยระบุหน้ำซองเอกสำรให้ชัดเจนว่ำ “กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำเพ่ือจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม
ในภำยพ้ืนที่ห้องอำหำร SOOK CANTEEN อำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ” และจัดท ำเอกสำร ๑ ชุด ตำมรำยละเอียด 
ดังนี้ 

๑๓. เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ 
๑๓.๑ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล (ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ, ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด, บริษัทจ ำกัด) 
(๑) ส ำเนำหรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล/วัตถุประสงค์แนบท้ำยหนังสือรับรอง (มีอำยุไม่

เกิน ๓ เดือน)  
(๒) ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ (มีอำยุไม่เกิน ๓ เดือน) 
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(๓) ส ำเนำบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร (ถ้ำมี) 
(๔) ส ำเนำบัญชีผู้มีอ ำนำจควบคุม และบัญชีรำยชื่อ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) 
(๕) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) 
(๖) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ที่จะลงนำมสัญญำกับ สสส. (ต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น) 
ในกรณีมีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีเอกสำรเพิ่ม ดังต่อไปนี้ 
- ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 
- ส ำเนำบัตรประชำชนของพยำน ๑ ท่ำน 
- อำกรแสตมป์ ๓๐ บำท 
(ผู้ประกอบการ/ผู้มีอ านาจเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้องออ่าางละอ๑อฉบับ)อ 
๑๓.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล 
(๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
(๒) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี) 
(๓) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี (ใบกำรจดภำษีมูลค่ำเพ่ิม) (ถ้ำมี) 
(๔) ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี)  
(๕) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  
๑๓.๓ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา  
(๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
(๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
(๓) ค ำรับรองยินยอมให้ท ำนิติกรรมของคู่สมรส (ถ้ำมี)  

 
๑๔. ประกาศรายช่ือผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 

สสส. ก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้จ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม 
ภำยในเดือนกันยำยน ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th 

 
๑๕. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
นำงสำวฐิติมำ แสงรักษำ 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 
อำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ เลขท่ี ๙๙/๘ ซอยงำมดูพลี  
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๒๐  
โทรศัพท์หมำยเลข ๐-๒๓๔๓-๑๕๐๐ โทรสำรหมำยเลข ๐-๒๓๔๓-๑๕๐๑ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗-๕๑๐-๐๒๗๑ 
E-mail: thitima_sa@thaihealth.or.th 
 

http://www.thaihealth.or.th/
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*************************************** 
ภาคผนวก 

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานการณ์ปัจจุบัน 
  

๑. กลุ่มผู้ใช้บริการในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
๑.๑ เจ้ำหน้ำที่ สสส. จ ำนวน ๑๕๐ คนต่อวัน* 
๑.๒ ภำคีเครือข่ำย,ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้ำร่วมประชุม/ฝึกอบรม ต่ำง ๆ  จ ำนวน ๑๐๐ คนต่อวัน*  
๑.๓ นักเรียน และผู้มำใช้บริกำรนิทรรศกำร 
๑.๔ ลูกค้ำภำยนอก เช่น หน่วยงำนและออฟฟิศโดยรอบ / ผู้ใช้บริกำรสวนสำธำรณะ และประชำชนผู้พัก

อำศัยโดยรอบ  
*หมำยเหตุ : เป็นข้อมูลตัวเลขโดยประมำณ บำงวันอำจมำกหรือน้อยกว่ำจ ำนวนดังกล่ำว 
  

๒. ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าแก๊ส  
๒.๑ ค่ำไฟฟ้ำ สสส. จะมีมิเตอร์แยกเฉพำะโดยเรียกเก็บตำมอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่ สสส. จ่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำนคร

หลวงในเดือนนั้นๆ  
๒.๒ ค่ำน้ ำประปำ สสส. จะมีมิเตอร์แยกเฉพำะโดยเรียกเก็บตำมอัตรำค่ำน้ ำประปำทีท่ำง สสส. จ่ำยให้กับกำร

ประปำนครหลวงในเดือนนั้นๆ 
๒.๓ ค่ำแก๊ส ผู้ประกอบกำรจะต้องรับผิดชอบในกำรช ำระโดยตรงกับร้ำนแก๊ส 

 
๓. รายละเอียดครุภัณฑ์  

๓.๑ สสส. จะจัดเตรียมเอกสำรแสดงรำยกำรและจ ำนวนครุภัณฑ์แต่ละรำยกำรเพ่ือตรวจสอบก่อนกำรส่งมอบ 
และตรวจสอบก่อนกำรรับคืนระหว่ำง สสส. และผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

๓.๒ สสส. จะจัดเตรียมอุปกรณ์และภำชนะใส่อำหำรเบื้องต้นไว้ให้แก่ผู้ประกอบกำร ส ำหรับอุปกรณ์ภำยใน
ห้องครัว สำมำรถสอบถำมเพ่ิมเติมกับเจ้ำหน้ำที่ สสส. ผู้รับผิดชอบ 
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แบบใบเสนอคัดเลือกร้านจ าหน่ายอาหาร 
ภายในพื้นที่ห้องอาหาร SOOK CANTEEN อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
*************************************** 

 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  
 ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................................ที่อยู่......... ...................................
ถนน........................................ต ำบล.....................................................อ ำเภอ............................................................... 
จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย.์..................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์...........................................................................................  
 มีควำมประสงค์จะยื่นข้อเสนอเอกสำรประเภทอำหำร (เลือกได้มำกกว่ำ ๑ ประเภท) ดังนี้ 
   ประเภทข้ำวรำดแกง และประเภทอำหำรตำมสั่ง 
   ประเภทก๋วยเตี๋ยว หรือประเภทเส้นต่ำง ๆ 
   ประเภทอำหำรอีสำน ได้แก่ ส้มต ำ ย ำ สลัด เป็นต้น 
   ประเภทของหวำน ได้แก่ ไอศกรีม เบเกอรี่ และผลไม้พร้อมทำน เป็นต้น  
 

โดยมีประวัติและประสบกำรณ์ด้ำนกำรผลิต ปรุง จ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ดังนี้  
             
             
             
             
              

ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเงื่อนไขกำรคัดเลือกของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)      
โดยตลอดและยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไขแล้ว ขอยืนยันที่จะยื่นข้อเสนอเพ่ือเข้ำรับคัดเลือกเป็นผู้จ ำหน่ำยอำหำร
ภำยในห้องอำหำร SOOK Canteen อำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ ตำมท่ี สสส. ก ำหนดทุกประกำร 
 

เสนอ ณ วันที่............................เดือน..................................พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

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

         ผู้ยื่นข้อเสนอ 
  


