
 
ประกาศสวัสดกิารโรงเรียนพบิลูวิทยาลัย 

เรื่อง ยื่นซองประกวดราคา ผูผลติน้าํดื่มโรงเรียนพบิลูวิทยาลัย ประจําป 2562 

……………………….....................……………… 

  ดวย สวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มีความประสงคจะทําการย่ืนซองประกวดราคาผูผลิตนํ้าด่ืม
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจําป 2562 เพ่ือเปนผูผลิตนํ้าด่ืมใหแกสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 
มีความสะอาด ไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะของนํ้าด่ืม และเปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑของทางราชการและ
ของโรงเรียน ดังน้ี  

 
1. ประเภทรายการทีก่าํหนดใหยื่นซองประกวดราคา  

1.1 ผูผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
 

2. คณุสมบตัขิองผูขอยืน่ซองประกวดราคา 
2.1 ตองเปนผูประกอบการดานการผลิตนํ้าด่ืม บรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร 12 ขวด/แพ็ค      

ที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยมีหนังสือยืนยันการเปนผูผลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวด 
2.2 ตองมีสัญชาติไทย  
2.3 ผูประกอบการตองไมเปนโรคติดตอที่รายแรง โดยมีใบรับรองแพทยมาประกอบการย่ืนซอง

ประกวดราคา  
2.4 ผูประกอบการหรือผูรับมอบอํานาจเปนผูย่ืนซองประกวดราคาดวยตัวเอง 
2.5 ตองเปนผูมีความพรอมในการประกอบการผลิตนํ้าด่ืม อันไดแก ปริมาณการผลิตที่เพียงพอ

กับความตองการของสวัสดิการโรงเรียน โรงงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่  61 (พ.ศ.2524) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข                        
ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 220 (พ.ศ.2544) เร่ือง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นํ้าบริโภค มาตรฐานเลขที่ มอก.257-2549 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับ
ที่ 3470 (พ.ศ.2549) มีความพรอมในการจัดสงใหกับ สวัสดิการโรงเรียนไดอยางตอเน่ือง ทันเวลา                              
กับความตองการตามที่ สวัสดิการโรงเรียนกําหนด 

2.6 ตองเปนผูประกอบการที่ผลิตนํ้าด่ืม โดยใชแหลงนํ้าดิบที่สะอาดมาผลิต  
 
3. ชวงเวลาดําเนินการสงน้ําดื่ม ระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2562 – วันที่ 14 สิงหาคม 

2563 ตามเวลาที่สวัสดิการโรงเรียนกําหนด และในเวลาที่สวัสดิการโรงเรียนมีความตองการนํ้าด่ืมอยาง
เรงดวน 
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4. ปริมาณการผลิตและสงน้ําดื่ม  
ผูผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียน ตองสามารถผลิตนํ้าด่ืมจากบริษัทเดียวกันกับที่ทําสัญญาไวกับสวัสดิการ

โรงเรียนเทาน้ัน หามมิใหนํานํ้าจากโรงนํ้าอ่ืนมาติดฉลากของโรงเรียน เพ่ือสงใหสวัสดิการโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
โดยสงนํ้าด่ืมบรรจุขวดขนาดบรรจุ 600 มิลลิลิตร  12 ขวด/แพ็ค จํานวนไมนอยกวา 1,500 แพ็ค ตอสัปดาห 
หรือจํานวนตามที่สวัสดิการโรงเรียนกําหนด 

 
5. ราคากลาง 

นํ้าด่ืมบรรจุขวดปดสนิท ขนาด 600 มิลลิลิตร 12 ขวด/แพ็ค แพ็คละ 35.25 บาท 
(จํานวนประมาณ 48,000 แพ็ค/ป เปนเงินทั้งสิ้น  1,692,000 บาท (หน่ึงลานหกแสนเกาหมื่นสองพัน        

บาทถวน) 

  6. การพิจารณาผลการเสนอราคา  

คณะกรรมการพิจารณาเปดซองประกวดราคา จะพิจารณาคุณภาพของนํ้าด่ืมโดยพิจารณา                      
จากผลตรวจวิเคราะหคุณภาพและการผลิตนํ้าบริโภคตามมาตรฐานการผลิตที่ ดีเปนอันดับแรก และ                     
จากน้ันพิจารณาผูเสนอราคาตํ่ากวาเปนลําดับถัดมา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปดซองประกวดราคา                   
ถือเปนที่สุด ผูเสนอราคาจะเรียกรองหรือฟองรองใด ๆ มิไดทั้งสิ้น  
 

  7. เงื่อนไขและขอปฏิบัติ  
7.1 ผูไดรับการคัดเลือกตองทําสัญญาในวันที่กําหนด หากผูไดรับการคัดเลือกไมมาทําสัญญา

ตามเวลาที่สวัสดิการโรงเรียนกําหนด ใหถือวาสละสิทธ์ิ โดยสวัสดิการโรงเรียนมีสิทธ์ิที่จะเรียกผูไดรับการ
คัดเลือกรายอ่ืนตามลําดับที่คัดเลือกไดตอไป  

7.2 ผูผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียน ตองผลิตนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ไดมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 220 (พ.ศ.2544) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) 
และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นํ้าบริโภค มาตรฐานเลขที่ มอก.257-2549 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) โดยใชฉลากของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
  7.3 ผูผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียน ตองสามารถสงนํ้าด่ืมใหสวัสดิการโรงเรียนตามที่สวัสดิการโรงเรียน
กําหนด และตามความตองการนํ้าด่ืมอยางเรงดวน ถาไมสามารถสงนํ้าด่ืมได สวัสดิการโรงเรียนสามารถยกเลิก
สัญญา ไดตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียน พรอมทั้งจะถูกตัดสิทธ์ิยื่นประกวด
ราคานํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในปตอไป  
  7.4 การผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียน ตองไมกระทําการอันขัดตอกฎระเบียบขอกําหนดของโรงเรียน                 
โดยเด็ดขาด การรับนํ้าจากบริษัทอ่ืนมาติดฉลากของโรงเรียน เปนตน 
  7.5 ผูผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียน ตองชําระเงินประกันความเสียหาย จํานวน 2% ของวงเงินทําสัญญา                 
ในวันทําสัญญา หากเกิดความเสียหายกับโรงเรียน จะไมคืนเงินประกัน 
  7.6 ผูผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียน จะตองใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เชน กิจกรรมวัน
สถาปนาโรงเรียน กิจกรรมกีฬา-กรีฑา หรือกิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชนอ่ืน ๆ ตามที่สวัสดิการโรงเรียน
ขอความอนุเคราะหตามสมควรเปนคราว ๆ ไป  
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  7.7 ผูผลิตนํ้าด่ืมตองรับประกันคุณภาพของนํ้าด่ืมและความชํารุดบกพรองของผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความเสียหาย โดยผูผลิตนํ้าด่ืมตองรีบจัดเปลี่ยนของใหมทดแทนในการชํารุดบกพรองทันที 
  8. คุณสมบัติเฉพาะในการผลิตน้ําบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร 12 ขวด/แพ็ค  

 8.1 นํ้าด่ืมจะตองมีคุณภาพตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  61                    
(พ.ศ.2524) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) ฉบับที่ 220 (พ.ศ.2544) และฉบับที่ 256 (พ.ศ.2545) และ                    
ฉบับที่ 284 (พ.ศ.2547) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  
 8.2 นํ้าด่ืมตองไดรับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (อย.) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 8.3 โรงงานผลิตนํ้าด่ืมตองไดรับใบอนุญาตผลิตอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) 
 8.4 ใบอนุญาตผลิตอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ใชแสดงหลักฐานตอง                   
ไมหมดอายุ ซึ่งอยูในชวงเวลาที่คณะกรรมการอาหารและยากําหนด 
 8.5 กรรมวิธีผลิตนํ้าด่ืมเปนการผลิตดวยเครื่องกรองนํ้าด่ืม ระบบ Reverse Osmosis (R.O.)  
 8.6 ระบบฆาเช้ือโรคในขบวนการผลิตและบรรจุขวดดวย Ozone หรือ มาตรการอ่ืนที่สามารถ
ควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 8.7  เครื่องจักรที่ใชในขบวนการผลิตตองไดมาตรฐาน ติดต้ังในหองที่สะอาดมิดชิด ถูกหลักอนามัย  
 8.8 มีผลตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือตามมาตรฐาน 
กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ หองปฏิบัติการที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานในระยะเวลา 1 ป 
 8.9 การทําความสะอาดขวดบรรจุนํ้าครั้งสุดทายตองใชนํ้าที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับนํ้าที่ใช                    
บรรจุขวด ฉีดลางสิ่งสกปรก และฆาเช้ือในขวด กอนบรรจุนํ้าด่ืมลงขวดและปดฝาขวดทันที 
 8.10 ฝาปดขวดนํ้าด่ืมกอนนําไปใชตองทําการฆาเช้ือโรคดวย Ozone หรือมาตรฐานอ่ืนเทียบเทา
เพ่ือใหแนใจวาไมมีเช้ือโรคปนเปอนเขาไปในขวดนํ้าด่ืมทางฝาขวด 
 8.11 นํ้าด่ืมสะอาด ไมมีกลิ่น ปราศจากเช้ือ และสารพิษเจือปน 
 8.12 ภาชนะที่ใชบรรจุเปนถังหรือขวดพลาสติกตองมีคุณภาพเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 ที่มีลักษณะใสสะอาด ไมมีรอยขูดขีด ไมขุนมั่ว หรือมีคราบสกปรก                   
มองเห็นนํ้าซึ่งบรรจุอยูภายในไดอยางชัดเจน ฝาเกลียวปดสนิท นํ้าไมรั่วไหล 

  8.13 นํ้าด่ืมบรรจุขวดตองปดฉลากของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยฉลากดังกลาว เปนสิทธ์ิของ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเทาน้ัน 

 
9. การรับแบบฟอรม / การยื่นซอง / การเปดซองประกวดราคา รานน้ําดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

 9.1 ขอรับแบบฟอรมการประกวดราคา ผูผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียน ไดที่ งานพัสดุ กลุมบริหารแผน 
งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ไดต้ังแตวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.                             
เวนวันหยุดราชการ  

9.2 ย่ืนซองประกวดราคา ไดต้ังแตวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ                 
ณ งานพัสดุ กลุมบริหารแผน งบประมาณและบุคคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
  9.3 เปดซองประกวดราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.                                
ณ  หองประชุมประดูแดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
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แบบใบเสนอประกวดราคา 

ผูผลติน้าํดื่มโรงเรียนพบิลูวิทยาลัย  

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาเปดซองประกวดราคา  

1. ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................................................อายุ..................ป 

บัตรประชาชนเลขที.่.................................................................ที่อยูปจจุบัน เลขที.่..................หมูที.่......................

ซอย................................................ถนน...................................................ตําบล...................................................... 

อําเภอ..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.................................

โทรศัพท..........................................มือถือ.......................................... ผูลงนามขางทายน้ี ไดพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ 

ในเอกสารประกาศยื่นซองประกวดราคา ผูผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียน โดยตลอด และยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขน้ัน

แลว รวมทั้งรบัรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด ไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ และถกู

ยกเลกิสญัญากบัทางราชการทกุกรณ ีเปนลายลักษณอักษรแตอยางใด  

2. ขาพเจาขอเสนอประกวดราคา ผูผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียน โดยมีรายละเอียดขนาดบรรจุภัณฑ ดังน้ี 

2.1 นํ้าด่ืมบรรจุขวดปดสนิท ขนาด 600 มิลลิลิตร 12 ขวด/แพ็ค แพ็คละ........................บาท  

2.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ซึ่งไดรวมภาษีอากรอ่ืนๆ ไวดวยแลว  

3. คําเสนอจะยืนอยู เปนระยะเวลา 60 วันนับแตวันเปดซองประกวดราคา  

4. ขอเสนอในการผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

4.1..........................................................................................................................................  

4.2..........................................................................................................................................  

4.3..........................................................................................................................................  

5. ผลประโยชนที่โรงเรียนไดรับ จากผูเสนอราคา 

5.1..........................................................................................................................................  

5.2..........................................................................................................................................  

5.3..........................................................................................................................................  

5.4.......................................................................................................................................... 
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6. ขาพเจารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที และจะดําเนินการตามเอกสารเง่ือนไขของประกาศ
เสนอยืน่ซองประกวดราคา ผูผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสญัญาอยางเครงครัด 
ตามขอกําหนดของสวัสดิการโรงเรียน                                                                                                              
 7. ในกรณทีี่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหชนะการประกวดราคา ขาพเจารับรองที่จะดําเนินการ  

7.1 ทําสัญญาตามเง่ือนไขทุกขอของเอกสารประกาศสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง                  

การย่ืนซองประกวดราคา ผูผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นับจากวันที่ไดรับแจงใหชนะการประกวดราคา 

โดยไมมีเง่ือนไข อ่ืนใด  

7.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไวใหแกสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย                  

หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตน ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแกสวัสดิการ

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยมีสิทธ์ิจะใหผู ย่ืนประกวดราคารายอ่ืน                              

เปนผูประกวดราคาได หรือ สวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาจจะเรียกประกวดราคาใหมก็ได                            

ตามการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียน ตอไป  

8. ขาพเจายอมรับวา สวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอน้ีหรือใบเสนอ

ราคาใด ๆ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดประกวดราคาในครั้งน้ี  

9. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดย่ืนพรอมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแลว 

และเขาใจดีวา สวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน                            

ที่อาจเกิดขึ้น  

10. ใบเสนอราคาน้ีไดย่ืนเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน

โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใด ๆ ที่ไดย่ืนซอง

ประกวดราคาในคราวเดียวกัน  

 

 

เสนอราคา ณ วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ................... 

 

 

ลงช่ือ.................................................. 

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

      ผูเสนอราคา 

 

 
 


