
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

เรื่อง การประมูลผู้ผลิตน ้าด่ืมขวดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

--------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความประสงค์จ้าง

ผลิตน ้าด่ืมภายใต้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เพื่อจ้าหน่ายให้กับร้านค้าสวัสดิการ  และคณะครู

บุคลากรของโรงเรียนหรืออื่นๆ ท่ีสนใจ  เพื่อให้การรับสมัครผู้ท่ีมีความประสงค์จะยื่นประมูล  จ้าหน่ายน ้าด่ืมตรา

สัญลักษณ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ตามประกาศฉบับนี เป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นธรรม  และเป็นไปตามระเบียบ

ของทางราชการ ดังนี   

  1.  ประเภทรายการที่ก าหนดให้ยื่นซองประมูลเพื่อเสนอราคาผู้จ าหน่ายและส่งน  าด่ืมขวดตราสัญลักษณ์

ของโรงเรียน 

      1.1  โดยจ้าหน่ายน ้าด่ืมบริสุทธิ์ปริมาตรสุทธิ  600  มิลลิลิตร  ให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ตามท่ี

โรงเรียนก้าหนดในราคากลางโหลละ   36   บาท 

 2.  คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูล 

      2.1  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

  2.1.1  กรณีเป็นนิติบุคคลให้มีหนังสือบริคณห์สนธิ  หนังสือจดทะเบียนการค้า 

  2.1.2  กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย  บรรลุนิติภาวะ  ต้องไม่เป็นคนวิกลจริต  หรือศาลส่ัง

ให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

      2.2  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย 

      2.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาแก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  

      2.4  ไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

      2.5  ผู้ประมูลต้องมีเอกสารใบส้าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือบุคคล 

      2.6  ผู้ประมูลต้องมีเอกสารใบส้าคัญทะเบียนพาณิชย์แสดงชนิดแห่งพาณิชยกิจ 

      2.7  ผู้ประมูลต้องมีหนังสือรับรองการมีมาตรฐานผลิตอาหารของส้านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา  กระทรวงสาธารณสุข 

      2.8  ผู้ประมูลต้องมีหนังสือรับรองใบอนุญาตการผลิตอาหารท่ีบอกถึงสถานท่ีตั งท่ีใช้ในการผลิตน ้าด่ืมท่ี

ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข 

      2.9  ผู้ประมูลต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ  เป็นลายลักษณ์อักษรในการผลิตและจัด

จ้าหน่ายน ้าด่ืม 



 3.  เอกสารประกอบการยื่นซองประมูล 

      3.1  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประตัวประชาชน  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง  จ้านวน   1  ฉบับ 

      3.2  ส้าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง    จ้านวน   1  ฉบับ 

      3.3  ส้าเนาใบส้าคัญแสดงจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท นิติบุคคลหรือ 

    บุคคลธรรมดาท่ีมีธุรกิจน ้าด่ืมเพื่อจ้าหน่าย 

   พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง      จ้านวน   1  ฉบับ 

      3.4  ส้าเนาเอกสารใบส้าคัญใบทะเบียนพาณิชย์แสดงชนิดแห่งพาณิชยกิจ 

    (ชนิดของสินค้าท่ีมีขาย)  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง    จ้านวน   1  ฉบับ 

      3.5  ส้าเนาเอกสารหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตผลิตอาหารท่ีบอกถึงท่ีตั ง 

   ในการผลิตน ้าด่ืม  โดยกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมรับรองส้าเนาถูก 

   ต้อง          จ้านวน  1   ฉบับ 

      3.6  ส้าเนาเอกสารหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตผลิตอาหาร  ของส้านักงาน 

   คณะกรรมการอาหารและยา  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง     จ้านวน  1   ฉบับ 

      3.7   ใบรับรองแพทย์  จากสถานพยาบาลของรัฐ  ฉบับจริงเท่านั น   จ้านวน  1  ฉบับ 

      3.8   หนังสือมอบอ้านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีมีการมอบอ้านาจ)   จ้านวน  1   ฉบับ 

 4.  การพิจารณาการเสนอราคา 

      คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายท่ีเสนอยื่นซองโดยจะพิจารณา

คุณสมบัติเป็นล้าดับแรก  และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นล้าดับต่อไป โดยคณะกรรมการจะ

พิจารณาโดยยึดตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุของราชการ  จะพิจารณาจากคุณภาพน ้าด่ืม  และ

ราคาท่ีถูกสุดเป็นส้าคัญ  (ต่อแพ็ค 1 x 12 ขวด) หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดใน

ข้อ  5 และข้อ  6  หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในแนบท้ายประกาศ  ให้ถือผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ นสุดท่ีเป็นผู้เสนอราคาทุกรายต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียน

ได้ 

 5.  หลักเกณฑ์การประมูล/การรับแบบฟอร์ม/การยื่นซอง/การเปิดประมูลราคา 

   5.1  ก้าหนดรับซองและยื่นซองประมูลราคา  วันท่ี  21-25  ธันวาคม  2563   เวลา 08.30-16.30 น.    

ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 84   ชั น 2  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

   5.2  ก้าหนดการเปิดซองประมูลราคา  วันท่ี   28  ธันวาคม  2563   เวลา 10.00 น.  ณ กลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 84  ชั น 2  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

   5.3  การยื่นซองประมูลราคา   ต้องด้าเนินการดังนี  

                 5.3.1  ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่น 2 ซอง   พร้อมทั งจ่าหน้าซอง  “เรียน ประธานคณะกรรมการ

เปิดซองประมูลราคารับจ้างผลิตน ้าด่ืม ตราโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒” 

                 5.3.2  ซองเสนอราคา  ซองท่ี  1  ให้บรรจุใบเสนอราคา เป็นตัวเลขและตัวอักษรท่ีตรงกันและชัดเจน    



                 5.3.3  ซองเสนอราคา  ซองท่ี  2  ให้บรรจุเอกสารดังนี   

   1.  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนผู้ยื่นประมูล พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง   จ้านวน  1  ฉบับ 

   2.  ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นประมูล พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง        จ้านวน  1  ฉบับ 

   3.  ส้าเนาใบส้าคัญแสดงจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  บริษัท  นิติบุคคล  หรือบุคคล 

                           ธรรมดาท่ีมีธุรกิจน ้าด่ืมเพื่อจ้าหน่าย พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน  1  ฉบับ 

   4.  ส้าเนาเอกสารใบส้าคัญใบจดทะเบียนพาณิชย์แสดงชนิดแห่งพาณิชยการ 

        ชนิดของสินค้าท่ีขาย  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง   จ้านวน  1  ฉบับ 

   5.  ส้าเนาเอกสารหนังสือรับรองมีมาตรฐานการผลิตอาหารของส้านักงาน 

        คณะกรรมการอาหารและยา  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง  จ้านวน  1  ฉบับ 

   6.  ส้าเนาเอกสาร หนังสือรับรองหรือใบอนุญาตผลิตอาหารท่ีบอกถึงสถาน 

        ท่ีตั งในการผลิตน ้าด่ืมท่ีออกโดยกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมรับรอง 

        ส้าเนาถูกต้อง       จ้านวน  1  ฉบับ 

   7   ใบรับรองแพทย์  จากสถานพยาบาลของรัฐ  ฉบับจริงเท่านั น  จ้านวน  1  ฉบับ 

   8.  หนังสือมอบอ้านาจพร้อมติดอากรแสตมป์  (กรณีมีการมอบอ้านาจ)   จ้านวน  1  ฉบับ 

   5.4  การรับซองประมูลราคา/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับการ

พิจารณา. ให้ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุโดยอนุโลม 

 6.  การท าสัญญา 

    6.1  อายุสัญญา  โรงเรียนจะท้าสัญญากับผู้ได้รับพิจารณา ซึ่งมีอายุสัญญา  1  ปี นับตั งแต่วันท้าสัญญา 

    6.2  ก้าหนดท้าสัญญา   วันท่ี 4 มกราคม 2564   ผู้ได้รับพิจารณารับจ้างผลิตน ้าด่ืมตราสัญลักษณ์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  ท้าสัญญาเวลา  10.00 น. ณ ห้องบริหารงบประมาณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 

84 ชั น  2  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  (ถ้าเกินก้าหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์จะท้าสัญญา  โรงเรียนจะเรียกผู้ท่ี

ได้ล้าดับถัดไปมาท้าสัญญาหรือตามการพิจารณา ของคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษต่อไป) 

 ผู้ท่ีสนใจสามารถรับเอกสารได้ ณ ส้านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ อาคารสมเด็จ

พระสังฆราชญาณสังวร 84  ชั น 2  หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์  www.st2.ac.th  

ตั งแต่วันท่ี  21 - 25 ธันวาคม 2563  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  077-355351-2  ในวันและเวลาราชการ 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี   21  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 

 

 

                (นายประยงค์   อินนุพัฒน์) 

                                                                    ผู้อ้านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

 

 

http://www.st2.ac.th/


หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการประมูลผู้ผลิตการประมูลผู้ผลิตน  าด่ืมขวดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เร่ือง การประมูลผู้ผลิตน  าด่ืมขวดตราสัญลักษณ์ 

ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  ลงวันที่  21  ธันวาคม  2563 
 

1   คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 

      1.1  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

  1.1.1  กรณีเป็นนิติบุคคลให้มีหนังสือบริคณห์สนธิ  หนังสือจดทะเบียนการค้า 

  1.1.2  กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย  บรรลุนิติภาวะ  ต้องไม่เป็นคนวิกลจริต  หรือศาลส่ัง

ให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 1.2  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย 

 1.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาแก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  

 1.4  ไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

 1.5  ผู้ประมูลต้องมีเอกสารใบส้าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือบุคคล 

 1.6  ผู้ประมูลต้องมีเอกสารใบส้าคัญทะเบียนพาณิชย์แสดงชนิดแห่งพาณิชยกิจ 

 1.7  ผู้ประมูลต้องมีหนังสือรับรองการมีมาตรฐานผลิตอาหารของส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข 

 1.8  ผู้ประมูลต้องมีหนังสือรับรองใบอนุญาตการผลิตอาหารท่ีบอกถึงสถานท่ีตั งท่ีใช้ในการผลิตน ้าด่ืมท่ีออก

โดยกระทรวงสาธารณสุข 

 1.9  ผู้ประมูลต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในการผลิตและจัดจ้าหน่ายน ้า

ด่ืม 
 

2.   รายละเอียดคุณลักษณะ   

 2.1   มีกรรมวิธีผลิตน ้าด่ืมโดยกรรมวิธีมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง   

 2.2   น ้าด่ืมใสสะอาด ไม่ขุ่น ไม่มีตะกอน ไม่มีกล่ิน ไม่มีส่ิงแปลกปลอม ไม่มีแมลง มีปริมาตร 600 มิลลิลิตร 

 2.3   บรรจุภัณฑ์ต้องเป็นของใหม่ เป็นพลาสติกใสชนิด Polyethylene  Terephthalate  (PET)   

 2.4   น ้าด่ืมต้องผลิตมาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันจ้าหน่าย 

 2.5   ต้องมีป้ายฉลากติดรอบขวดโดยโรงเรียนจะเป็นผู้ออกแบบรายละเอียดป้ายฉลาก  แต่ผู้ขายเป็น

ผู้จัดท้า  และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั งหมด 

 2.6   ฝาขวดพลาสติก  ต้องได้รับการปรับปรุงให้เปิดได้โดยง่าย  เมื่อเปิดแล้วไม่มีเศษพลาสติกหลุดออกมา 

 2.7   น ้าด่ืมท่ีจัดส่งต้องบรรจุในหีบห่อพลาสติกจ้านวน 12 ขวด/โหล 

 2.8   แสดงวันท่ีผลิตน ้าด่ืม  หรือวันท่ีบรรจุน ้าด่ืม หรือวันท่ีหมดอายุของน ้าด่ืม ติดท่ีฉลากหรือตัวขวด 

 



3.  การทดสอบคุณภาพน  าด่ืม 

 3.1   ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตให้ผลิตน ้าด่ืม  จากคณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวง

สาธารณสุข  โดยแนบเอกสารรับรองดังกล่าวในวันเสนอราคา 

 3.2   มีเอกสารแสดงรายงานการทดสอบตัวอย่างของน ้าด่ืม  ตามตารางท่ีรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุขหรือเทียบเท่า  โดยจะต้องเป็นผลการทดสอบภายในระยะเวลา  90  วัน นับถึงวัน

เสนอราคา โดยแนบเอกสารรับรองดังกล่าวในวันเสนอราคา 

 3.3   ผู้ขายจะต้องควบคุมคุณภาพของน ้าด่ืมเป็นอย่างดี  หากพบปัญหาคุณภาพน ้า  เช่น ปัญหาน ้าขุ่น       

มีตะกอน มีแมลง หรือมีกล่ิน ท้าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจในสินค้า ผู้ขายต้องรีบด้าเนินการแก้ไขปรับเปล่ียนสินค้า  

และรายงานผลการตรวจสอบให้กับผู้ซื อทราบโดยด่วน 

 3.4   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการด้าเนินงานของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อและผู้ประกอบการต้อง

ให้ความร่วมมือและยินยอมให้คณะกรรมการของโรงเรียนเข้าตรวจสอบคุณภาพน ้าด่ืม  หากพบว่าไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามท่ีโรงเรียนก้าหนด โรงเรียนมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้โดยผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้ง

หรือเรียกร้องใดๆ จากโรงเรียนทั งสิ นและให้ผู้เสนอราคาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนได้ในล้าดับถัดไปเข้าท้าสัญญา

ด้าเนินการแทน 

 3.5   ผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินบ้ารุงโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการเป็นรายได้สถานศึกษา  เป็นจ้านวน

เงิน 5,000  บาท โดยไม่มีการจ่ายเงินคืนเมื่อครบสัญญา  

 3.6   ผู้ประกอบการต้องให้บริการตู้แช่ขนาด 3 - 4 ประตูบริการให้โรงเรียน 1 ตู้ พร้อมการบ้ารุงรักษากรณี

ท่ีไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

 


