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๔.ปริมาณการผลิตและส่งน้ําดื่ม  
    ผู้ผลิตนํ้าด่ืมต้องสามารถผลิตนํ้าด่ืมจากโรงผลิตนํ้าด่ืมตนเองเท่าน้ัน ห้ามมิให้นํานํ้าจากโรงผลิตนํ้า

อ่ืนมาติดฉลากน้ําด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เพ่ือส่งให้สวัสดิการโรงเรียนโดยเด็ดขาด โดยส่งนํ้าด่ืมขนาดบรรจุ 
600 มิลลิลิตร 12 ขวด/แพ็ค จํานวนไม่น้อยกว่า ๑,0๐๐ แพ็คต่อสัปดาห์ หรือจํานวนตามที่สวัสดิการโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัยกําหนด 

 

๕.ราคากลาง 
นํ้าด่ืมบรรจุขวดปิดสนิท ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร ๑๒ ขวด/แพ็ค แพ็คละ ๓๕.๒๕ บาท (สามสิบห้าบาท

ย่ีสิบห้าสตางค์) 
 

  ๖.การพิจารณาผลการเสนอราคา  
คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประกวดราคา จะพิจารณาจากผู้ผ่านการตรวจสอบตามรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา                   
ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น  
 

  ๗.เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ  
7.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทําสัญญาในวันที่กําหนด หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มาทําสัญญา

ตามเวลาที่สวัสดิการโรงเรียนกําหนด ให้ถือว่าสละสิทธ์ิ โดยสวัสดิการโรงเรียนจะทําการประกาศประกวด   
ราคาใหม่  

7.2 ผู้ผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต้องผลิตนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ได้
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ.๒๕๔๒) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๒) 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๒๐ (พ.ศ.๒๕๔๔) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๓) 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นํ้าบริโภค มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๕๗-๒๕๔๙ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ ๓๔๗๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙)  
 7.3 ภาชนะที่ใช้บรรจุเป็นขวดพลาสติกต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๒๙๕) พ.ศ.๒๕๔๘ ที่มีลักษณะใสสะอาด ไม่มีรอยขูดขีด ไม่ขุ่นมั่ว หรือมีคราบสกปรก มองเห็นนํ้าซึ่งบรรจุ
อยู่ภายในได้อย่างชัดเจน ฝาเกลียวปิดสนิท นํ้าไม่รั่วไหล 

  ๗.๔ นํ้าด่ืมบรรจุขวดต้องปิดฉลากน้ําด่ืมของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ผู้ผลิตนํ้าด่ืมต้องดําเนินการ
จัดทําฉลากนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  การขอข้ึนทะเบียน และการยกเลิกการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร (อย.) 
เมื่อสิ้นสุดสัญญา ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ ผู้ผลิตนํ้าด่ืมเป็นผู้รับผิดชอบ  

 ๗.๕ เมื่อสิ้นสุดสัญญา ตราสัญลักษณ์นํ้าด่ืม (logo) เป็นสิทธ์ิของสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เท่าน้ัน ผู้ผลิตนํ้าด่ืมไม่สามารถนําไปใช้ประกอบการใดๆ ได้                          

  ๗.๖ ผู้ผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต้องสามารถส่งนํ้าด่ืมให้สวัสดิการโรงเรียนตามที่สวัสดิการ
โรงเรียนกําหนด และตามความต้องการนํ้าด่ืมอย่างเร่งด่วน ถ้าไม่สามารถส่งนํ้าด่ืมได้ สวัสดิการโรงเรียนสามารถ
ยกเลิกสัญญา ได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียน พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธ์ิย่ืนซอง
ประกวดราคานํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในปีต่อไป 
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  7.๗ ผู้ผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต้องชําระเงินประกันความเสียหาย จํานวน 50,000 บาท    
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในวันทําสัญญา หากเกิดความเสียหายกับสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จะไม่คืนเงินประกัน  
  7.๘ การผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต้องไม่กระทําการอันขัดต่อกฎระเบียบข้อกําหนดของ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยโดยเด็ดขาด เช่น การรับนํ้าจากโรงผลิตนํ้าด่ืมอ่ืนมาติดฉลากของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
เป็นต้น   
  7.๙ ผู้ผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
เช่น กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมกีฬา-กรีฑา หรือกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์อ่ืน ๆ ตามท่ี
สวัสดิการโรงเรียนขอความอนุเคราะห์เป็นคราว ๆ ไป  
  ๗.๑๐ ผู้ผลิตนํ้าด่ืมต้องรับประกันคุณภาพของนํ้าด่ืมและความชํารุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับความเสียหาย โดยผู้ผลิตนํ้าด่ืมต้องรีบจัดเปลี่ยนของใหม่ทดแทนในการชํารุดบกพร่องทันที 
 

  ๘. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการผลิตน้ําบรรจุขวดขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร ๑๒ ขวด/แพ็ค  
 8.1 นํ้าด่ืมจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๑                 

(พ.ศ.๒๕๒๔) และ ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) ฉบับที่ ๒๒๐ (พ.ศ.๒๕๔๔) และฉบับที่ ๒๕๖ (พ.ศ.๒๕๔๕) และ   
ฉบับที่ ๒๘๔ (พ.ศ.๒๕๔๗) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
 8.2 นํ้าด่ืมต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (อย.) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 8.3 โรงงานผลิตนํ้าด่ืมต้องได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) 
 8.4 ใบอนุญาตผลิตอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ใช้แสดงหลักฐานต้อง     
ไม่หมดอายุ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่คณะกรรมการอาหารและยากําหนด  
 8.5 กรรมวิธีผลิตนํ้าด่ืมเป็นการผลิตด้วยเครื่องกรองนํ้าด่ืม ระบบ Reverse Osmosis (R.O.) 
 8.6 ระบบฆ่าเช้ือโรคในขบวนการผลิตและบรรจุขวดด้วย Ozone หรือ มาตรฐานอ่ืนที่สามารถ
ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
 8.7 เครื่องจักรที่ใช้ในขบวนการผลิตต้องได้มาตรฐาน ติดต้ังในห้องที่สะอาดมิดชิด ถูกหลักอนามัย  
 8.8 มีผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือตามมาตรฐาน 
กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานในระยะไม่เกิน ๒ ปีนับต้ังแต่วันที่รายงานผลการวิเคราะห์ถึงวันย่ืนซองประกวดราคา 
 8.9 นํ้าด่ืมสะอาด ไม่มีกลิ่น ปราศจากเช้ือ และสารพิษเจือปน 

 

๙. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประกวดราคา ร้านน้ําดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
 9.1 ขอรับแบบฟอร์มการประกวดราคา ผู้ผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารแผนงาน 
งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ต้ังแต่วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันจันทร์ที่                   
25 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
www.pibul.ac.th 

9.2 ย่ืนซองประกวดราคา ได้ต้ังแต่วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันจันทร์ที่ 25   
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ กลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณและบุคคล                        
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
  9.3 เปิดซองประกวดราคา ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.                     
ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  



~ หน้า 4 ~ 
 

  9.4 ซองประกวดราคา ผู้ย่ืนต้องย่ืนเป็น ๒ ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง “เรียนประธานคณะกรรมการ
เปิดซองประกวดราคา” ผู้ผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ดังน้ี  

๙.๔.๑ ซองประกวดราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 
จํานวน ๑ ฉบับ (ใช้แบบเสนอราคาของสวัสดิการโรงเรียน) 

๙.๔.๒ ซองเอกสารประกอบ ภายในต้องบรรจุดังน้ี  
- หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสนอราคาพร้อมรับรองสําเนา ๑ ฉบับ  
- สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสําเนา ๑ ฉบับ  
- ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศของ 
  กระทรวงสาธารณสุข 
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบอนุญาตจัดต้ังโรงงาน พร้อมรับรองสําเนา ๑ ฉบับ 
- มีผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือตาม   
  มาตรฐาน กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง  
  สาธารณสุข หรือ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระยะไม่เกิน ๒ ปี 
  นับต้ังแต่วันที่รายงานผลการวิเคราะห์ถึงวันย่ืนซองประกวดราคา 
- สําเนาเอกสารการผลิตนํ้าบริโภคตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) หรือ เอกสาร  
  อ่ืนๆ ที่แสดงถึงการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมรับรองสําเนา                    
  ๑ ฉบับ  
- สําเนาใบอนุญาตผลิตนํ้าด่ืม/ใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร พร้อมรับรอง 
  สําเนา ๑ ฉบับ  
- สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา                   
  พร้อมรับรองสําเนา ๑ ฉบับ  
- ผังขบวนการผลิตนํ้า พร้อมรับรอง ๑ ฉบับ  

๙.๕ คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประกวดราคา ทรงไว้ซึ่งสิทธ์ิที่จะไม่ประกาศ โดยคณะกรรมการ 
จะพิจารณาจากผู้ผ่านการตรวจสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และพิจารณาตามเกณฑ์ราคา                    
โดยผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ ๖ และ ๘ 
โดยสวัสดิการโรงเรียน ทรงไว้ซึ่งสิทธ์ิ ให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกราย
จะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้อง หรือฟ้องร้องต่อสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้  

๙.๖ การรับซอง/การมอบซองประกวดราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม  

๙.๗ ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณา ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.                   
ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ตึก 4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  หรือทางเว็บไซต์ www.pibul.ac.th  

 

๑๐. การทาํสญัญา  
๑๐.๑ อายุสัญญา  
  สวัสดิการโรงเรียนจะทําสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียน ซึ่งสัญญา               

มีอายุสัญญา ๑ ปี นับต้ังแต่วันทําสัญญาเป็นต้นไป 
๑๐.๒ กําหนดทําสัญญา  
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แบบใบเสนอประกวดราคา 
ผู้ผลิตน้ําดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาเปดิซองประกวดราคา  
๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................................อายุ..................ปี 

บัตรประชาชนเลขที.่.................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที.่..................หมู่ที.่......................
ซอย................................................ถนน...................................................ตําบล...................................................... 
อําเภอ..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์..........................................มือถือ.......................................... ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ 
ในเอกสารประกาศยื่นซองประกวดราคา ผู้ผลิตนํ้าด่ืมโรงเรยีนพิบูลวิทยาลัยโดยตลอด และยอมรับข้อกําหนด 
และเง่ือนไขน้ันแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนด ไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และถูกยกเลิกสัญญากบัทางราชการทกุกรณี เป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด  

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอประกวดราคา ผูผ้ลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดขนาดบรรจุภัณฑ์ 
ดังน้ี 

นํ้าด่ืมบรรจุขวดปิดสนิท ขนาด ๖๐๐ มิลลิลติร ๑๒ ขวด/แพ็ค แพ็คละ...............................บาท 
ตัวอักษร (……………………………….…………………………………………….…………………)  

ซึ่งได้รวมภาษีอากรอ่ืนๆ ไว้ด้วยแล้ว  
๓. คําเสนอจะยืนราคา เป็นระยะเวลา ๖๐ วันนับแต่วันเปิดซองประกวดราคา  
4. ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที และจะดําเนินการตามเอกสารเง่ือนไขของประกาศ

เสนอย่ืนซองประกวดราคา ผูผ้ลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญาอย่างเคร่งครดั 
ตามข้อกําหนดของสวัสดิการโรงเรียน                                                                                                            
 5. ในกรณทีี่ขา้พเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการประกวดราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ  

5.๑ ทําสัญญาตามเง่ือนไขทุกข้อของเอกสารประกาศสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง    
การย่ืนซองประกวดราคา ผู้ผลิตนํ้าด่ืมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ชนะการประกวดราคา 
โดยไม่มีเง่ือนไข อ่ืนใด  

5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ให้แก่สวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย     
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่สวัสดิการ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยมีสิทธ์ิจะทําการประกาศย่ืนซองประกวดราคาใหม่  

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอน้ีหรือใบเสนอ
ราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้ประกวดราคาในคร้ังน้ี  

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ย่ืนพร้อมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่า สวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่นที่อาจ
เกิดขึ้น  
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8. ใบเสนอราคาน้ีได้ย่ืนเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ย่ืนซอง
ประกวดราคาในคราวเดียวกัน  

 
 

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

     ลงช่ือ.................................................. 
         (......................................................) 

         ผู้เสนอราคา 

 


