
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
เร่ือง ยื่นซองประกวดราคา ผู้ผลิตน้้าดื่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประจ้าปีการศึกษา 2563 

.................................................................. 
ด้วย งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต มีความประสงค์จะท าการยื่นซองประกวดราคา  

ผู้ผลิตน้ าดื่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต ประจ าปี 2563  เพ่ือเป็นผู้ผลิตน้ าดื่มให้แก่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต ที่มีคุณภาพ มีความสะอาด ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะของน้ าดื่ม และเป็นตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้ 

1.ประเภทรายการที่ก้าหนดให้ย่ืนซองประกวดราคา 
1.1 ผู้ผลิตน้ าดื่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 

2. คุณสมบัติของผู้ของยื่นซองประกวดราคา 
   2.1 ต้องเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตน้ าดื่ม บรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร 12 ขวด / แพ็คและน้ า
ดื่มชนิดถ้วยขนาด 220 มิลลิลิตร 48 ถ้วย / ลัง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหนังสือยืนยันการเป็นผู้ผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด 

2.2 ต้องมีสัญชาติไทย 
   2.3 ผู้ประกอบการต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบการยื่นซองประกวด
ราคา 

2.4 ผู้ประกอบการหรือผู้รับมอบอ านาจเป็นผู้ยื่นซองประกวดราคาด้วยตัวเอง 
            2.5 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการผลิตน้ าดื่ม อันได้แก่ ปริมาณการผลิตที่เพียงพอ กับ
ความต้องการของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน โรงงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135  (พ.ศ. 2534) 
เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) และประกาศกระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ 220 (พ.ศ.2544) เรื่อง 
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ าบริโภค มาตรฐานเลขที่ มอก. 
257-2549 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับ ที่ 3470 (พ.ศ. 2549) มีความพร้อมในการจัดส่งให้กับ ร้านค้า
สวัสดิการโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา กับความต้องการการตามท่ี ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนก าหนด 

2.6 ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตน้ าดื่ม โดยใช้แหล่งน้ าดิบที่สะอาดมาผลิต 
 

3. ช่วงเวลาด้าเนินการส่งน้้าดื่ม ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
ตามเวลาที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนก าหนด และในเวลาที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมีความต้องการน้ าดื่มเร่งด่วน 

 

  4. ปริมาณการผลิตและส่งน้้าดื่ม ผู้ผลิตน้ าดื่มโรงเรียน ต้องสามารถผลิตน้ าดื่มจากบริษัทเดียวกันกับที่ท าสัญญา
ไว้กับร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเท่านั้น ห้ามมิให้น าน้ าจากโรงน้ าอ่ืนมาติดฉลากของโรงเรียน เพ่ือส่งให้ร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียนโดยเด็ดขาด โดยส่งน้ าดื่มบรรจุขวดขนาดบรรจุ 600 มิลลิลิตร 12 ขวด/แพ็ค จ านวนไม่น้อยกว่า 1,500 แพ็คต่อ
สัปดาห์ หรือจ านวนตามที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนก าหนด 
 

5. ราคากลาง  
   - น้ าดื่มบรรจุขวดปิดสนิทขนาด 600  มิลลิลิตร 12 ขวด/แพ็ค  ราคาแพ็ค 35.25 บาท  จ านวน
ประมาณ 35,000 แพ็ค/ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,233,750.00 บาท (-หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 

- น้ าดื่มชนิดถ้วยขนาด 220 มิลลิลิตร 48 ถ้วย / ลัง ราคาลังละ 70 บาท จ านวนประมาณ 800 ลัง/ป ี
เป็นเงินทั้งสิ้น 56,000.00 บาท (-ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 

6. การพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประกวดราคา จะพิจารณาคุณภาพของน้ า
ดื่มโดยพิจารณา จากผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพและการผลิตน้ าบริโภคตามมาตรฐานการผลิตที่ดีเป็น อันดับแรก และ



จากนั้นพิจารณาผู้เสนอราคาต่ ากว่าเป็นล าดับถัดมา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา   ถือเป็น
ที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

 

7. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
        7.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องท าสัญญาในวันที่ก าหนด หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มาท าสัญญา ตามเวลาที่
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะเรียกผู้ได้รับ     การคัดเลือก
รายอื่นตามล าดับที่คัดเลือกได้ต่อไป 
       7.2 ผู้ผลิตน้ าดื่มโรงเรียน ต้องผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ได้มาตรฐานตาม ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
220 (พ.ศ.2544) เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ าบริโภค
มาตรฐานเลขที่มอก.257-2549 ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) โดยใช้ฉลากของโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
       7.3 ผู้ผลิตน้ าดื่มโรงเรียน ต้องสามารถส่งน้ าดื่มให้ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนตามที่ร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียน ก าหนด และตามความต้องการน้ าดื่มอย่างเร่งด่วน ถ้าไม่สามารถส่งดื่มได้ ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสามารถ
ยกเลิก สัญญา ได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน พร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประกวด 
ราคาน้ าดื่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต ในปีต่อไป 
       7.4 การผลิตน้ าดื่มโรงเรียน ต้องไม่กระท าการอันขัดต่อกฎระเบียบข้อก าหนดของโรงเรียน            
โดยเด็ดขาด การรับน้ าจากบริษัทอ่ืนมาติดฉลากของโรงเรียน เป็นต้น 
       7.5 ผู้ผลิตน้ าดื่มโรงเรียนต้องช าระเงินประกันความเสียหายจ านวน 2% ของวงเงินท าสัญญา ในวันท า
สัญญา หากเกิดความเสียหายกับโรงเรียน จะไม่คืนเงินประกัน 
       7.6 ผู้ผลิตน้ าดื่มโรงเรียน จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียน กิจกรรมกีฬา-กรีฑา หรือกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์อ่ืน ๆ ตามที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ขอความ
อนุเคราะห์ ตามสมควรเป็นคราว ๆ ไป 
      7.7 ผู้ผลิตน้ าดื่มต้องรับประกันคุณภาพของน้ าดื่มและความช ารุดบกพร้องของผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับ ความ
เสียหาย โดยผู้ผลิตน้ าดื่มต้องรีบจัดเปลี่ยนของใหม่ทดแทนในการช ารุดบกพร้องทันที 
 

8. คุณสมบัติเฉพาะในการผลิตน้้าบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร 12 ขวด / แพ็ค และน้้าดื่มชนิดถ้วยขนาด 
220 มิลลิลิตร 48 ถ้วย / ลัง 
       8.1 น้ าดื่มจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 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 
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
       8.2 น้ าดื่มต้องได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ ย.) จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
      8.3 โรงงานผลิตน้ าดื่มต้องได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา       
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) 
       8.4 ใบอนุญาตผลิตอาหารจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ใช้แ สดงหลักฐานต้องไม่
หมดอายุ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่คณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 
       8.5 กรรมวิธีผลิตน้ าดื่มเป็นการผลิตด้วยเครื่องกรองน้ าดื่ม ระบบ Reverse Osmosis (R.O.) 
       8.6 ระบบฆ่าเชื้อโรคในขบวนการผลิตและบรรจุขวดด้วย Ozone หรือมาตรการอ่ืนที่สามารถ ควบคุม
คุณภาพให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 



       8.7 เครื่องจักรที่ใช้ในขบวนการผลิตต้องได้มาตรฐาน ติดตั้งในห้องที่สะอาดมิดชิด ถูกหลักอนามัย 
       8.8 มีผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือตามมาตรฐาน       
กองควบคุมอาหารส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ ห้องปฏิบัติการได้รับการ รับรอง
มาตรฐานในระยะเวลา 1 ปี 
       8.9 การท าความสะอาดขวดบรรจุน้ าครั้งสุดท้ายต้องใช้น้ าที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับน้ าที่ใช้ บรรจุขวด 
ฉีดล้างสิ่งสกปรก และฆ่าเชื้อในขวด ก่อนบรรจุน้ าดื่มลงขวดและปิดฝาขวดทันที 
       8.10 ฝาปิดขวดน้ าดื่มก่อนน้ าไปใช้ต้องท าการฆ่าเชื้อโรคด้วย Ozone หรือมาตรฐานอ่ืนเทียบเท่า 
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปในขวดน้ าดื่มทางฝาขวด 
       8.11 น้ าดื่มสะอาด ไม่มีกลิ่น ปราศจากเชื้อ และสารพิษเจือปน 
       8.12 ภาชนะท่ีใช้บรรจุเป็นถังหรือขวดพลาสติกต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข 
(ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 ที่มีลักษณะใสสะอาด ไม่มีรอยขูดขีด ไม่ขุ่นมัว หรือมีคราบสกปรก มองเห็นน้ าซึ่งบรรจุอยู่
ภายในได้อย่างชัดเจน ฝาเกลียวปิดสนิท น้ าไม่รั่วไหล 
       8.13 น้ าดื่มบรรจุขวดและถ้วยต้องปิดฉลากของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต โดยฉลากดังกล่าว       
เป็นสิทธิ์ของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิตเท่านั้น 

9. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประกวดราคา ร้านน้้าดื่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
รังสิต 
       9.1 ขอรับแบบฟอร์มการประกวดราคาผู้ผลิตน้ าดื่มโรงเรียนได้ที่งานพัสดุกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และบุคคลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 30  กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.      
เว้นวันหยุดราชการ 
       9.2 ยื่นซองประกวดราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 30  กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
       9.3 เปิดซองประกวดราคา ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร    
สิรินธร 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
       9.4 ซองประกวดราคา ผู้ยื่นต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง “เรียนประธานคณะกรรมการเปิดซอง
ประกวดราคา” ผู้ผลิตน้ าดื่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ดังนี้ 
     9.4.1 ซองประกวดราคา ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและอักษรตรงกันชัดเจนจ านวน 
1 ฉบับ (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน) 
    9.4.2 ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุดังนี้ 
    - หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
    - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคาพร้อมรับรองส าเนา 1 ฉบับ 
    - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองส าเนา 1 ฉบับ 
    - ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบ อนุญาตจัดตั้งโรงงาน 
    - ส าเนาใบอนุญาตผลิตน้ าดื่ม 
    - ส าเนาผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพและผลิตน้ าบริโภคตามมาตรฐานการผลิตที่ดี 
    - ภาพถ่ายของบรรจุภัณฑ์ และภาพถ่ายโรงงานผลิตน้ า 
    - ภาพถ่ายผลงานประเภทเดียวกัน (ถ้ามี)   
    - เอกสารอื่นๆท่ีแสดงถึงการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
       9.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประกวดราคา ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศโดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาจากคุณภาพน้ าเป็นอันดับแรก จากนั้นพิจารณาผู้เสนอราคาต่ ากว่าเป็นล าดับถัดมาโดยผู้ได้รับการพิจารณา  



หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 6,7 และ 8 โดยร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ทรงไว้
ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้อง 
หรือฟ้องร้องต่อร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนได ้
       9.6 การรับซอง/การมอบซองประกวดราคา/การรายงานผลการพิจารณาพร้อมประกาศผู้ได้รับ
พิจารณาให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุของราชการโดยอนุโลม 
      9.7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซค์ 
www.skr.ac.th 
 

10. การท้าสัญญา 
       10.1 อายุสัญญา 
    ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนจะท าสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ผลิตน้ าดื่มโรงเรียน        
ซึ่งสัญญามีอายุสัญญา 1 ปี 
       10.2 ก าหนดท าสัญญา 
   ให้ผู้ได้รับพิจารณามาท าสัญญาภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 
12.00 น. (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะท าสัญญา ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในล าดับถัดไปมาท า
สัญญา) 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

                    (นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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