
 
 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี  
เรื่อง    การประมูลผูจัดทําและสงน้ําดื่มโรงเรียนสุราษฎรธานี   ประจําป  ๒๕๕8 

 

 ดวยโรงเรียนสุราษฎรธานี    มีความประสงคเปดประมูล ผูจัดทําและสงน้ําดื่ม โรงเรียน 
สุราษฎรธานี  ประจําป  ๒๕๕8  เพื่อจําหนายใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  ซึ่งผูประมูลตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้  
 ๑.  มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  และบรรลุนิติภาวะแลว 
 ๒.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์   หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย 
 ๓.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่นที่ เขาเสนอราคาแกโรงเรียนสุราษฎรธานี  
 ๔.  ไมเปนผูถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู ทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
 ๕  ไมเปนบุคลากรในโรงเรียนสุราษฎรธานี 
 ๖.  ผูประมูล หรือตัวแทนนิติบุคคล  ตองเปนผูที่มีสภาพรางกายสมบูรณ  แข็งแรง  ไมเปน
โรคติดตอ  หรือโรคที่สังคมรังเกียจ  

 สําหรับการดําเนินการประมูลไดกําหนดขั้นตอนดําเนินกา รดังตอไปนี้ 
 ๑.  ยื่นเอกสารประกอบการประมูล  (แบบ ๑ และแบบ ๒)  ในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 
๒๕๕8  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  กลุมบริหารงบประมาณ อาคาร 6 
 ๒.  เปดซองการประมูล ในวันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๕8  เวลา 13.3๐ น.  ณ  หองพวงชมพู 
 ๓.  ประกาศผลการประมูลในวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๕8  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ทางเว็บไซต
โรงเรียนสุราษฎรธานี  (www.st.ac.th)   
 ๔.  จัดทําสัญญาในวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕8 เวลา 10.0๐ น. ณ กลุมบริหารงบประมาณ 
อาคาร 6 

      ผูสนใจที่จะเขารับการประมูลตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการประมูล ผูจัดทําและ 
สงน้ําดื่มโรงเรียนสุราษฎรธานี ประจําป ๒๕๕8 รายละเอียดตามแนบทายประกาศนี้  โดยใหติดตอขอดู  
รายละเอียดและขอรับเอกสารไดที่กลุมบริหารงบประมาณ  (อาคาร 6)  โรงเรียนสุราษฎรธานี   โทรศัพท  
๐๗๗ – ๒๗๒๓๓๐ ตอ 600  ในเวลาราชการ 

        ประกาศ  ณ  วันที่   9   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 

    

(นายชาญณรงค   ผดุงชอบ ) 
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน  
ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี  

 
 



หลักเกณฑและเงื่อนไขการประมูล ผูจัดทําและสงน้ําดื่มโรงเรียนสุราษฎรธานี  
ประจําป ๒๕๕8 

แนบทายประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี เรื่อง การประมูลผูจัดทําและสงน้ําดื่มโรงเรียนสุราษฎรธานี   
ประจําป  ๒๕๕8  ลงวันที่  9  กรกฎาคม ๒๕๕8 

---------------------------------  
     ดวยโรงเรียนสุราษฎรธานีมีความประสงคจะประมูล ผูจัดทําและสงน้ําดื่ม โรงเรียน และเพื่อใหการ
ดําเนินการประมูลผูจัดทําและสงน้ําดื่มโรงเรียนสุราษฎรธานี  ประจําป ๒๕๕8 เปนไปดวยความเรียบรอย จึง
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้  
 ๑. หลักฐานประกอบการยื่น ซองประมูล 
  ๑.๑  แบบฟอรมการประมูลระบุรายละเอียดตามที่โรงเรียนกําหนด  (แบบ ๑ และ แบบ ๒) 
             จํานวน  ๒  ฉบับ  
  ๑.๒  สําเนาบัตรประชาชนผูยื่นประมูล     จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๑.๓  สําเนาทะเบียนบานผูยื่นประมูล     จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๑.๔  ใบรับรองแพทย       จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๑.๔  กรณีเปนนิติบุคคลตองมีหลักฐานดังนี้  
       - สําเนาหนังสือจดทะเบียนเปนนิติบุคคล      จํานวน  ๑  ฉบับ 
   - กรณีผูจัดการนิติบุคคลไมไดยื่ นประมูลดวยตนเอง ตองมีหนังสือมอบอํานาจใหเปน  
        ตัวแทนนิติบุคคลในการยื่นประมูล จํานวน ๑ ฉบับ 
   - หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
  ในวันทําสัญญาผูที่ไดรับการประมูลตองนําเอกสารฉบับตัวจริงมาแสดงตอโรงเรียนดวย  

  1.5  ใบรับรองการประกอบการผลิตน้ําดื่มถูกสุขอน ามัย 

 ๒. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจัดทําและสงน้ําดื่ม  
  ๒.๑  การดําเนินการจัดทําและจัดสงน้ําดื่มตามขนาดที่โรงเรียนกําหนด  ดังนี้  
   ๑)  ขนาด  500  มิลลิลิตร/ขวด 
   ๒)  ขนาด  300  มิลลิลิตร/ขวด 
   ๓)  ออกแบบโลโกประกอบน้ําดื่มของโรงเรียนสุราษฎรธานี  โดยไมมีคา ใชจายในการ 

     ดําเนินการ  
  ๒.๒  น้ําดื่มสะอาดถูกสุขอนามัยตามมาตรฐาน อย . 

 ๓.  เงื่อนไขในการดําเนินการ 
3.1  กําหนดราคาขั้นต่ําในการเสนอราคาประมูล  200,000  บาทตอป  ผูที่ไดรับการ 
       ประมูลตองนําเงินสดไดจากการประมูลมอบใหกับโรงเรียนในวันที่ทําสัญญาตาม  
       จํานวนเงินที่ประมูลได  การทําสัญญาจึงจะสมบูรณ และในวันที่กําหนดทําสัญญา  
       หากผูไดรับการประมูลไมมาทําสัญญาตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดแลว ถือวาสละสิทธิ์  
       โดยโรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะเรียกผูไดรับการประมูลรายอื่นตามลําดับที่ประมูลไดตอไป  
๓.2  ผูประกอบการตองสงน้ํา  ภายใน  2  วัน  หลังจากที่ทางโรงเรียนดําเนินการสั่งน้ํา  
       ดื่มทุกครั้ง 
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  ๓.3  ผูประกอบการตองชําระเงินคาประ กันความเสียหาย  เปนเงินจํานวน  10,000   
       บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  ในวันทําสัญญา  หากเกิดความเสียหายกับโรงเรียนใน  
       การสงน้ํา  โรงเรียนจะไมคืนเงินคาประกัน   และในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิน  
       วงเงินประกัน  ผูประกอบการตองชดใชคาเสียหายเพิ่มเติม  หากไมชดใชโรงเรียน  
       สามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูประกอบการไดตามกฏหมาย   
๓.4  โรงเรียนจะทําสัญญาใหผูประกอบการ เขาดําเนินการไดตั้งแตวันที่  25  กรกฏาคม   
       2558  ถึงวันที่  25  กรกฎาคม  2559  แลวจึงเปดการประมูลใหม   
๓.5  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการดําเนินงานของผูประกอบการไดทุกเมื่อ   

                  และผูประกอบการตองใหความรวมมือและยินยอมใหคณะกรรมการบริการการ  
       สงน้ําโรงเรียนเขาตรวจสอบน้ําดื่ม  หากพบวาไมเปนไปตามหลักเกณ ฑและเงื่อนไข 
       ตามที่โรงเรียนกําหนด  โรงเรียนมีสิทธิ์เลิกสัญญาได  โดยผูประกอบการไมสามารถ  
       โตแยงหรือเรียกรองใด ๆ  จาก โรงเรียนทั้งสิ้นและใหผูเสนอราคาไดในลําดับถัดไป  
       เขาทําสัญญาดําเนินการแทน  

 ๔.  การพิจารณาผลการประมูลของคณะกรรมการ ถือเปนเด็ดขาด    
          โรงเรียนสุราษฎรธานี  ขอสงวนสิทธิ์ในผลการพิจารณา โดยผูเขาประมูลจะนําไปเปนเหตุฟองรอง
หรืออุทธรณใด ๆ ไมไดทั้ งสิ้น  และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการถือเปนสิทธิ์ ของโรงเรียนที่พึงกระทํา
ได 

 ๕.  ระยะเวลาของการประกอบการ    
           เริ่มตั้งแตวันที่ 25 กรกฏาคม ๒๕๕8 และสิ้นสุดในวันที่ 25 กรกฏาคม ๒๕๕9 
 

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

 


