
 
เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท่ี   1/2562 
ประกวดราคาจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัสาํหรับนักเรียน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

โดยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล  2 สามคัคีวฒันา  ลงวนัท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

................................................................. 
 โรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  ซ่ึงต่อไปน้ี  เรียกว่า  “โรงเรียน”  มีความประสงค์จะประกวดราคาจา้ง
เหมาประกอบอาหารกลางวนัสาํหรับนักเรียน  ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2561  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  อ.เมือง  จ.ยโสธร  โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 
 1.เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.1  รายละเอียดและขอบเขตงาน 
  1.2  แบบใบเสนอราคาท่ีกาํหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
  1.3 แบบสญัญาจา้งทัว่ไป 
  1.4 แบบหนงัสือคํ้ าประกนั 
   (1) หลกัประกนัสญัญา 
  1.5 บทนิยาม 
   (1) ผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
   (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
  1.6 แบบบญัชีเอกสารท่ีกาํหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
   (1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
   (2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 
 
 2. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
     2.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
     2.2 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
     2.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
     2.4 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือทาํสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไวช้ัว่คราว
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  
 



    2.5  ไม่เป็นบุคคลซ่ึงระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงาน และไดแ้จง้เวียนช่ือให้เป็นผูท้ิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  
กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกจิการของนิติบุคคลนั้น   
     2.6  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา 

    2.7  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว  
    2.8 ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้ยืน่ข้อเสนอให้แก ่โรงเรียนเทศบาล 2  

สามคัคีวฒันา  อ.เมือง  จ.ยโสธร  ณ  วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

    2.9  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผู  ้
เสนอราคาไดมี้คาํสัง่ให้สละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านั้น 

    2.10  ไม่เป็นผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการประทรวง 
การคลงักาํหนด 

    2.11  ผูเ้สนอราคา  ตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  
Procurement : e-GP)  ของกรมบญัชีกลาง 

    2.12  ผูย้ืน่ข้อเสนอราคาซ่ึงไดร้ับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจัดจา้งภาครัฐดว้ย 
อเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Government Procurement : e-GP)  ของกรมบญัชีกลางตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.กาํหนด 
     2.13  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด  

    2.14  ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจา้งในวงเงินไม่น้อยกว่า   
350,000  บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถว้น)   และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัส่วนราชการ  หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นส่วนราชการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกจิ   
 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  ยื่นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น  2  ส่วน คือ 
  3.1 ส่วนท่ี 1  อยา่งน้อยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
   (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ให้ยืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
    (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ให้ยืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่               
(ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 



   (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยืน่สาํเนาบัตร
ประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น  สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
ของผูเ้ป็นหุ้นส่วน  หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้ป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสญัชาติไทย  พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
   (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ให้ยืน่สาํเนาสญัญาของการ
เขา้ร่วมคา้  และเอกสารท่ีระบุไวใ้น (1)  หรือ (2)  ของผูร่้วมคา้แลว้แต่กรณี 
   (4)   เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                  (4.1) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ (ถา้มี) 
                                  (4.2)  สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถา้มี) 
   (5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์  ตามแบบในขอ้ 1.6 (1)  โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ  PDF File  (Portable Document Format) 
         ทั้งน้ี  เม่ือผูเ้สนอราคาดาํเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี  1 ครบถว้น  ถูกต้อง
แลว้  ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ตามแบบในขอ้  1.6(1)  ให้ 
โดยผูเ้สนอราคาไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี 1  ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File  (Portable Document Format) 
  3.2 ส่วนท่ี 2  อยา่งน้อยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
   (1) ในกรณีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนกระทาํการแทนให้แนบหนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย  โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ  ทั้งน้ีหากผูรั้บมอบ
อาํนาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น 
   (2)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
        (2.1)  หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี)  
                                (2.2)  หนงัสือรับรองผลงานประเภทเดียวกนักบังานประกวดราคาจา้ง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
350,000  บาท  (สามหม่ืนห้าพนับาทถว้น)  
   (3) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์  ตามแบบในขอ้ 1.6 (2)  โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ  PDF File  (Portable Document Format) 
         ทั้งน้ี  เม่ือผูเ้สนอราคาดาํเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี  1 ครบถว้น  ถูกต้อง
แลว้  ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ตามแบบในขอ้  1.6(2)  ให้ 
โดยผูเ้สนอราคาไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี 2  ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File  (Portable Document Format) 
 4.  การเสนอราคา 
  4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ี
กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง
ครบถว้น  ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของผูเ้สนอราคาโดยไม่ตอ้งแบบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ  PDF File  (Portable Document Format) 
 
 



  4.2  ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียวและราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง   ทั้งน้ีราคา
รวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นสาํคญั 
โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว ้
แลว้  
   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกว่า  .....157.... วนั  นบัแต่วนัเสนอราคา  โดย
ภายในกาํหนดยนืราคา  ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการแลว้เสร็จไม่เกนิ  ...135... วนันบัถดัจากวนัลงนามใน
สญัญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ให้เร่ิมทาํงาน 
  4.4  กอ่นเสนอราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถว้นและ
เขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกอ่นท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกส์ 
  4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ใน
วนัท่ี ....9....  ตุลาคม .... 2561...  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของ
ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
   เม่ือพน้กาํหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้  จะไม่รับเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด 
  4.6  ผูเ้สนอราคาตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท  PDF File  
(Portable Document Format)  โดยผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น  ถูกตอ้ง  และชดัเจน
ของเอกสาร PDF File  กอ่นท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา  แลว้จึงส่งขอ้มูล (Upload)  เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก ่
หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
  4.7  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์  จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผู้
เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้  1.5(1) หรือไม่  หาก
ปรากฏว่าผูเ้สนอราคารายใดเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  คณะกรรมการฯ จะตดั
รายช่ือผูย้ื่นเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กอ่นหรือในขณะท่ีมีการ
พิจารณาขอ้เสนอว่า  มีผูเ้สนอราคารายใดกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามข้อ  
1.5(2) และคณะกรรมการฯ  เช่ือว่ามีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ
จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าว
เป็นผูท้ิ้งงาน  เวน้แต่โรงเรียนจะพิจารณาเห็นว่าผูเ้สนอราคารายนั้นมิใช่เป็นผูริ้เร่ิมให้มีการกระทาํดงักล่าวและไดใ้ห้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียน 
 
 



  4.8  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 
   (1) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์  
   (2) ราคาท่ีเสนอตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงแลว้ 
   (3) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา  ตามวนั  เวลาท่ีกาํหนด  
   (4)  ผูเ้สนอราคาจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไม่ได้ 
   (5)  ผูเ้สนอราคาตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์  ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเวบ็ไซด์ www.gprocurement.go.th    
 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  

  5.1ในการพิจารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี  โรงเรียนจะพิจารณาตดัสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์  ราคา   
                    5.2  การพิจารณาผูช้นะการเสนอราคา   
                            กรณีใชห้ลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้นะการเสนอราคา  โรงเรียนจะพิจารณาจาก  ราคารวม 
  5.3 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกต้องตามขอ้  2  หรือยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้ง  
หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3  หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถูกต้องตามขอ้ 4 แลว้  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคานั้น  เวน้แต่  ผูเ้สนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะจา้งไม่ครบถว้น  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีโรงเรียน
กาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคัญและความแตกต่างนั้นไม่มี
ผลทาํให้เกดิการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูเ้สนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นการผิดพลาดเลก็น้อย  คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผูเ้สนอราคารายนั้น 
  5.4  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคาโดยไม่ผ่อนผนัในกรณีต่อไปน้ี 
   (1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์  หรือบญัชีรายช่ือผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
   (2) ไม่กรอกช่ือผูเ้สนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็น
สาระสาํคญั  หรือมีผลทาํให้เกดิความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแกผู่เ้สนอราคารายอ่ืน  
  5.5  ในการตดัสินการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทาํสญัญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน  มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง  สภาพ  ฐานะหรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใด
ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้ โรงเรียนมีสิทธิไม่รับขอ้เสนอ  ไม่รับราคา  หรือไม่ทาํสญัญา  หากขอ้เท็จจริงดงักล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
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  5.6 โรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดกไ็ด ้ 
และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก  การประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยกไ็ด ้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั  
และให้ถือว่าการตดัสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิไดร้วมทั้งโรงเรียนจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้สนอเป็นผูท้ิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกหรือไม่กต็าม  หากมีเหตุให้เช่ือถือไดว้่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็น
เท็จ  หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้  
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจดาํเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให้ผูเ้สนอราคานั้น
ช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีทาํให้เช่ือไดว้่า  ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกส์ให้
เสร็จสมบูรณ์  หากคาํช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้ โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอหรือไม่รับราคาของผูเ้สนอราคาราย
นั้น  ทั้งน้ี  ผูเ้สนอราคาดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน 
  5.7 กอ่นลงนามในสัญญาโรงเรียน  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หากปรากฏว่ามี
การกระทาํท่ีเขา้ลกัษณะผูเ้สนอราคาท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดร้ับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั  หรือมี
ส่วนไดเ้สียกบัผูย้ื่นขอ้เสนอราคารายอ่ืน  หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  หรือสมยอมกนักบัผูเ้สนอราคาราย
อ่ืน  หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทาํการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 6.  การท าสัญญา 
  ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบสญัญา  ดงัระบุในขอ้ 1.3  กบั
โรงเรียนภายใน ... 3... วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดร้ับแจง้  และจะตอ้งวางเหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบั               
ร้อยละ 5  ของราคาค่าจา้งท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ให้โรงเรียนยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญา  โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
  6.1  เงินสด 
  6.2  เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสัง่จ่ายให้แกโ่รงเรียน  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทาํสญัญาหรือกอ่นหนา้นั้น  
ไม่เกนิ 3 วนั ทาํการของทางราชการ 
  6.3  หนงัสือคํ้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือคํ้ าประกนั  ดงัระบุในขอ้1.4 (2) 
  6.4  หนงัสือคํ้ าประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกจิการ
เงินเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกจิคํ้ าประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษทั
เงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนให้ทราบ  โดยอนุโลมให้ใชต้ามตวัอยา่งหนงัสือคํ้ าประกนั  ดงัระบุ                
ในขอ้1.4 (2) 
  6.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
  หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผูร้ับจา้ง) พน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาจา้งแลว้  
 



 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

 โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจา้ง  โดยแบ่งออกเป็นออกเป็น  5 งวด  ดงัน้ี 
 งวดท่ี 1  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  19.78 ของค่าจา้ง  เม่ือผูร้ับจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  สาํหรับนกัเรียน 1,192 คน  ให้แลว้เสร็จภายใน  18 วนัทาํการ  

งวดท่ี 2  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  19.78 ของค่าจา้ง  เม่ือผูร้ับจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  สาํหรับนกัเรียน 1,192 คน  ให้แลว้เสร็จภายใน  36 วนัทาํการ
 งวดท่ี 3  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  19.78 ของค่าจา้ง  เม่ือผูร้ับจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  สาํหรับนกัเรียน 1,192 คน  ให้แลว้เสร็จภายใน  54 วนัทาํการ 
 งวดท่ี 4  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  19.78 ของค่าจา้ง  เม่ือผูร้ับจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  สาํหรับนกัเรียน 1,192 คน  ให้แลว้เสร็จภายใน  72 วนัทาํการ 
 งวดสุดทา้ย  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  20.88  ของค่าจา้ง  เม่ือผูร้ับจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมดให้แลว้เสร็จเรียบร้อยตาม
สญัญา  รวมทั้งทาํสถานท่ีประกอบอาหารให้สะอาดเรียบร้อย   
 
 8.  อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี  หรือขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือ
จะกาํหนด  ดงัน้ี 
                    8.1  กรณีท่ีผูร้ับจา้งนาํงานท่ีรับจา้งไปจา้งช่วงให้ผูอ่ื้นทาํอีกทอดหน่ึงโดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากโรงเรียน  จะ
กาํหนดค่าปรับสาํหรับการฝ่าฝืนดงักล่าวเป็นจาํนวนร้อยละ 10.00  ของวงเงินของงานจา้งช่วงนั้น 
 8.2  กรณีท่ีผูร้ับจา้งปฏิบติัผิดสญัญาจา้งนอกเหนือจากข้อ  8.1  จะกาํหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ  
0.10  ของราคาค่าจา้ง 
 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  หรือทาํสญัญาจา้ง ตามแบบท่ีระบุใน
ขอ้ 1.3 แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกดิข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  1 เดือน  
นบัถดัจากวนัท่ีโรงเรียนไดม้อบงาน  โดยผูร้ับจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช้การไดดี้ดงัเดิมภายใน  1 วนั  นบั
ถดัจากวนัท่ีไดร้ับแจง้ความชาํรุดบกพร้อง  
 10. ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 

  10.1  เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี  พ.ศ. 2562 
   การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือ  โรงเรียนไดร้ับอนุมติัเงินค่าจา้งจากเงินงบประมาณประจาํปี  
พ.ศ. 2562  แลว้เท่านั้น 
  10.2 เม่ือโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูร้ับจา้ง และไดต้กลงจา้งตามประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์แลว้  ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสัง่หรือนาํส่ิงของมาเพ่ืองานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้ง



นาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาํหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูร้ับจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
ดงัน้ี 
   (1)  แจง้การสัง่หรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า  ภายใน 7 วนั  นบัตั้งแต่
วนัท่ีผูรั้บจา้งสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
   (2) จดัการให้ส่ิงของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศ
มายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า  ให้บรรทุกส่ิงของนั้น  โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นกอ่นบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูร้ับจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
  10.3  ผูเ้สนอราคาซ่ึงโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้  ไม่ไปทาํสญัญา  หรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้  6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน(ถา้มี)  รวมทั้งพิจารณาให้เป็น                    
ผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาเพ่ือให้เหมาะสมและ
เกดิประโยชน์สูงสุดกบัหน่วยงาน 
  10.5 โรงเรียนสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาเพ่ือให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสาํนักงานอยัการสูงสุด(ถา้มี) 
  10.6  โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งในกรณีต่อไปน้ีได ้ โดยท่ีผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได ้
   (1) โรงเรียนไม่ไดร้ับการจดัสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งหรือเงินงบประมาณท่ี
ไดรั้บจดัสรรไม่เพียงพอท่ีจะทาํการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นต่อไป 
   (2) มีการกระทาํท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั  หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกบัผูย้ื่นเสนอราคารายอ่ืน  หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หรือ
สมยอมกบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนหรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทาํการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  
   (3)  การทาํการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไปอาจกอ่ให้เกดิความเสียหายแกห่น่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
   (4) กรณีอ่ืนในทาํนองเดียงกบั (1)  (2)  หรือ (3)  ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  
 11.  การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหว่างระยะเวลาการดาํเนินงานผูร้ับจา้งตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนดและระเบียบได้
กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 



 12.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 

     โรงเรียน  สามารถนาํผลการปฏิบติังานแลว้เสร็จตามสญัญาของผูเ้สนอราคาท่ีไดร้ับการคดัเลือกให้เป็น
ผูร้ับจา้งเพ่ือนาํมาประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ  
     ทั้งน้ีหากผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑท่ี์กาํหนดจะถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือทาํสญัญา
กบัโรงเรียน  ไวช้ัว่คราว 
 
 
 
        โรงเรียนเทศบาล  2 สามคัคีวฒันา  
                                                                                                              1  ตุลาคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน   

โรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวัฒนา  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

 
1. ความเป็นมา 

 ดว้ยโรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  ไดร้ับงบประมาณสาํหรับอาหารกลางวนันักเรียน  ตามประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562  แผนงานการศึกษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา หมวดรายจ่าย
อ่ืน ประเภทค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน   ดงันั้นโรงเรียนจึงต้องจดัหาอาหารกลางวนัท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการและจดัส่งไดต้รงตามท่ีเวลากาํหนด   เป็นจาํนวนเงิน  2,169,440  บาท  (สองลา้นหน่ึงแสน              
หกหม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบบาทถว้น) 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือจดัหาผูร้ับจา้งประกอบอาหารกลางวนัสาํหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  จาํนวน                 
1,192  คน  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2561  จาํนวน   91  วนั (เวน้วนัหยดุราชการ) 
 
3. คุณสมบัตขิองผู้รับจ้าง 
 3.1 ผูร้ับจา้งตอ้งมีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร หรือประกอบอาชีพเก ีย่วกบัการประกอบอาหาร   

3.2 มีพนกังานหรือลูกจา้งท่ีมีความรู้ความสามารถในการเตรียมการประกอบอาหารตามหลกั  
โภชนาการ  พร้อมทั้งเป็นผูมี้มารยาทและพฤติกรรมบริการท่ีดี 
 3.3 ตอ้งแจง้บญัชีรายช่ือลูกจา้งของผูรั้บจา้งพร้อมทั้งรายละเอียดบุคคล  และทาํทะเบียนประวติัไวท่ี้งาน
โภชนาการ  1  ชุด 

3.4  พนักงานหรือลูกจา้งของผูร้ับจา้งตอ้งผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทยแ์ผนปัจจุบนั  ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็น
โรคตอ้งห้ามเบ้ืองต้น ดงัน้ี  โรคเร้ือนในระยะติดต่อ  หรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกยีจแกส่งัคม    วณัโรคใน
ระยะอนัตราย   โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกยีจแกส่งัคม   โรคยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเร้ืองรัง  
โดยตอ้งมีใบรับรองแพทยน์าํมาแสดงหลกัฐานการตรวจสุขภาพกอ่นปฏิบติังานและทุกคร้ังท่ีเปล่ียนพนกังาน 
 3.5  พนักงานหรือลูกจา้งของผูร้ับจา้งตอ้ง  
       (1)  แต่งกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูกผา้กนัเป้ือน หรือมีเคร่ืองแบบ 
  (2)  ผูป้รุงตอ้งใส่หมวก หรือเน็ทคลุมผมดว้ย 
  (3) ตอ้งเป็นผูมี้สุขภาพดี  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็นโรคผิวหนงั  สาํหรับผูป้รุงจะตอ้งมีหลกัฐานการ
ตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได ้
  (4)  มีสุขนิสยัท่ีดี  เช่น  ตดัเลบ็สั้น  ไม่สูบบุหร่ีในขณะปฏิบติังาน  ไม่ใช้มือหยบิจบัอาหารปรุงเสร็จ
แลว้โดยตรง 



 3.6 พนักงานหรือลูกจา้งของผูร้ับจา้งจะตอ้งประพฤติตนตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกาํหนดโดย
เคร่งครัด 
 3.7 ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดสถานท่ีปรุงอาหาร  สถานท่ีให้บริการอาหารและการดูแลให้บริการนํ้ าด่ืม  
ตลอดจนทาํความสะอาดเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็และดูแลระบบเคร่ืองกรองนํ้ าของโรงเรียน  (เคร่ืองกรองนํ้ าท่ีติดตั้งใน
สถานท่ีให้บริการอาหาร)  ตลอดระยะเวลา  รวมถึงการกาํจดัขยะมูลฝอยและเศษอาหารในสถานประกอบอาหารและ
บริการให้สะอาดและเรียบร้อยถูกสุขลกัษณะ 
 
4. ข้อมูลรายละเอียดงาน 

 4.1 อาหารกลางวนัท่ีจดัทาํ  จะตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพ  และปริมาณท่ีเหมาะสม  คือมีสารอาหารครบ                
5 หมู่  ประกอบดว้ย  คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั  วิตามิน  โปรตีน  และเกลือแร่ จดัทาํอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ  
และถูกสุขลกัษณะโดยกาํหนดสดัส่วนสารอาหารท่ีพึงไดรั้บในแต่ละวนัชดัเจน  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
จาํนวน 1,192  คน  วนัละ  1 ม้ือ  เป็นระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2561  ถึงวนัท่ี  15 มีนาคม 2562   จาํนวน  
91  วนัทาํการ 
 4.2  รายการอาหารประจาํวนัจะตอ้งมีความหลากหลายไม่ซํ้ ากนัในรอบ 1 สปัดาห์  โดยแบ่งออกเป็น      1 
ม้ือหลกั  ไดแ้ก ่
  (1)  อาหารกลางวนั  ประเภทขา้วพร้อมกบัขา้ว  ประกอบดว้ย ขา้วสวยหอมมะลิ  (ขา้วท่ีใชหุ้งให้ใช้
ขา้วหอมมะลิ 100% เท่านั้น)   อาหารคาว  4 อยา่ง  (  ประเภทนํ้ า 2 อยา่ง และประเภทแห้ง 2 อยา่ง ) หรืออาหาร
ประเภท ไข่  จาํนวน 1 ฟอง/คน  และขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล 
  (2)  อาหารกลางวนั  ประเภทอาหารประกอบปรุงผสม หรืออาหารจานเดียว  เช่น กว๋ยเต๋ียว ราดหนา้  
ผดัไท  เป็นตน้  ส่วนประกอบจะตอ้งมีสารอาหารครบถว้นทั้ง 5 หมู่  และประกอบดว้ยผกั  และเน้ือสตัว ์ ในลกัษณะ
ท่ีเด็กสามารถรับประทานอาหารไดเ้อง  และขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  
  (3)  อาหารคาวจะตอ้งไม่มีรสจดัจนเกนิไปท่ีเด็กประถมจะรับประทานได้ 
  (4)  ในรอบระยะเวลา 1 สปัดาห์  จะตอ้งกาํหนดให้มีรายการอาหารว่างคือ ผลไม ้ 3  วนั  และขนม
หวาน 2  วนั และจดัให้เด็กรับประทานทุกวนัโดยขนมหวานหรือผลไมจ้ะตอ้งไม่หวานหรือเปร้ียวเกนิไป   
 4.3  โรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา เป็นผูก้าํหนดรายการอาหารและผูร้ับจา้งตอ้งดาํเนินการประกอบ
อาหารตามรายการท่ีกาํหนด 
 4.4 หัวหนา้สถานศึกษามีสิทธิเปล่ียนแปลงรายการอาหารถา้เห็นว่านกัเรียนเบ่ือ หรือไม่ชอบอาหารนั้น 
 4.5 ผูร้ับจา้งหรือผูป้ระกอบอาหาร ตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาหาร   แต่ละ
ชนิดเองและต้องมีความเหมาะสม 
 4.6 ผูร้ับจา้งหรือผูป้ระกอบอาหาร  จะตอ้งทาํการประกอบอาหารภายในบริเวณท่ีโรงเรียนกาํหนดให้  และ
เป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการประกอบอาหารเอง  โดยไม่อนุญาตให้ทาํการประกอบอาหารท่ีอ่ืนแลว้นาํส่งอาหาร
ท่ีปรุงสาํเร็จแลว้ซ่ึงไม่ผ่านการควบคุมการประกอบอาหารจากคณะกรรมการผูค้วบคุมการประกอบอาหารกลางวนั 
 



 4.7 วตัถุดิบท่ีนาํมาประกอบอาหาร  ตอ้งเป็นไปตามท่ีโรงเรียน  กาํหนดดงัน้ี 
  (1) เน้ือสตัว ์ ตอ้งสด  ไม่มีกล่ินเหม็น  ไม่มีมนัปนมากเกนิไป  และไดรั้บการตรวจสอบว่าปลอดภยั
ไม่มีโรค 
  (2)  ผลไมต้อ้งใหม่สด  มีคุณภาพดี  ไม่เห่ียว  ไม่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงปนเป้ือน 
  (3)  ผกั ตอ้งใหม่สด มีคุณภาพดี  ไม่แกแ่ละไม่เห่ียว และตอ้งใช้ผกัปลอดสารพิษ  
  (4)  อาหารสาํเร็จรูปเคร่ืองปรุง  นํ้ าและนม ตอ้งไม่มีสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย และมีฉลาก
บอกวนัผลิต วนัหมดอาย ุและตอ้งไม่หมดอายสุาํหรับใชบ้ริโภค  

(5) นํ้ ามนัท่ีนาํมาประกอบอาหารตอ้งไม่นาํมาประกอบอาหารซํ้ าในคร้ังต่อๆ ไป  
(6)  ขา้วท่ีนาํมาประกอบอาหารตอ้งเป็นขา้วสวยหอมมะลิ  100% เท่านั้น 

 4.8  ภาชนะอุปกรณ์ 
  (1)  ภาชนะอุปกรณ์  เช่น  ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ ตอ้งทาํดว้ยวสัดุท่ีไม่เป็นอนัตราย  เช่น  สแตนเลส  
กระเบ้ืองเคลือบขาว  แกว้  อลูมิเนียม  เมลามีนสีขาว  หรือสีอ่อน  สาํหรับตะเกยีบตอ้งเป็นไม ้ ไม่แต่งสี 
  (2)  ภาชนะใส่นํ้ าส้มสายชู  นํ้ าปลา  และนํ้ าจ้ิม  ต้องทาํดว้ยแกว้  กระเบ้ืองเคลือบขาวมี ฝาปิด  และ
ชอ้นตกัทาํดว้ยกระเบ้ืองเคลือบขาว  หรือสแตนเลส  หรือเคร่ืองปรุงรสอ่ืนๆ ตอ้งใส่ภาชนะท่ีมีปิดสนิท 
 4.9  ผูร้ับจา้งตอ้งรักษาความสะอาดภายในห้องครัว  ห้องอาหาร  และส่วนท่ีเก ีย่วขอ้ง (บริเวณลา้งจาน) ให้
เรียบร้อย และถูกสุขลกัษณะ 
 4.10  ผูร้ับจา้งตอ้งไม่เคยถูกตกัเตือนจากหน่วยงานราชการหรือผูว้่าจา้ง  กรณีไม่ปฏิบติังานตามสญัญาของผู้
ว่าจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 4.11  พร้อมรับการสุ่มตรวจสุขอนามยัของบุคลากรบริเวณสถานท่ีใชป้รุงอาหารและคุณภาพอาหารจากกอง
สาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองยโสธร หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก ีย่วขอ้ง  
 4.12 กรณีเกดิเหตุข้ึนกบัตวัอาคาร  เช่น  ไฟไหม ้ ทาํให้ตวัอาคารเสียหาย  ขณะท่ีผูป้ระกอบการดาํเนินการอยู ่ 
หรือเกดิจากความประมาทเลินเล่อของผูร้ับจา้งหรือพนักงาน  ผูร้ับจา้งตอ้งรับผิดชอบทุกกรณี  
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะ  91 วนัทาํการ  ตั้งแต่วนัท่ี    1  พฤศจิกายน  2561  ถึง  15  มีนาคม  2562  โดยส่งมอบอาหารกลางวนั             
ท่ีท่ีโรงเรียนอาหารโรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา ภายในเวลา  11.00 น.  (ประกอบอาหารแลว้เสร็จพร้อม
รับประทาน)  พร้อมจัดรายการอาหารกลางวันให้ครบถ้วนตามจ านวนนักเรียน  และให้เพียงพอต่อ  ความต้องการ
ของนักเรียนทุกคน 

 
6. วงเงนิในการจัดหา 
 วงเงนิงบประมาณ   2,169,440  บาท  (สองล้านหน่ึงแสนหกหม่ืนเก้าพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)   
โดยแบ่งออกเป็นออกเป็น  5  งวด  ดงัน้ี 



 งวดท่ี 1  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  19.78 ของค่าจา้ง  เม่ือผูร้ับจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  เป็นเวลา  18 วนั  

งวดท่ี 2  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  19.78 ของค่าจา้ง  เม่ือผูร้ับจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  เป็นเวลา  18 วนั 
 งวดท่ี 3  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  19.78 ของค่าจา้ง  เม่ือผูร้ับจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  เป็นเวลา  18 วนั 
 งวดท่ี 4  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  19.78 ของค่าจา้ง  เม่ือผูร้ับจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  เป็นเวลา  18 วนั 
 งวดสุดทา้ย  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  20.88  ของค่าจา้ง  เม่ือผูร้ับจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมดให้แลว้เสร็จเรียบร้อยตาม
สญัญา  รวมทั้งทาํสถานท่ีประกอบอาหารให้สะอาดเรียบร้อย   
 
7.  การตรวจรับ 

 คณะกรรมการตรวจรับ  สามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารไดต้ลอดกระบวนการประกอบอาหารและทุกเวลา  
หากไม่เป็นไปตามเกณฑต์รวจรับ  ผูรั้บจา้งตอ้งดาํเนินการแกไ้ขทนัที  โดยคร้ังท่ี 
 1.การตกัเตือน 
 2.แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 3.จะงดจ่ายค่าอาหารใน  1  วนั ในวนัท่ีไม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีกาํหนด 
 เกณฑ์การตรวจรับ 
 1.ปริมาณอาหารท่ีจดัให้นกัเรียนเพียงพอต่อความตอ้งการของนักเรียน  เป็นไปตามปริมาณอาหารท่ีกาํหนด  
 2.ลกัษณะการประกอบอาหาร ถูกต้องตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร และไม่มีส่ิงแปลกปลอมในอาหาร 
 3. การบริการดว้ยความสะอาด  ถูกสุขลกัษณะ  มีความรวดเร็ว 
 4. เป็นไปตามรายละเอียดคุณลกัษณะ/เมนู ท่ีโรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  กาํหนด  
 
8. การยกเลิกสัญญาจ้าง 

 กรณีมีผูร้้องเรียนว่าผูร้ับจา้งไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้ ผูร้ับจา้งจะตอ้งดาํเนินการ
แกไ้ขปรับปรุงโดยเร็ว  ภายใน 24 ชัว่โมง  หลงัจากท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจากนกัเรียน  ครู  หรือทางโรงเรียน  หากผู้
รับจา้งไดรั้บการแจง้เตือนจากโรงเรียนเพ่ือให้ปรับปรุงแกไ้ขเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซํ้ าถึง 3 คร้ัง ผูว้่าจา้งมีสิทธิบอก
เลิกสญัญาไดท้นัที 
 
9. เง่ือนไข 

  ผูจ้า้งสามารถเพ่ิมหรือลดจาํนวนตามจาํนวนนกัเรียนท่ีมีอยูจ่ริง 
 



รายการอาหารกลางวัน  1  พฤศจิกายน 2561- 15 มนีาคม 2562 

สัปดาห์ 
ท่ี 

วนัจนัทร์ องัคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

1 1.ก๋วยจับ๊เส้นเล็กหมู+
ไข่ตม้ 
2.ขา้วมนัไก ่
3.ผดักะเพราหมู 
4.ไข่เจียวทรงเคร่ือง
(ใส่แครอท+หมูสับ) 
5.ตม้จืดเตา้หู้หมูสับ 
6.แกงเขียวไก ่ใส่ฟัก 
7.ขา้วสวย 
8.ผลไม้ 

1.บะหม่ีหมูแดง 
2.ขา้วผดัรวมมิตรใส่
หมู+กนุเชียง+ไข ่
3.ลาบไกใ่ส่เลือด+                 
ผกัสด 
4.ผดัวุน้เส้นใส่หมูสับ
ใส่ไข่ 
5.ไข่ตุ๋นทรงเคร่ือง 
6.แพนงหมู 
7.ขา้วสวย 
8.ขนม 

1. ก๋วยจับ๊ทรงเคร่ือง+
ไข่ตม้ 
2.ขา้วหมูแดง 
3.ไข่เจียว 
4.กอ้ยหมู+ผกัสด 
5.ตม้จืดเลือดหมูใส่
ตาํลึง+หมูสับ+เคร่ือง
ใน 
6.คะน้าหมูกรอบ 
7.ขา้วสวย 
8.ผลไม้ 

1.ราดหน้าหมูใส่คะน้า
ใส่กะหลํ่า 
2.ขา้วมนัไกท่อด 
3.ผดัวุน้เส้นใส่ไข ่
4.ไข่พะโลห้มสูามชัน้ 
5.ผดักะเพราไก ่                           
6.แกงเขียวหวานไกใ่ส่
ฝัก                 
7.ขา้วสวย                          
8.ขนม 

1.สุกี้รวมมิตร 
2.ขา้วผดัหมูใส่ไข่ 
3.ลาบหมู+ผกัสด 
4.ไข่ลูกเขย 
5.ตม้จืดไกใ่ส่ฟัก 
6.แกงเผด็หมูใส่ฟัก 
7.ขา้วสวย 
8.ผลไม้ 

2 1.ก๋วยจับ๊เส้นเล็กหมู+
ไข่ตม้ 
2.ขา้วขาหมู 
3.ลาบหมู+ผกัสด 
4.ผดัคะน้าใส่หมู 
5.ไข่ตุ๋น 
6.ตม้เลือดหมูใส่ตาํลึง
7.ขา้วสวย 
8.ผลไม้ 

1.ก๋วยเตี๋ยวหมู 
2.ขา้วมนัไกท่อด  
3.ผดัเห็ดนางฟ้าใส่ไข่
ใส่หมู 
4.กะเพราไก ่
5.แกงเขียวหวาน
ลูกช้ินปลากราย 
6.ตม้จืดไกใ่ส่ฟัก 
7.ขา้วสวย 
8.ขนม 

1.บะหม่ีหมูแดง 
2.ขา้วผดัหมูใส่ไข่ 
3.ไข่ลูกเขย 
4.ผดัพริกแกงหมูถัว่ 
5.แพนงหมู 
6.ตม้จืดเตา้หู้หมูสับ 
7.ขา้วสวย 
8.ผลไม้ 

1.ราดหน้าหมูใส่คะน้า               
ใส่กะหลํ่า 
2.ขา้วหมูแดง 
3.ผดักะเพราหมู 
4.ไข่เจียวทรงเคร่ือง            
(ใส่แครอท+หมูสับ) 
5.ผดับวบใส่ไข ่
6.แกงเผด็หมูใส่ฟัก 
7.ขา้วสวย 
8.ขนม 

1.สุกี้รวมมิตร 
2.ขา้วมนัไก ่
3.ส้มตาํขา้วเหนียว               
ไกท่อด 
4.ผดัผกัรวมใส่หมู 
5.ตม้จืดวุน้เส้นหมูสับ 
6.ลาบไก+่ผกัสด 
7.ขา้วสวย 
8.ผลไม้ 

3 1.สุกี้รวมมิตร 
2.ขา้วหมูแดง  
3.ไข่เจียวหมูสับ 
4.ลาบไก+่ผกัสด 
5.ตม้จืดน่องไก ่
6.ผดัเตา้หู้ทรงเคร่ือง
ใส่ฟัก 
7.ขา้วสวย 
8.ผลไม้ 

1.ก๋วยจับ๊เส้นเล็กหมู+                 
ไข่ตม้ 
2.ขา้วเหนียวส้มตาํ                
ไกท่อด 
3.ผดักะเพราหมู 
4.ไข่ดาว 
5.แกงเผด็ไกใ่ส่ฟัก 
6.ผดับวบใส่หมู+ไข ่
7.ขา้วสวย 
8.ขนม 

1.บะหม่ีหมูแดง 
2.ขา้วหมูแดง 
3.ไกท่อด 
4.ผดัวุน้เส้นใส่หมู              
ใส่ไข่ 
5.แกงเขียวหวานไก ่
6.ผดัพริกแกงถัว่               
หมูสับ 
7.ขา้วสวย 
8.ผลไม้ 

1.ราดหน้าหมู 
2.ขา้วมนัไก ่
3.ส้มตาํขา้วเหนียว            
ไกท่อด 
4.ผดัเห็ดนางฟ้าใส่ไข ่
5.ตม้จืดเตา้หู้หมูสับใส่
ผกักาด 
6.แกงเผด็หมูใส่ฟัก 
7.ขา้วสวย 
8.ขนม 

1.ก๋วยจับ๊ทรงเคร่ือง 
2.ขา้วผดักนุเชียง 
3.ลาบหมู+ผกัสด 
4.บวบผดัไข่ใส่หมูบด 
5.ตม้จืดไกใ่ส่ฟัก 
6.แกงเขียวหวานไก ่
7.ขา้วสวย 
8.ผลไม้ 

  



 
สัปดาห์ 

ท่ี 
วนัจนัทร์ องัคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

4 1.บะหม่ีหมูแดง 
2.ขา้วมนัไก ่
3.ไข่ดาว 
4.แกงเผด็หน่อไม ้             
ใส่ไก ่
5.ผดัคะน้าหมูกรอบ 
6.ตม้จืดเตา้หู้หมูสับ 
7.ขา้วสวย 
8.ผลไม้ 

1.ก๋วยจับ๊ทรงเคร่ือง 
2.ขา้วมนัไกท่อด 
3.บวบผดัไข่ใส่หมูบด 
4.ผดักะเพราไก ่
5.ตม้จืดไกใ่ส่ฟัก 
6.ไข่พะโลห้มูสามชั้น 
7.ขา้วสวย 
8.ขนม 

1.ก๋วยเตี๋ยวหมู 
2.ขา้วหมูแดง 
3.ผดักระเพราหมู 
4.ไข่ตุ๋นใส่หมูสับ 
5.แกงเผด็ไกใ่ส่ฟัก 
6.ตม้จืดเตา้หู้หมูสับ 
7.ขา้วสวย 
8.ผลไม้ 

1.ก๋วยจับ๊เส้นเล็ก +               
ไข่ตม้ 
2.ขา้วผดัหมูใส่ไข่ 
3.ผดัผกัรวมใส่หมู 
4.ผดัพริกแกงหมู 
5.ไข่ลูกเขย 
6.ตม้ยาํไก ่
7.ขา้วสวย 
8.ขนม 

1.สุกี้รวมมิตร 
2.ขา้วเหนียวส้มตาํ               
ไกท่อด 
3.ไข่เจียว 
4.ลาบหมู+ ผกัสด 
5.ผดัเปร้ียวหวานหมู 
6.ตม้จืดไกใ่ส่ฟัก 
7.ขา้วสวย 
8.ผลไม้ 

 
 
หมายเหตุ    ผลไม้  และขนมที่จัดให้นักเรียนในหน่ึงสัปดาห์จะต้องไม่ซ ้าชนิดเดิม 
ผลไม้  เช่น   กลว้ย,ส้ม,ชมพู่,แอปเป้ิล,พุทรานํ้านม,เงาะ หรือผลไม้ตามฤดูกาล  
ขนม ได้แก่           1. ขนมเบเกอร่ีต่างๆ เช่น โดนัท,เคก้กลว้ยหอม,ขนมมีไส้ต่างๆ  ฯลฯ 
                             2. ขนมไทย เช่น ขนมชั้น,วุน้กะทิ,ขนมสอดไส้,ขนมห่อหมก,ขนมตม้  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


