
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2560 
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2560 
..................................................... 

  ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคา 
จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  จ านวน 1,218  คน  คนละ  20  บาท  
ระยะเวลา  31  วัน  งบประมาณ  755,160  บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รายละเอียด
ตามท่ีก าหนดแนบท้ายนี้  โดยผู้รับจ้างส่งมอบอาหารกลางวัน  ณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดยโสธร เป็นประจ าทุกวัน  (เฉพาะวันเปิดท าการเรียนการสอน)  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
     1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
     1.2 แบบใบเสนอราคา 
     1.3 แบบสัญญาจ้าง 
     1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
     1.5 บทนิยาม 
          (1)  ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
          (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
     1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
          (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
          (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
  2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

    2.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว หรือมีความช านาญ
ด้านการปรุงอาหารหรือประกอบอาหาร หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาหารส าหรับนักเรียน 

             2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

             2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ 

  2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา 

ให้แก่โรงเรียน  ณ  วันประกาศสอบราคา  และ/หรือเป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรม 

             2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง 



บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

           2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

           2.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญา (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย)   
ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้ 
            ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
            ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
            ค. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
            ง. โรคยาเสพติดให้โทษ 
            จ. โรคพิษสุราเรื้องรัง 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา 
   3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  

พร้อมใบรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  และบุคคลธรรมดาจะต้องมีส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
       3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคล
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   3.3 ส าเนาหนังสือรับรองการประกอบอาหาร พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
4. การยื่นซองสอบราคา 
   4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอจะต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วนในการเสนอ 
ราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อ
รายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ 
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวเลขเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
 



ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า..........60.....วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดย 
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดระยะเวลาด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันให้แล้วเสร็จทุกวัน จ านวน  
31  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน 
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี.....1/...2560... “โครงการ 
(ระบุโครงการที่เสนอราคา)” โดยยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 15  พฤษภาคม  2560  ถึงวันที่  26  พฤษภาคม  2560  
ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ  ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  และยื่นซองสอบราคาวันที่  
29  พฤษภาคม  2560  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น. สถานที่  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร                  
ศาลากลาง ชั้น 2 และยื่นซองวันสุดท้ายวันที่  30  พฤษภาคม  2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.                 
ณ  ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล  2  สามัคคีวัฒนา 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  คณะกรรมการเปิด 
ซองสอบราคาในวันที่  31  พฤษภาคม  2560ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  สถานที่  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดยโสธรศาลากลาง ชั้น 2 
  5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

   5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาเหมารวม 
   5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเทศบาล 2 
สามัคคีวัฒนาเท่านั้น 

5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 
    (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ

เอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
     (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ

ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
     (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือ

มีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 



    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียน            
มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้และ
อาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่
พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ
โรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง โรงเรียน
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

6. การสัญญาจ้าง 
    ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้าง กับ “โรงเรียน” ภายใน 5 วัน นับถัด

จากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างทีส่อบราคาได้
ให้ “โรงเรียน” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

   6.1 เงินสด 
   6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
      6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 

   6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ 

ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)  

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 



7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  2  งวด  ดังนี้ 

งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงิน  365,400  บาท  (ตั้งแต่วันที่  12 -30 มิถุนายน  2560)  15  วัน 
งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงิน  389,760  บาท  (ตั้งแต่วันที่  3 - 26 กรกฎาคม  2560)  16  วัน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  755,160  บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

การจ่ายเงิน  จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงินค่าจ้างของแต่ละงวด (ตามจ านวนวันที่มีการส่งมอบงาน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จ
เรียบร้อย  รวมทั้งสถานที่ประกอบอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 

8.  อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ....0.10......ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน   

แต่ไม่น้อยกว่าวันละ  100  บาท 
9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....1....วัน  นับถัดจาก
วันที่ “โรงเรียน” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
     10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อโรงเรียน  ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจ าปี
งบประมาณ 2560  แล้วเท่านั้น 
     10.2 เมื่อ “โรงเรียน” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบ
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
   (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 



   (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมพาณิชย์นาวี 
       10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียน ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุในข้อ 6  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
      10.4 โรงเรียน ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการจังหวัด หรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
       10.5 ราคากลางของการจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  ในการ   
สอบราคาครั้งนี้  755,160  บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
  11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
       เมื่อโรงเรียน  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างท าอาหารกลางวันตามประกาศนี้แล้ว                
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีใบรับรองแพทย์ที่ได้รับการตรวจ
ร่างกายจากโรงพยาบาล  ว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบอาหารตามหลักเกณฑ์สาธารณสุขก าหนด 
  12. เงื่อนไขในการจ้าง 
       12.1 รายการอาหารกลางวันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยต้องมีสารอาหาร
ครบถ้วน ตามหลักโภชนาการที่เทียบเคียงกับรายการอาหารที่ก าหนดไว้ 
       12.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าอาหาร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
       12.3 ผู้รับจ้างต้องน าส่งอาหารกลางวันไม่เกินเวลา 11.00 น. โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่าย
เอง 
       12.4 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บสถานที่และภาชนะให้เรียบร้อย 

          12.5 จ านวนวันเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามวันหยุดพิเศษท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งนี้ผู้ว่าจ้าง
จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

      12.6  อาหารที่จัดส่งต้องได้คุณภาพ สะอาด มีปริมาณเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน หากไม่ได้คุณภาพ
หรือไม่เพียงพอผู้รับจ้างต้องเพ่ิมเติมทันที หากไม่ด าเนินการ โรงเรียนอาจเรียกค่าปรับหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 
โรงเรียนจะพิจารณาหาผู้รับจ้างใหม่ 

13. ในระหว่างระยะเวลาการประกอบอาหารผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักโภชนาการ และระเบียบ 
กฎหมายที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา   
15  พฤษภาคม  2560 

 



รายการอาหารกลางวัน  ประจ าเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 
สัปดาห์ 

ท่ี 
วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

1 ก๋วยจั๊บเส้นเล็กหมู 
ข้าวมันไก่ 
ผัดกะเพราหมู 
ไข่ดาว 
ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ 
ต้มย าไก่ 
ข้าวสวย 
ผลไม้ 

บะหมี่หมูแดง 
ข้าวผัดกุนเชียง 
บวบผัดไข่ใส่หมูบด 
กุนเชียงทอด 
ต้มย ากระดูกหมู 
แพนงหมู 
ข้าวสวย 
ขนม 

ก๋วยจั๊บทรงเครื่อง 
ข้าวหมูแดง 
ไข่เจียว 
ก้อยหมู 
ต้มจืดวุ้นเส้น 
แกงเขียวหวานไก่ 
ข้าวสวย 
ผลไม้ 

ราดหน้า 
ข้าวมันไก่ทอด 
ผัดวุ้นเส้น 
ไข่พะโล้หมูสามชั้น 
ผัดกระเพราไก่ 
ต้มย าไก่ 
ข้าวสวย 
ขนม 

ผัดซีอิ้วหมู 
ข้าวผัดหมูใส่ไข่ 
ลาบหมู 
ไข่ลูกเขย 
ต้มจืดไก่ใส่ฟัก 
แกงเผ็ดหมูใส่ฟัก 
ข้าวสวย 
ผลไม้ 

2 ก๋วยจั๊บเส้นเล็ก 
ข้าวคลุกกะปิ 
ลาบหมู 
ผัดคะน้าใส่หมู 
ไข่พะโล้หมูสามชั้น 
ต้มย าไก่ 
ข้าวสวย 
ผลไม้ 

ก๋วยเตี๋ยวหมู 
ข้าวมันไก่ทอด  
ผัดเห็ดนางฟ้าใส่ไข่ใส่หมู 
กะเพราไก่ 
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา 
ต้มจืดไก่ใส่ฟัก 
ข้าวสวย 
ขนม 

บะหมี่หมูแดง 
ข้าวผัดหมูใส่ไข่ 
ไข่ลูกเขย 
ผัดพริกแกงหมูถั่ว 
แพนงหมู 
ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ 
ข้าวสวย 
ผลไม้ 

ราดหน้า 
ข้าวหมูแดง 
ผัดกระเพราหมู 
ไข่เจียว 
บวบผัดไข่ 
แกงเผ็ดหมูมะเขือ 
ข้าวสวย 
ขนม 

ผัดซีอิ้ว 
ข้าวมันไก่ 
ส้มต าข้าวเหนียวไก่ทอด 
ผัดผักรวมใส่หมู 
ต้มจืดวุ้นเส้นหมูสับ 
ต้มย าไก่ 
ข้าวสวย 
ผลไม้ 

3 ผัดมะกะโรนีไก่ 
ข้าวหมูแดง  
ไข่เจียวหมูสับ 
ลาบไก่ 
ต้มย าไก่ 
ผัดเต้าหู้ทรงเครื่อง 
ข้าวสวย 
ผลไม้ 

ก๋วยจั๊บเส้นเล็ก 
ข้าวหมูแดง 
ผัดกระเพราไก่ 
ไข่ดาว 
แกงเผ็ดไก่ใส่ฟัก 
ต้มจืดไก่ใส่ฟัก 
ข้าวสวย 
ขนม 

บะหมี่หมูแดง 
ผัดซีอิ้ว 
ไก่ทอด 
ผัดวุ้นเส้นใส่หมูใส่ไข่ 
แกงเขียวหวานไก่ 
ต้มย ากระดูกหมู 
ข้าวสวย 
ผลไม้ 

ราดหน้าหมู 
ข้าวมันไก่ 
ส้มต าข้าวเหนียวหมูทอด 
ผัดเห็ดนางฟ้าใส่ไข่ 
ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ 
แกงเผ็ดหมูใส่ฟัก 
ข้าวสวย 
ขนม 

ก๋วยจั๊บทรงเครื่อง 
ข้าวผัดกุนเชียง 
ลาบหมู 
บวบผัดไข่ใส่หมูบด 
ต้มจืดไก่ใส่ฟัก 
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา 
ข้าวสวย 
ผลไม้ 

4 บะหมี่หมูแดง 
ข้าวมันไก่ 
ไข่ดาว 
แกงเผ็ดหน่อไม้ใส่ไก่ 
ผัดคะน้าหมูกรอบ 
ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ 
ข้าวสวย 
ผลไม้ 

ข้าวต้มทรงเครื่อง 
ข้าวมันไก่ทอด 
บวบผัดไข่ใส่หมูบด 
ผัดกะเพราไก่ 
ต้มย าไก่ 
ไข่พะโล้หมูสามชั้น 
ข้าวสวย 
ขนม 

ก๋วยเตี๋ยวหมู 
ข้าวหมูแดง 
ผัดกระเพราหมู 
ไข่ตุ๋นใส่หมูสับ 
แกงเผ็ดไก่ใส่ฟัก 
ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ 
ข้าวสวย 
ผลไม้ 

ก๋วยจั๊บเส้นเล็ก 
ข้าวผัดหมู 
ผัดผักรวมใส่หมู 
ผัดพริกแกงหมู 
ไข่ลูกเขย 
ต้มย าไก่ 
ข้าวสวย 
ขนม 

ผัดมะกะโรนี 
ข้าวคลุกกะปิ 
ไข่เจียว 
ลาบหมู 
ต้มย ากระดูกหมู 
ต้มจืดไก่ใส่ฟัก 
ข้าวสวย 
ผลไม้ 

 
ผลไม้  เช่น   กล้วย,ส้ม,ชมพู่,แอปเป้ิล,พุทราน้ านม,เงาะ หรือผลไม้ตามฤดูกาล 
ขนม ได้แก่   1. ขนมเบเกอรี่ต่างๆ เช่น โดนัท,เค้กกล้วยหอม,ขนมมีไส้ต่างๆ  ฯลฯ 
                2. ขนมไทย เช่น ขนมชั้น,วุ้นกะทิ,ขนมสอดไส้,ขนมห่อหมก,ขนมต้ม  ฯลฯ 



ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานจ้างเหมาบริการท าอาหารกลางวัน 

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

 
1. ความเป็นมา 
 ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  รับผิดชอบจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  มีนักเรียนระดับประถมศึกษา  1,218  คน และได้รับงบประมาณส าหรับ
อาหารกลางวันนักเรียน  ตามประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ดังนั้นโรงเรียนจึง
ต้องจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและจัดส่งได้ตรงตามที่เวลาก าหนด 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 -6  ให้
ได้รับอาหารที่มีคุณค่า  สะอาด  ปลอดภัย  ตลอดระยะเวลาการเข้ารับการเรียนการสอน  การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  ต้องจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนจ านวน 1 มื้อ/คน/วัน  รวมอาหารว่างได้แก่ ผลไม้หรือขนมหวานเพื่อบ ารุง
สุขภาพในมื้ออาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว หรือมีความช านาญด้านการ
ปรุงอาหารหรือประกอบอาหาร หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาหารส าหรับนักเรียน 

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ                   
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ 

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนและ/หรือ 
ไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง 
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

3.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญา (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย)   
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้ 



 ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
 ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ง. โรคยาเสพติดให้โทษ 
 จ. โรคพิษสุราเรื้องรัง 
4. ข้อมูลรายละเอียดงาน 
 4.1 อาหารกลางวันที่จัดท า  จะต้องค านึงถึงคุณภาพ  และปริมาณที่เหมาะสม  คือมีสารอาหารครบ 5 หมู่  
ประกอบด้วย  คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  วิตามิน  โปรตีน  และเกลือแร่ จัดท าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  และ                   
ถูกสุขลักษณะโดยก าหนดสัดส่วนสารอาหารที่พึงได้รับในแต่ละวันชัดเจน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จ านวน 
1,218  คน  วันละ  1มื้อ  เป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่  12 มิถุนายน  2560  ถึงวันที่  26  กรกฎาคม 2560                 
จ านวน  31  วันท าการ 
 4.2  รายการอาหารประจ าวันจะต้องมีความหลากหลายไม่ซ้ ากันในรอบ 1 สัปดาห์  โดยแบ่งออกเป็น                       
1 มื้อหลัก  ได้แก่ 
  4.2.1  อาหารกลางวัน  ประเภทข้าวพร้อมกับข้าว  ประกอบด้วย ข้าวสวยหอมมะลิ (ข้าวที่ใช้หุงให้ใช้
ข้าวหอมมะลิ 100% เท่านั้น)   อาหารคาว  4 อย่าง (ประเภทน้ า 2 อย่าง และประเภทแห้ง 2 อย่าง) หรืออาหาร
ประเภท ไข่  จ านวน 1 ฟอง  และขนมหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล 
  4.2.2  อาหารประกอบปรุงผสม หรืออาหารจานเดียว  เช่น ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า  ผัดไท  เป็นต้น  
ส่วนประกอบจะต้องมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่  และประกอบด้วยผัก  และเนื้อสัตว์  ในลักษณะที่เด็กสามารถ
รับประทานอาหารได้เอง 
  4.2.3  อาหารคาวจะต้องไม่มีรสจัดจนเกินไปที่เด็กประถมจะรับประทานได้ 
  4.2.4  ในรอบระยะเวลา 1 สัปดาห์  จะต้องก าหนดให้มีรายการอาหารว่างคือ ผลไม้  3  วัน  และ
ขนมหวาน 2  วัน และจัดให้เด็กรับประทานทุกวันโดยขนมหวานหรือผลไม้จะต้องไม่หวานหรือเปรี้ยวเกินไป   
 4.3  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เป็นผู้ก าหนดรายการอาหารและผู้รับจ้างต้องด าเนินการประกอบ
อาหารตามรายการที่ก าหนด 
 4.4 หัวหน้าสถานศึกษามีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการอาหารถ้าเห็นว่านักเรียนเบื่อ หรือไม่ชอบอาหารนั้น 
 4.5 ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร   แต่ละ
ชนิดเองและต้องมีความเหมาะสม 
 4.6 ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร  จะต้องท าการประกอบอาหารภายในบริเวณท่ีโรงเรียนก าหนดให้  และเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารเอง  โดยไม่อนุญาตให้ท าการประกอบอาหารที่อ่ืนแล้วน าส่งอาหารที่ปรุง
ส าเร็จแล้วซึ่งไม่ผ่านการควบคุมการประกอบอาหารจากคณะกรรมการผู้ควบคุมการประกอบอาหารกลางวัน 
 4.7 อาหาร น้ า น้ าแข็ง  เครื่องปรุง 



  4.7.1 อาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องปรุงมีคุณภาพดี  ไม่หมดอายุ  ต้องมีเลขทะเบียนต ารับอาหาร  เช่น  
อย.(ได้รับมาตรฐานอาหารและยา)  บรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท  และหากเป็นอาหารประเภทกระป๋องหรืออาหารกล่อง
ภาชนะท่ีบรรจุต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  กระป๋องไม่บุบ  กล่องไม่ฉีกขาด   เปรอะเปื้อน 
  4.7.2  อาหารสด  เช่น  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  และอาหารแห้ง  มีคุณภาพดี  แยกเก็บเป็นสัดส่วนไม่
ปนกัน  วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.  หรือเก็บในตู้เย็น  ถ้าเป็นห้องเย็นต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 30 ซม.  
ส าหรับอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุง  ห้ามสั่งผักผลไม้จ านวนมากมาเก็บ  ห้ามน าของที่เหลือมา
รับประทานในวันต่อไป 
  4.7.3  อาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องปรุงมีคุณภาพดี  บรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท  เก็บเป็นระเบียบสูง
จากพ้ืนอย่างน้อย 30 ซม. 
  4.7.4  การปรุงอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ ามัน  ห้ามน าน้ ามันที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อย่างเด็ดขาด 

4.7.5 อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  มีฝาปิดหรือผ้าคลุมวางสูงจากพ้ืน                    
อย่างน้อย 30 ซม. 
 4.8  งานภาชนะอุปกรณ์ 
  4.6.1  ภาชนะอุปกรณ์  เช่น  ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ ต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย  เช่น  สแตนเลส  
กระเบื้องเคลือบขาว  แก้ว  อลูมิเนียม  เมลามีนสีขาว  หรือสีอ่อน  ส าหรับตะเกียบต้องเป็นไม้  ไม่แต่งสี 
  4.6.2  ภาชนะใส่น้ าส้มสายชู  น้ าปลา  และน้ าจิ้ม  ต้องท าด้วยแก้ว  กระเบื้องเคลือบขาวมี             
ฝาปิด  และช้อนตักท าด้วยกระเบื้องเคลือบขาว  หรือสแตนเลส  หรือเครื่องปรุงรสอ่ืนๆ ต้องใส่ภาชนะท่ีปิดสนิท 
  4.6.3  การล้างภาชนะอุปกรณ์ล้างด้วย 2 ขั้นตอน 
   ขั้นตอนที่ 1  ล้างด้วยน้ ายาล้างจาน 
   ขั้นตอนที่ 2 ล้างในภาชนะด้วยน้ าสะอาด ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  หรือล้างโดยน้ าที่ไหลผ่าน
ต่อเนื่องจากก๊อกน้ า  และอุปกรณ์การล้างต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  60 ซม. 
  4.6.4  จาน ชาม ถ้วย แก้ว น้ า ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่ าในภาชนะโปร่งสะอาด หรือตะแกรงสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย  60 ซม. หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาดมีการปกปิด 
  4.6.5  ช้อน  ส้อม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาด  หรือวางเป็นระเบียบ  ใน
ภาชนะท่ีสะอาดและมีการปกปิด  ตั้งสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  60 ซม. 
 4.7  ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดภายในห้องครัว  ห้องอาหาร  และส่วนที่เกี่ยวข้อง (บริเวณล้างจาน) ให้
เรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ 
 4.8 ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ 
       4.8.1  แต่งกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน  ผูกผ้ากันเปื้อน หรือมีเครื่องแบบ 
  4.8.2  ผู้ปรุงต้องใส่หมวก หรือเน็ทคลุมผมด้วย 
  4.8.3 ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็นโรคผิวหนัง  ส าหรับผู้ปรุงจะต้องมีหลักฐานการ
ตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้ 



  4.8.4  มีสุขนิสัยที่ดี  เช่น  ตัดเล็บสั้น  ไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน  ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุงเสร็จ
แล้วโดยตรง 
 4.9  ผู้รับจ้างต้องไม่เคยถูกตักเตือนจากหน่วยงานราชการหรือผู้ว่าจ้าง  กรณีไม่ปฏิบัติงานตามสัญญาของผู้
ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 4.10  พร้อมรับการสุ่มตรวจสุขอนามัยของบุคลากรบริเวณสถานที่ใช้ปรุงอาหารและคุณภาพอาหารจากกอง
สาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองยโสธร หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะ 31 วันท าการ  ตั้งแต่วันที่  12  มิถุนายน  2560  ถึง  26  กรกฎาคม 2560  โดยส่งมอบอาหารกลาง
วันที่โรงเรียนอาหารโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ภายในเวลา  11.00 น.  พร้อมจัดรายการอาหารกลางวันให้
ครบถ้วนตามจ านวนนักเรียน  อาหารที่จัดส่งต้องได้คุณภาพ สะอาด มีปริมาณเพียงพอต่อนักเรียน หากไม่ได้คุณภาพ
หรือไม่เพียงพอผู้รับจ้างต้องเพ่ิมเติมทันที หากไม่ด าเนินการ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนาอาจเรียกค่าปรับหรือ
ยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง โรงเรียนจะพิจารณาหาผู้รับจ้างใหม่ 
6. การร้องเรียน 
 กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงโดยเร็ว  ภายใน 24 ชั่วโมง  หลังจากท่ีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 
7.  การจ่ายเงิน 

โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างเป็นรายงวด ๆ ละ 1 เดือน  โดยแบ่งออกเป็น  2  งวด  ดังนี้ 
งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงิน  365,400  บาท  (ตั้งแต่วันที่  12 -30 มิถุนายน  2560)  15  วัน 
งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงิน  389,760  บาท  (ตั้งแต่วันที่  3- 26 กรกฎาคม  2560)  16  วัน 

การจ่ายเงิน  จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงินค่าจ้างของแต่ละงวด (ตามจ านวนวันที่มีการส่งมอบงาน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จ
เรียบร้อย  รวมทั้งสถานที่ประกอบอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 


