เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2562
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ตามประกาศโรงเรี ยนเทศบาล 2 สามัคคีวฒั นา ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
.................................................................
โรงเรี ยนเทศบาล 2 สามัคคีวฒั นา ซึ่งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “โรงเรี ยน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
เหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ณ โรงเรี ยนเทศบาล 2 สามัคคีวฒั นา อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมีขอ้ แนะนําและข้อก ําหนดดังต่อไปนี้
1.เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดและขอบเขตงาน
1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก ําหนดไว้ในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้างทัว่ ไป
1.4 แบบหนังสือคํ้าประก ัน
(1) หลักประกนั สัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูท้ ี่มีผลประโยชน์ร่วมก ัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ ก ําหนดไว้ในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทําสัญญาก ับหน่วยงานของรัฐไว้ชวั่ คราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง

2.5 ไม่เป็ นบุคคลซึ่งระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ ิ้ งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครื อข่าวสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู ้ ิ้งงานเป็ นหุ ้นส่วนผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุค คลนั้น
2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐก ําหนดในราชกิจจานุ เบกษา
2.7 เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
2.8 ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่ว มกนั ก ับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่ โรงเรี ยนเทศบาล 2
สามัคคีวฒั นา อ.เมือง จ.ยโสธร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิหรื อความคุม้ กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิทธิความคุม้ กนั เช่ นว่านั้น
2.10 ไม่เป็ นผูท้ ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่า การประทรวง
การคลังก ําหนด
2.11 ผูเ้ สนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชี กลาง
2.12 ผูย้ นื่ ข้อเสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สญั ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชี กลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก ําหนด
2.13 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก ําหนด
2.14 ผูเ้ สนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวก ันก ับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า
350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญั ญาโดยตรงก ับส่ วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นส่วนราชการ
บริ หารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมก ับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ โดยแยกเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผูเ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ว นจําก ัด ให้ยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่ อหุ ้นส่ว นผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากดั หรื อบริ ษทั มหาชนจําก ัด ให้ยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่ อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

(2) ในกรณี ผูเ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยนื่ สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สําเนาข้อตกลงที่แ สดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วนที่ มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสํา เนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผูเ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกนั ในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สําเนาสัญญาของการ
เข้าร่ วมค้า และเอกสารที่ระบุไว้ใน (1) หรื อ (2) ของผูร้ ่ ว มค้าแล้วแต่กรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติ มอื่นๆ
(4.1) สํา เนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ (ถ้ามี)
(4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้า มี)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ ได้ยนื่ พร้อมก ับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูเ้ สนอราคาดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชี เอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้ว น ถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.6(1) ให้
โดยผูเ้ สนอราคาไม่ตอ้ งแนบบัญชี เอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผูเ้ สนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนให้แนบหนังสื อมอบอํานาจซึ่งปิ ด
อากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูร้ ับมอบ
อํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่า นั้น
(2) เอกสารเพิ่มเติ มอื่น ๆ
(2.1) หนังสื อมอบอํา นาจ (ถ้ามี)
(2.2) หนังสื อรับรองผลงานประเภทเดียวกนั ก ับงานประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า
350,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้ว น)
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ ได้ยนื่ พร้อมก ับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูเ้ สนอราคาดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชี เอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้ว น ถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6(2) ให้
โดยผูเ้ สนอราคาไม่ตอ้ งแนบบัญชี เอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ตามที่
ก ําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่มีเงื่ อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิ กส์หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของผูเ้ สนอราคาโดยไม่ตอ้ งแบบใบเสนอราคาใน
รู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)

4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงิ นบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดี ยวและราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกนั ทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกนั ให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้
แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก ําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า .....157.... วัน นับแต่วนั เสนอราคา โดย
ภายในก ําหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอก ําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ...135... วันนับถัด จากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง หรื อวันที่ ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทํางาน
4.4 ก่อนเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและ
เข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิ กส์ท้ งั หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิ กส์
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน
วันที่ ....9.... ตุลาคม .... 2561... ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้นก ําหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผูเ้ สนอราคาต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรู ปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File
(Portable Document Format) โดยผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
ของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการเสนอราคาให้แก่
หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ จะดําเนิ นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้
เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมก ันก ับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5(1) หรื อไม่ หาก
ปรากฏว่าผูเ้ สนอราคารายใดเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมก ันก ับผูเ้ สนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูย้ ื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมก ันนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กอ่ นหรื อในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอว่า มีผเู ้ สนอราคารายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ
1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น ธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และโรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าว
เป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่โรงเรี ยนจะพิจารณาเห็นว่าผูเ้ สนอราคารายนั้นมิใช่ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้
ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่ อการพิจารณาของโรงเรี ยน

4.8 ผูเ้ สนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
(3) ผูเ้ สนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่ก ําหนด
(4) ผูเ้ สนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้ว ไม่ได้
(5) ผูเ้ สนอราคาต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิ กส์ ของกรมบัญชี กลางที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
5.1ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรี ยนจะพิจ ารณาตัดสินโดย
ใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
5.2 การพิจารณาผูช้ นะการเสนอราคา
กรณี ใช้ห ลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการเสนอราคา โรงเรี ยนจะพิจารณาจาก ราคารวม
5.3 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอไม่ถูก ต้อง
หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่ ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิ กส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคานั้น เว้นแต่ ผูเ้ สนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรื อเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรี ยน
ก ําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ มิใช่ สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มี
ผลทําให้เกิดการได้เปรี ยบเสียเปรี ยบต่ อผูเ้ สนอราคารายอื่น หรื อเป็ นการผิด พลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผูเ้ สนอราคารายนั้น
5.4 โรงเรี ยนสงวนสิทธิ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูเ้ สนอราคาโดยไม่ผ่อนผันในกรณี ต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นในบัญชีผูร้ ับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื่ อผูซ้ ้ื อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ของโรงเรี ยน
(2) ไม่กรอกชื่ อผูเ้ สนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่ อนไขที่ก ําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ น
สาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อโรงเรี ยน มี สิทธิให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะหรื อข้อเท็จจริ งอื่นใด
ที่เกีย่ วข้องก ับผูเ้ สนอราคาได้ โรงเรี ยนมีสิทธิไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทาํ สัญญา หากข้อเท็จจริ งดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง

5.6 โรงเรี ยนทรงไว้ซ่ ึงสิทธิที่ที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิ กส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรี ยนเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้รวมทั้งโรงเรี ยนจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์แ ละลงโทษผูเ้ สนอเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรื อไม่กต็ าม หากมีเหตุให้เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ น
เท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิ กส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์หรื อโรงเรี ยนจะให้ผูเ้ สนอราคานั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํ ให้เชื่ อได้ว่า ผูเ้ สนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิ กส์ให้
เสร็จ สมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ โรงเรี ยนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรื อไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคาราย
นั้น ทั้งนี้ ผูเ้ สนอราคาดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายหรื อค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรี ยน
5.7 ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรี ยน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หากปรากฏว่ามี
การกระทําที่เข้าลักษณะผูเ้ สนอราคาที่ชนะการประกวดราคาหรื อที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมก ัน หรื อมี
ส่วนได้เสียก ับผูย้ ื่นข้อเสนอราคารายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมก ันก ับผูเ้ สนอราคาราย
อื่น หรื อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทําการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
6. การทาสัญญา
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 ก ับ
โรงเรี ยนภายใน ... 3... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางเหลักประก ันสัญญาเป็ นจํานวนเงิ นเท่าก ับ
ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ได้ให้โรงเรี ยนยึด ถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประก ันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่โรงเรี ยน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาํ สัญญาหรื อก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วัน ทํา การของทางราชการ
6.3 หนังสื อคํ้าประก ันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อคํ้าประก ัน ดังระบุ ในข้อ1.4 (2)
6.4 หนังสื อคํ้าประก ันของบริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการ
เงินเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่อบริ ษทั
เงินทุนที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกนั ดังระบุ
ในข้อ1.4 (2)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประก ันนี้จะคืนให้โดยไม่มีด อกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู ้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิ กส์ (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
โรงเรี ยนจะจ่ายเงินค่ าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ นออกเป็ น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 19.78 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวัน พร้อมขนมหวานหรื อผลไม้ตามฤดูกาล สําหรับนักเรี ยน 1,192 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 18 วันทําการ
งวดที่ 2 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 19.78 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวัน พร้อมขนมหวานหรื อผลไม้ตามฤดูกาล สําหรับนักเรี ยน 1,192 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 36 วันทําการ
งวดที่ 3 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 19.78 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวัน พร้ อมขนมหวานหรื อผลไม้ตามฤดูกาล สําหรับนักเรี ยน 1,192 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 54 วันทําการ
งวดที่ 4 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 19.78 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวัน พร้อมขนมหวานหรื อผลไม้ตามฤดูกาล สําหรับนักเรี ยน 1,192 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 72 วันทําการ
งวดสุดท้าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 20.88 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวัน พร้อมขนมหวานหรื อผลไม้ตามฤดูกาล เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรี ยบร้อยตาม
สัญญา รวมทั้งทําสถานที่ประกอบอาหารให้สะอาดเรี ยบร้อย
8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์น้ ี หรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อ
จะก ําหนด ดังนี้
8.1 กรณี ที่ผรู ้ ับจ้างนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผอู ้ ื่นทํา อีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงเรี ยน จะ
ก ําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจํานวนร้อยละ 10.00 ของวงเงิ นของงานจ้างช่วงนั้น
8.2 กรณี ที่ผรู ้ ับจ้างปฏิบตั ิผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 8.1 จะก ําหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ
0.10 ของราคาค่าจ้าง
9. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาจ้าง ตามแบบที่ระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกนั ความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน
นับถัดจากวันที่โรงเรี ยนได้มอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัด การซ่อมแซมแกไ้ ขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน 1 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร้อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ โรงเรี ยนได้รับอนุ มตั ิเงินค่าจ้างจากเงิน งบประมาณประจําปี
พ.ศ. 2562 แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคา
อิเล็กทรอนิ กส์แ ล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสัง่ หรื อนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง

นําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อ ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก ําหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
ดังนี้
(1) แจ้งการสัง่ หรื อนํา สิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันที่ผรู ้ ับจ้างสัง่ หรื อซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่ มีสิทธิ เช่นเดียวก ับเรื อไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรื ออื่นที่ มิใช่ เรื อไทย ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตเช่ นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐ มนตรี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุ กโดยเรื ออื่นได้
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี
10.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่งโรงเรี ยนได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทํา สัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก ําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 โรงเรี ยนอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็ น
ผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 โรงเรี ยนสงวนสิทธิที่จะแก ้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อหรื อข้อก ําหนดในแบบสัญญาเพื่อให้เหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุดก ับหน่วยงาน
10.5 โรงเรี ยนสงวนสิทธิ์ที่จะแก ้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อก ําหนดในแบบสัญญาเพื่อให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถ้า มี)
10.6 โรงเรี ยนอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้ อจัดจ้างในกรณี ต่อไปนี้ ได้ โดยที่ ผเู ้ สนอราคาจะเรี ยกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
(1) โรงเรี ยนไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้ อจัดจ้างนั้นต่อไป
(2) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่ว มกนั หรื อมีส่วนได้ส่วนเสียก ับผูย้ ื่นเสนอราคารายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อ
สมยอมก ับผูเ้ สนอราคารายอื่นหรื อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทําการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
(3) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรื อกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณี อื่นในทํานองเดียงก ับ (1) (2) หรื อ (3) ตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง
11. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานผูร้ ับจ้างต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก ําหนดและระเบียบได้
ก ําหนดไว้โดยเคร่ งครัด

12. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
โรงเรี ยน สามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ น
ผูร้ ับจ้างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ
ทั้งนี้หากผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก ําหนดจะถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทําสัญญา
ก ับโรงเรี ยน ไว้ชวั่ คราว

โรงเรี ยนเทศบาล 2 สามัคคีวฒั นา
1 ตุลาคม 2561

ร่ างขอบเขตของงานจ้ างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1. ความเป็ นมา
ด้วยโรงเรี ยนเทศบาล 2 สามัคคีวฒั นา ได้รับงบประมาณสําหรับอาหารกลางวันนักเรี ยน ตามประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา หมวดรายจ่าย
อื่น ประเภทค่าใช้จ่ายในการสนับสนุ นอาหารกลางวันเด็กนักเรี ยน ดังนั้นโรงเรี ยนจึงต้องจัดหาอาหารกลางวันที่มี
คุณค่าทางโภชนาการและจัดส่งได้ตรงตามที่ เวลาก ําหนด เป็ นจํานวนเงิ น 2,169,440 บาท (สองล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นเก ้าพันสี่ร้อยสี่ สิบบาทถ้วน)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาผูร้ ับจ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล 2 สามัคคีวฒั นา จํานวน
1,192 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 91 วัน (เว้นวันหยุดราชการ)
3. คุณสมบัตขิ องผู้รับจ้ าง
3.1 ผูร้ ับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร หรื อประกอบอาชีพเกีย่ วก ับการประกอบอาหาร
3.2 มีพนักงานหรื อลูกจ้างที่มีความรู ้ความสามารถในการเตรี ยมการประกอบอาหารตามหลัก
โภชนาการ พร้อมทั้งเป็ นผูม้ ีมารยาทและพฤติกรรมบริ การที่ดี
3.3 ต้องแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างของผูร้ ับจ้างพร้อมทั้งรายละเอียดบุคคล และทําทะเบียนประวัติไว้ที่งาน
โภชนาการ 1 ชุด
3.4 พนักงานหรื อลูกจ้างของผูร้ ับจ้างต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์แผนปั จจุบนั ซึ่งแสดงว่าไม่เป็ น
โรคต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้ โรคเรื้ อนในระยะติดต่อ หรื อระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม วัณโรคใน
ระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม โรคยาเสพติ ดให้โทษ โรคพิษสุ ราเรื้ องรัง
โดยต้องมีใบรับรองแพทย์นาํ มาแสดงหลักฐานการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบตั ิงานและทุ กครั้งที่เปลี่ยนพนักงาน
3.5 พนักงานหรื อลูกจ้างของผูร้ ับจ้างต้อง
(1) แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากนั เปื้ อน หรื อมีเครื่ องแบบ
(2) ผูป้ รุ งต้องใส่หมวก หรื อเน็ทคลุมผมด้วย
(3) ต้องเป็ นผูม้ ีสุขภาพดี ไม่เป็ นโรคติดต่อ ไม่เป็ นโรคผิวหนัง สําหรับผูป้ รุ งจะต้อ งมีห ลักฐานการ
ตรวจสุขภาพในปี นั้นให้ตรวจสอบได้
(4) มีสุขนิ สยั ที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบตั ิงาน ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุ งเสร็จ
แล้วโดยตรง

3.6 พนักงานหรื อลูกจ้างของผูร้ ับจ้างจะต้องประพฤติตนตามระเบียบหรื อเงื่ อนไขที่โรงเรี ยนก ําหนดโดย
เคร่ งครัด
3.7 ผูร้ ับจ้างจะต้องทําความสะอาดสถานที่ปรุ งอาหาร สถานที่ให้บริ การอาหารและการดูแลให้บริ การนํ้าดื่ม
ตลอดจนทําความสะอาดเครื่ องทํานํ้าเย็นและดูแลระบบเครื่ องกรองนํ้าของโรงเรี ยน (เครื่ องกรองนํ้าที่ติดตั้งใน
สถานที่ ให้บริ การอาหาร) ตลอดระยะเวลา รวมถึงการก ําจัดขยะมูลฝอยและเศษอาหารในสถานประกอบอาหารและ
บริ การให้สะอาดและเรี ยบร้อยถูกสุขลักษณะ
4. ข้อมูลรายละเอียดงาน
4.1 อาหารกลางวันที่จดั ทํา จะต้องคํานึงถึงคุณภาพ และปริ มาณที่เหมาะสม คื อมีสารอาหารครบ
5 หมู่ ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน โปรตีน และเกลือแร่ จัดทําอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
และถูกสุขลักษณะโดยก ําหนดสัดส่วนสารอาหารที่พึงได้รับในแต่ละวันชัดเจน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
จํานวน 1,192 คน วันละ 1 มื้อ เป็ นระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 จํานวน
91 วันทําการ
4.2 รายการอาหารประจําวันจะต้องมีความหลากหลายไม่ซ้ าํ กนั ในรอบ 1 สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็ น 1
มื้อหลัก ได้แก่
(1) อาหารกลางวัน ประเภทข้าวพร้อมก ับข้าว ประกอบด้วย ข้าวสวยหอมมะลิ (ข้าวที่ใช้หุงให้ใช้
ข้าวหอมมะลิ 100% เท่านั้น) อาหารคาว 4 อย่าง ( ประเภทนํ้า 2 อย่าง และประเภทแห้ง 2 อย่าง ) หรื ออาหาร
ประเภท ไข่ จํานวน 1 ฟอง/คน และขนมหวานหรื อผลไม้ตามฤดูกาล
(2) อาหารกลางวัน ประเภทอาหารประกอบปรุ งผสม หรื ออาหารจานเดียว เช่น ก๋วยเตี๋ ยว ราดหน้า
ผัดไท เป็ นต้น ส่ว นประกอบจะต้องมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ และประกอบด้วยผัก และเนื้ อสัตว์ ในลักษณะ
ที่เด็กสามารถรับประทานอาหารได้เอง และขนมหวานหรื อผลไม้ตามฤดูกาล
(3) อาหารคาวจะต้องไม่มีรสจัดจนเกินไปที่เด็กประถมจะรับประทานได้
(4) ในรอบระยะเวลา 1 สัปดาห์ จะต้องก ําหนดให้มีรายการอาหารว่างคือ ผลไม้ 3 วัน และขนม
หวาน 2 วัน และจัดให้เด็กรับประทานทุ กวันโดยขนมหวานหรื อผลไม้จะต้องไม่หวานหรื อเปรี้ ยวเกินไป
4.3 โรงเรี ยนเทศบาล 2 สามัคคีวฒั นา เป็ นผูก้ ําหนดรายการอาหารและผูร้ ับจ้างต้องดําเนิ นการประกอบ
อาหารตามรายการที่ก ําหนด
4.4 หัวหน้าสถานศึกษามีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการอาหารถ้าเห็นว่านักเรี ยนเบื่ อ หรื อไม่ชอบอาหารนั้น
4.5 ผูร้ ับจ้างหรื อผูป้ ระกอบอาหาร ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการประกอบอาหาร แต่ละ
ชนิดเองและต้องมีความเหมาะสม
4.6 ผูร้ ับจ้างหรื อผูป้ ระกอบอาหาร จะต้องทําการประกอบอาหารภายในบริ เวณที่โรงเรี ยนก ําหนดให้ และ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารเอง โดยไม่อนุญาตให้ทาํ การประกอบอาหารที่อื่นแล้วนําส่งอาหาร
ที่ปรุ งสําเร็จแล้วซึ่งไม่ผ่านการควบคุมการประกอบอาหารจากคณะกรรมการผูค้ วบคุมการประกอบอาหารกลางวัน

4.7 วัตถุดิบที่นาํ มาประกอบอาหาร ต้องเป็ นไปตามที่โรงเรี ยน ก ําหนดดังนี้
(1) เนื้อสัตว์ ต้องสด ไม่มีกลิน่ เหม็น ไม่มีมนั ปนมากเกินไป และได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัย
ไม่มีโรค
(2) ผลไม้ตอ้ งใหม่สด มีคุณภาพดี ไม่เหี่ ยว ไม่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงปนเปื้ อน
(3) ผัก ต้องใหม่สด มีคุณภาพดี ไม่แ ก่และไม่เหี่ ยว และต้องใช้ผกั ปลอดสารพิษ
(4) อาหารสําเร็จรู ปเครื่ องปรุ ง นํ้าและนม ต้องไม่มีสารพิษที่ เป็ นอันตรายต่ อร่ างกาย และมีฉลาก
บอกวันผลิต วันหมดอายุ และต้องไม่หมดอายุสาํ หรับใช้บริ โภค
(5) นํ้ามันที่นาํ มาประกอบอาหารต้องไม่นาํ มาประกอบอาหารซํ้าในครั้งต่อๆ ไป
(6) ข้าวที่นาํ มาประกอบอาหารต้องเป็ นข้าวสวยหอมมะลิ 100% เท่านั้น
4.8 ภาชนะอุปกรณ์
(1) ภาชนะอุปกรณ์ เช่ น ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ ต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่เป็ นอันตราย เช่น สแตนเลส
กระเบื้ องเคลือบขาว แก ้ว อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรื อสี อ่อน สําหรับตะเกียบต้องเป็ นไม้ ไม่แต่งสี
(2) ภาชนะใส่ น้ าํ ส้มสายชู นํ้าปลา และนํ้าจิ้ ม ต้องทําด้วยแก ้ว กระเบื้องเคลือบขาวมี ฝาปิ ด และ
ช้อนตักทําด้วยกระเบื้องเคลือบขาว หรื อสแตนเลส หรื อเครื่ องปรุ งรสอื่นๆ ต้องใส่ภาชนะที่ มีปิดสนิท
4.9 ผูร้ ับจ้างต้องรักษาความสะอาดภายในห้องครัว ห้องอาหาร และส่วนที่ เกีย่ วข้อง (บริ เวณล้างจาน) ให้
เรี ยบร้อย และถูกสุขลักษณะ
4.10 ผูร้ ับจ้างต้องไม่เคยถูกตักเตือนจากหน่วยงานราชการหรื อผูว้ ่าจ้าง กรณี ไม่ปฏิบตั ิงานตามสัญญาของผู ้
ว่าจ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.11 พร้อมรับการสุ่ มตรวจสุขอนามัยของบุค ลากรบริ เวณสถานที่ ใช้ปรุ งอาหารและคุณภาพอาหารจากกอง
สาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองยโสธร หรื อหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง
4.12 กรณี เกิดเหตุข้ ึนก ับตัวอาคาร เช่ น ไฟไหม้ ทําให้ตวั อาคารเสียหาย ขณะที่ผปู ้ ระกอบการดําเนิ นการอยู่
หรื อเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผูร้ ับจ้างหรื อพนักงาน ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบทุกกรณี
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะ 91 วันทําการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2561 ถึง 15 มีนาคม 2562 โดยส่งมอบอาหารกลางวัน
ที่ที่โรงเรี ยนอาหารโรงเรี ยนเทศบาล 2 สามัคคีวฒั นา ภายในเวลา 11.00 น. (ประกอบอาหารแล้วเสร็จพร้อม
รับประทาน) พร้ อมจัดรายการอาหารกลางวันให้ ครบถ้ วนตามจานวนนักเรียน และให้ เพียงพอต่อ ความต้องการ
ของนักเรียนทุกคน
6. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ 2,169,440 บาท (สองล้ านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้ าพันสี่ ร้อยสี่สิบบาทถ้ วน)
โดยแบ่งออกเป็ นออกเป็ น 5 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 19.78 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวัน พร้อมขนมหวานหรื อผลไม้ตามฤดูกาล เป็ นเวลา 18 วัน
งวดที่ 2 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 19.78 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวัน พร้อมขนมหวานหรื อผลไม้ตามฤดูกาล เป็ นเวลา 18 วัน
งวดที่ 3 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 19.78 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวัน พร้อมขนมหวานหรื อผลไม้ตามฤดูกาล เป็ นเวลา 18 วัน
งวดที่ 4 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 19.78 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวัน พร้อมขนมหวานหรื อผลไม้ตามฤดูกาล เป็ นเวลา 18 วัน
งวดสุดท้าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 20.88 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวัน พร้อมขนมหวานหรื อผลไม้ตามฤดูกาล เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรี ยบร้อยตาม
สัญญา รวมทั้งทําสถานที่ประกอบอาหารให้สะอาดเรี ยบร้อย
7. การตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจรับ สามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารได้ตลอดกระบวนการประกอบอาหารและทุกเวลา
หากไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ตรวจรับ ผูร้ ับจ้างต้องดําเนิ นการแก ้ไขทันที โดยครั้งที่
1.การตักเตื อน
2.แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.จะงดจ่ายค่าอาหารใน 1 วัน ในวันที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ ก ําหนด
เกณฑ์การตรวจรับ
1.ปริ มาณอาหารที่จดั ให้นกั เรี ยนเพียงพอต่อความต้องการของนักเรี ยน เป็ นไปตามปริ มาณอาหารที่ก ําหนด
2.ลักษณะการประกอบอาหาร ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และไม่มีสิ่งแปลกปลอมในอาหาร
3. การบริ การด้วยความสะอาด ถูกสุ ขลักษณะ มีความรวดเร็ว
4. เป็ นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะ/เมนู ที่โรงเรี ยนเทศบาล 2 สามัคคีวฒั นา ก ําหนด
8. การยกเลิกสั ญญาจ้ าง
กรณี มีผรู ้ ้องเรี ยนว่าผูร้ ับจ้างไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ก ําหนดไว้ ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนินการ
แก ้ไขปรับปรุ งโดยเร็ว ภายใน 24 ชัว่ โมง หลังจากที่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนจากนักเรี ยน ครู หรื อทางโรงเรี ยน หากผู ้
รับจ้างได้รับการแจ้งเตือนจากโรงเรี ยนเพื่อให้ปรับปรุ งแก ้ไขเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซํ้าถึง 3 ครั้ง ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ทนั ที
9. เงื่อนไข
ผูจ้ า้ งสามารถเพิ่มหรื อลดจํานวนตามจํานวนนักเรี ยนที่มีอยูจ่ ริ ง

รายการอาหารกลางวัน 1 พฤศจิกายน 2561- 15 มีนาคม 2562
สัปดาห์
วันจันทร์
ที่
1
1.ก๋วยจับ๊ เส้นเล็กหมู+
ไข่ตม้
2.ข้าวมันไก่
3.ผัดกะเพราหมู
4.ไข่เจียวทรงเครื่อง
(ใส่แครอท+หมูสับ)
5.ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
6.แกงเขียวไก่ ใส่ฟัก
7.ข้าวสวย
8.ผลไม้
2

3

อังคาร

1.บะหมี่หมูแดง
2.ข้าวผัดรวมมิตรใส่
หมู+กุนเชียง+ไข่
3.ลาบไก่ใส่เลือด+
ผักสด
4.ผัดวุน้ เส้นใส่หมูสับ
ใส่ไข่
5.ไข่ต๋ นุ ทรงเครื่อง
6.แพนงหมู
7.ข้าวสวย
8.ขนม
1.ก๋วยจับ๊ เส้นเล็กหมู+ 1.ก๋วยเตี๋ยวหมู
ไข่ตม้
2.ข้าวมันไก่ทอด
2.ข้าวขาหมู
3.ผัดเห็ดนางฟ้าใส่ไข่
3.ลาบหมู+ผักสด
ใส่หมู
4.ผัดคะน้าใส่หมู
4.กะเพราไก่
5.ไข่ต๋ นุ
5.แกงเขียวหวาน
6.ต้มเลือดหมูใส่ตาํ ลึง ลูกชิ้นปลากราย
7.ข้าวสวย
6.ต้มจืดไก่ใส่ฟัก
8.ผลไม้
7.ข้าวสวย
8.ขนม
1.สุก้รี วมมิตร
1.ก๋วยจับ๊ เส้นเล็กหมู+
2.ข้าวหมูแดง
ไข่ตม้
3.ไข่เจียวหมูสับ
2.ข้าวเหนียวส้มตํา
4.ลาบไก่+ผักสด
ไก่ทอด
5.ต้มจืดน่องไก่
3.ผัดกะเพราหมู
6.ผัดเต้าหู้ทรงเครื่อง 4.ไข่ดาว
ใส่ฟัก
5.แกงเผ็ดไก่ใส่ฟัก
7.ข้าวสวย
6.ผัดบวบใส่หมู+ไข่
8.ผลไม้
7.ข้าวสวย
8.ขนม

พุธ

พฤหัสบดี

1. ก๋วยจับ๊ ทรงเครื่อง+
ไข่ตม้
2.ข้าวหมูแดง
3.ไข่เจียว
4.ก้อยหมู+ผักสด
5.ต้มจืดเลือดหมูใส่
ตําลึง+หมูสับ+เครื่อง
ใน
6.คะน้าหมูกรอบ
7.ข้าวสวย
8.ผลไม้
1.บะหมี่หมูแดง
2.ข้าวผัดหมูใส่ไข่
3.ไข่ลูกเขย
4.ผัดพริกแกงหมูถวั่
5.แพนงหมู
6.ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
7.ข้าวสวย
8.ผลไม้

1.ราดหน้าหมูใส่คะน้า
ใส่กะหลํ่า
2.ข้าวมันไก่ทอด
3.ผัดวุน้ เส้นใส่ไข่
4.ไข่พะโล้หมูสามชัน้
5.ผัดกะเพราไก่
6.แกงเขียวหวานไก่ใส่
ฝัก
7.ข้าวสวย
8.ขนม

1.สุก้รี วมมิตร
2.ข้าวผัดหมูใส่ไข่
3.ลาบหมู+ผักสด
4.ไข่ลูกเขย
5.ต้มจืดไก่ใส่ฟัก
6.แกงเผ็ดหมูใส่ฟัก
7.ข้าวสวย
8.ผลไม้

1.ราดหน้าหมูใส่คะน้า
ใส่กะหลํ่า
2.ข้าวหมูแดง
3.ผัดกะเพราหมู
4.ไข่เจียวทรงเครื่อง
(ใส่แครอท+หมูสับ)
5.ผัดบวบใส่ไข่
6.แกงเผ็ดหมูใส่ฟัก
7.ข้าวสวย
8.ขนม
1.ราดหน้าหมู
2.ข้าวมันไก่
3.ส้มตําข้าวเหนียว
ไก่ทอด
4.ผัดเห็ดนางฟ้าใส่ไข่
5.ต้มจืดเต้าหู้หมูสับใส่
ผักกาด
6.แกงเผ็ดหมูใส่ฟัก
7.ข้าวสวย
8.ขนม

1.สุก้รี วมมิตร
2.ข้าวมันไก่
3.ส้มตําข้าวเหนียว
ไก่ทอด
4.ผัดผักรวมใส่หมู
5.ต้มจืดวุน้ เส้นหมูสับ
6.ลาบไก่+ผักสด
7.ข้าวสวย
8.ผลไม้

1.บะหมี่หมูแดง
2.ข้าวหมูแดง
3.ไก่ทอด
4.ผัดวุน้ เส้นใส่หมู
ใส่ไข่
5.แกงเขียวหวานไก่
6.ผัดพริกแกงถัว่
หมูสับ
7.ข้าวสวย
8.ผลไม้

ศุกร์

1.ก๋วยจับ๊ ทรงเครื่อง
2.ข้าวผัดกุนเชียง
3.ลาบหมู+ผักสด
4.บวบผัดไข่ใส่หมูบด
5.ต้มจืดไก่ใส่ฟัก
6.แกงเขียวหวานไก่
7.ข้าวสวย
8.ผลไม้

สัปดาห์
วันจันทร์
ที่
4
1.บะหมี่หมูแดง
2.ข้าวมันไก่
3.ไข่ดาว
4.แกงเผ็ดหน่อไม้
ใส่ไก่
5.ผัดคะน้าหมูกรอบ
6.ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
7.ข้าวสวย
8.ผลไม้

อังคาร
1.ก๋วยจับ๊ ทรงเครื่อง
2.ข้าวมันไก่ทอด
3.บวบผัดไข่ใส่หมูบด
4.ผัดกะเพราไก่
5.ต้มจืดไก่ใส่ฟัก
6.ไข่พะโล้หมูสามชั้น
7.ข้าวสวย
8.ขนม

พุธ
1.ก๋วยเตี๋ยวหมู
2.ข้าวหมูแดง
3.ผัดกระเพราหมู
4.ไข่ต๋ นุ ใส่หมูสับ
5.แกงเผ็ดไก่ใส่ฟัก
6.ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
7.ข้าวสวย
8.ผลไม้

พฤหัสบดี
1.ก๋วยจับ๊ เส้นเล็ก +
ไข่ตม้
2.ข้าวผัดหมูใส่ไข่
3.ผัดผักรวมใส่หมู
4.ผัดพริกแกงหมู
5.ไข่ลูกเขย
6.ต้มยําไก่
7.ข้าวสวย
8.ขนม

หมายเหตุ ผลไม้ และขนมที่จัดให้ นักเรี ยนในหนึ่งสั ปดาห์ จะต้องไม่ ซ้าชนิดเดิม
ผลไม้ เช่ น กล้วย,ส้ม,ชมพู่,แอปเปิ้ ล,พุทรานํ้านม,เงาะ หรือผลไม้ตามฤดูกาล
ขนม ได้แก่
1. ขนมเบเกอรี่ ต่างๆ เช่น โดนัท,เค้กกล้วยหอม,ขนมมีไส้ต่างๆ ฯลฯ
2. ขนมไทย เช่น ขนมชั้น,วุน้ กะทิ,ขนมสอดไส้,ขนมห่อหมก,ขนมต้ม ฯลฯ

ศุกร์
1.สุก้รี วมมิตร
2.ข้าวเหนียวส้มตํา
ไก่ทอด
3.ไข่เจียว
4.ลาบหมู+ ผักสด
5.ผัดเปรี้ยวหวานหมู
6.ต้มจืดไก่ใส่ฟัก
7.ข้าวสวย
8.ผลไม้

