
 
ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
----------------------------------------------------------------------- 

 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ สถานทีป่ิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 
               โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี ้
 

ประกาศ ณ วันที่  5  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

  
ว่าที่ ร.ต.                                         

(อนุวัฒน์  ฉินสูงเนิน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี 

 
  

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) (M๖๔๐๓๐๐๒๕๒๖๙) ลงวันที่  5  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

                 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสาม
หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน
เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  



                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ymr.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๔-๒๓๐๙ ในวันและเวลาราชการ 
  
 

ประกาศ ณ วันที่  7  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  
   

ว่าที่ ร.ต. 
 (อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน) 

                                        ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 
  
  
 
  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ 2/2564 
การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ตามประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
ลงวันที่  7  เมษายน ๒๕๖๔ 

 

   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ๒๘๑-๒๘๓ ถนนยมราช 
ต าบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗   เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองการท างาน 
                                           (๔.๒)   ส าเนาทะเบียนภาษี (ถ้ามี) 
                                           (๔.๓)   ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการอาหารทุกคน (อย่างน้อย๗คน) 



                                           (๔.๔)   บัตรประจ าตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน 
                                           (๔.๕)   ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

4. การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐๐ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียน ให้เริ่มท างาน 



                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่โรงเรียนผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียนจะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่โรงเรียนจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียน 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
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5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียน
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
                          ๕.๒     ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 
                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๗๖๘ คนๆ ละ ๒๐ บาท 
                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ 
                                           (๒)   มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐ 
                          ๕.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท า สัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ



เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขั นอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 

6. การท าสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา 
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งโรงเรียน ได้รับ
มอบไว้แล้ว 



7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๖ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่ง
มอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่ง
มอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ วัน 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่ง
มอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน 
                          งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่ง
มอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ วัน 
                          งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่ง
มอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ
โรงเรียน ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 

8. อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากโรงเรียน จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงาน
จ้างช่วงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าจ้าง 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑ วัน  นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น 



                          ๑๐.๒   เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของโรงเรียน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 



                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับโรงเรียน ไว้ชั่วคราว 
  

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
 7  เมษายน ๒๕๖๔ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน 
(Terms of Reference: TOR) 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
   จ้างเหมาผู้ด าเนินการท าอาหารตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3  

(ยมราชสามัคคี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน
นักเรียนทั้งหมด 768 คน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช ๒๕53 ในมาตราที่ ๖ ได้
ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ย่อมแสดงว่าการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องค านึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความสมบูรณ์
พร้อมก่อนที่จะพัฒนาด้านอ่ืน จึงควรตะหนักถึงความส าคัญด้านคุณภาพในการพัฒนาประเทศเพราะพบว่า
นักเรียนจ านวนมาก ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จะท าให้
การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีจ านวนนักเรียนจ านวน
มากในขณะที่สัดส่วนของครูที่ดูแลโภชนาการมีน้อย จึงได้จัดท าขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการ
อาหารกลางวัน (TOR) ฉบับนี้ขึ้นมา เพ่ือจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาด าเนินการท าอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน สะอาด และปลอดภัย 
ต่อสุขภาพ 
 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

ของนักเรียนและมีปริมาณที่เพียงพอ 
2. เพ่ือให้นักเรียนรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ถูกหลักอนามัย 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  

 

4. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ตั้งอยู่เลขท่ี 281-283 ถนนยมราช ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โทรศัพท์ 044-242309 หรอืโทรสาร  
044-248426 
 

5. ขอบเขตด าเนินการ 
1. ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จ านวน 768 คน วันละ 1 มื้อ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564  รวม ๑๐๐ วันท าการ 



2. อาหารกลางวัน ประกอบด้วย ข้าวสุก กับข้าว 2 อย่างและผลไม้ หรืออาหารจานเดียวและ
ผลไม ้

2.1  ข้าวสารที่น ามาประกอบอาหารต้องเป็นข้าวหอมมะลิ ไม่มีสิ่งเจือปน ไม่มีสัตว์หรือแมลง 
ใดๆ ตกลงไปในภาชนะที่เก็บ เมื่อหุงสุกแล้วมีความหอม นุ่ม    

2.2  กับข้าวต้องปรุงจาก ผักและเนื้อสัตว์คุณภาพดี จะต้องมีสีสดตามลักษณะของเนื้อนั้น ๆ  
มีเนื้อนุ่ม เมื่อเคี้ยวมีความชุ่มน้ าและมีรสชาติดี  
                          ๒.๒.๑ เนื้อหมู ต้องมีสีชมพูอ่อน สด กดแล้วไม่บุ๋ม ต้องเป็นเนื้อหมูที่ไม่ผ่านการใช้สาร

เร่งเนื้อแดง  

                             2.2.2 เนื้อไก่ เลือกใช้ส่วนอก เพราะมีโปรตีนสูงกว่าส่วนอื่นแต่ให้ไขมันต่ า 
                             2.2.3 ไข่ ต้องเป็นไข่สด ที่มีเปลือกสะอาด ไม่แตกร้าว ควรเลือกไข่ที่มีน้ าหนักไม่เบา 
จนเกินไป เพราะถ้าไข่ยังมีน้ าหนักแสดงว่าเป็นไข่ใหม่ และมีสารอาหารต่างๆ อยู่อย่างครบถ้วน  
                             2.2.4 ผักที่น ามาปรุงอาหารต้องเป็นผักสด ตามฤดูกาล ที่มีมีลักษณะล าต้น ใบ ดอก 
หรือผลที่มีสีเขียวสด /แดงสด/เหลืองสด หรือสีอื่นๆ ตามชนิด ไม่เหี่ยว ไม่มีรอยช้ า  
   2.3 ผลไม้ต้องเลือกผลไม้ตามฤดูกาล ที่สดใหม่ สุกพอดี ไม่เหี่ยว ไม่เน่า มีรอยบุ๋ม ไม่มี 
รอยช้ า ผิวหรือเปลือกแตก  
   2.4 เครื่องปรุงรสทุกชนิดต้องมีเลขทะเบียนต ารับอาหารและยา (อย.) ไม่หมดอายุ บรรจุใน
ภาชนะปิดสนิท  
   ๒.5 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียน ตรวจสอบคุณภาพ
ของวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารก่อนท าการปรุงอาหารทุกวัน 

๒.6 อาหารสดที่ต้องน ามาปรุงอาหารต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่ปนกัน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  
๖๐ ซม. ส าหรับอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุง ห้ามสั่งผัก ผลไม้จ านวนมากมาเก็บ ห้ามน าของที่
เหลือมาให้เด็กรับประทานในวันต่อไป 

2.7 ผู้รับจ้างประสานรับรายการอาหารทีมคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าก่อนสิ้นเดือน 5  
วันท าการ  

3. สถานที่ประกอบอาหาร 
ผู้รับจ้างประกอบอาหาร ต้องท าการเตรียมและปรุงอาหาร ณ สถานที่ของผู้สั่งจ้าง คือ  

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการที่คณะกรรมการจัดจ้างก าหนดดังนี้ 
   3.1 ติดตั้งเครื่องดูดควันที่ท าจากสแตนเลส ขนาด 1.20x2 เมตร มีท่อระบายควันสูงกว่า
อาคารเรียน เพ่ือมิให้ส่งกลิ่น ควันรบกวนผู้เรียน  
   3.2 ติดตั้งระบบดักไขมันก่อนทิ้งน้ าลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 
   3.3 มีระบบการคัดแยกเศษอาหารและแยกเศษผัก ผลไม้ ที่ได้จากการปรุงอาหารกลางวัน
เพ่ือน ามาผลิตน้ าหมัก EM (Effective Microorganisms) เพ่ือใช้ในการย่อยสลายสิ่งเศษอาหารในน้ าทิ้งจาก
โรงครัวและน ามาใช้ในการท าความสะอาดพ้ืนที่โรงครัวและโรงอาหาร 
   3.4 มีระบบการคัดแยกขยะตามมาตรฐานของกรมอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
 



  3.5 ชั้นเตรียมอาหารต้องได้มาตรฐานการปรุงตามเกณฑ์ของส านักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
  3.6 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุในการประกอบอาหารเอง 

4. ก าหนดการให้บริการในวันที่ท าการ มีดังนี้ 
- เวลา 10.00 น. อาหารกลางวันถูกจัดเตรียมไว้ในบริเวณท่ีตักอาหารบริการนักเรียน

พร้อมให้คณะกรรมการตรวจรับ 
- เวลา 10.30 น. อาหารกลางวันต้องร้อนหรืออุ่น พร้อมให้กับนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 -3 

รับประทาน 
- เวลา 11.30 น. อาหารกลางวันต้องร้อนหรืออุ่น พร้อมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 1-6 รับประทาน 
5. ผู้รับจ้างสามารถประกอบ/ปรุงอาหารในสถานศึกษา และน าอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วจัดแบ่ง

อาหารเป็นชุดตามระดับชั้นตามก าหนดเวลาในข้อที่ 4  
 

6. ข้อก าหนดอื่น ๆ  
1. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 

1.1  หากผู้รับจ้างเป็นนิติบุคคล  
- มีการจดทะเบียนการค้าที่ระบุวัตถุประสงค์ว่า “รับจ้างปรุงอาหารกลางวันส าหรับ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา” เท่านั้น  
- มีหนังสือรับรองผลงานที่ผ่านมา 
- มีประสบการณ์ในการท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา 

จ านวน 700 คนขึ้นไป อย่างน้อย 3 ปี 
- ต้องไม่เป็นผู้ถูกร้องเรียนของทางราชการหรือเป็นผู้ถูกทักท้วงเรื่องการท าอาหารกลางวัน

ส าหรับนักเรียนมาก่อน 
1.2  หากเป็นบุคคลธรรมดา 
- ต้องมีประสบการณ์ในการท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น

ประถมศึกษา อย่างน้อย 3 ปี 
- เป็นผู้ช านาญในการประกอบอาหาร 
- ต้องไม่เป็นผู้ถูกร้องเรียนของทางราชการหรือเป็นผู้ถูกทักท้วงเรื่องการท าอาหารกลางวัน

ส าหรับนักเรียนมาก่อน 
1.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้ามาเสนอราคาให้แก่ 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
1.4  ผู้ประกอบการอาหารทุกคน (อย่างน้อย ๗ คน) ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และ 

ต้องมีใบรับรองแพทย์โดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งการตรวจสุขภาพต้องเป็นปัจจุบัน (ออกไม่เกิน ๑ เดือน นับ
จากวันที่เสนอราคา) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้ 
 



ก. โรคไวรัสตับอักเสบ   
ข. โรควัณโรค  
ค. โรคไข้รากสาดน้อย 
ง. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
จ. โรคพยาธิชนิดต่างๆ  
ฉ. ยาเสพติดให้โทษ 
ช. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

1.5  ผู้ประกอบอาหารและบุคลากรที่ให้บริการต้องสวมใส่เครื่องแบบของผู้รับจ้างให้เรียบร้อย  
สะอาด สวมหมากคลุมผม สวมผ้ากันเปื้อน สวมใส่รองเท้าหุ้มส้น 

1.6  ต้องมีบุคลากรส าหรับบริการตามจุดที่ให้บริการ อย่างน้อย 7 คน 
1.7  ผู้รับจ้างต้องจัดหาหลุมสแตนเลส ส าหรับใส่อาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นอนุบาล ขนาดเส้น 

ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร พร้อมช้อนซ้อมและมีฝาชีครอบอาหาร ครบตามจ านวนนักเรียน 
1.8  ผู้รับจ้างต้องจัดหาหลุมสแตนเลส ส าหรับใส่อาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  

1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมช้อนซ้อม ครบตามจ านวนนักเรียน 
1.9 ภาชนะท่ีใช้ประกอบอาหารกลางวันต้องสะอาด ไม่ช ารุด ไม่เป็นสนิม ไม่มีสิ่งปนเปื้อน 

เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ต้องจัดเก็บภาชนะใส่อาหารน าไปท าความสะอาดให้ถูก
สุขอนามัย ถาดใส่อาหาร เมื่อล้างสะอาดแล้ว ต้องน ามาผึ่งแดดจนแห้ง และเช็ดท าความสะอาดก่อนเก็บไว้ใช้
ในวันต่อไป และต้องท าความสะอาดบริเวณที่รับประทานอาหารพร้อมเก็บเศษอาหารให้เรียบร้อย 

๑.10 รถที่ใช้ส าหรับขนส่งอาหาร ต้องสะอาด มีที่ปิด ป้องกันฝุ่นได้ 
๑.11 ภาชนะท่ีใส่อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วต้องมีปิดมิดชิด ป้องกันสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ที่อาจตกลง 

ไปในอาหารได้ 
๑.๑2 วสัดุที่ประกอบอาหาร ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดสารพิษ ถ้ามีการ 

ตรวจสอบพบว่ามีสารปนเปื้อนในอาหาร เกินกว่า 2 ครั้ง ทางโรงเรียนจะมีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ก่อน ถ้ายังมีสารปนเปื้อนอีก ทางโรงเรียนฯ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา โดยมิต้องสิ้นสุดของ
สัญญานั้น 

๑.๑3 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและได้ท าสัญญาจ้างเหมาแล้วไม่สามารถส่งช่วงต่อให้กับ 
ผู้อื่นมารบัจัดบริการแทนได้ หากผิดสัญญาทางผู้จ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ 

๑.๑4 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้างต้น ทางผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยมิต้องให้ 
สิ้นสุดของสัญญานั้น 
 

2. อาหารและผลิตภัณฑ์ 
2.1. ผู้รับจ้างต้องส่งรายการอาหารกลางวันเป็นเมนู 1 เดือน โดยส่งรายการอาหารล่วงหน้าก่อน 

สิ้นเดือน 5 วันท าการ 
 



2.2. คุณค่าทางอาหารในแต่ละมื้อให้เป็นไปตามโปรแกรมระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ  (Thai School Lunch) โดยสามารถศึกษาได้ที่ http://www.thaischool 
lunch.in.th  

2.3. รายการอาหารกลางวัน ต้องมีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน 
2.4. มีกับข้าววันละ 2 รายการประเภทน้ าและแห้งเช่น แกงจืดกับหมูทอด, แกงฟักทองกับไข่ต้ม  

ผัดกระเพรากบัไข่เจียว เป็นต้น 
2.5. มีการใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดในการประกอบอาหารอย่างน้อย 2 ฟอง/คน/สัปดาห์ โดยปรุงสุก 
2.6. มีรายการที่ใส่ตับหรือเลือดสุก ทุกสัปดาห์ 
2.7. มีผักหลากหลายชนิดเป็นส่วนประกอบในอาหารอย่างน้อย 70 กรัมต่อคนต่อวัน 
2.8. มีเนื้อสัตว์ ไม่มีส่วนประกอบของกระดูก อย่างน้อย 30 กรัมต่อคนต่อวัน 
2.9. ใช้น้ ามันพืชใหม่ในการปรุงอาหาร, อาหารทอดใช้น้ ามันทอดไม่เกิน 2 ครั้ง 

                ๒.๑๐ ในกรณีใช้เกลือปรุงอาหาร ต้องใช้เกลือผสมไอโอดีน 
                ๒.๑๑ ด าเนินการประกอบอาหารใหม่และสดเสมอวันต่อวัน 
                ๒.๑๒ มีผลไม้สด สุกพอดี ที่หลากหลายชนิด จ านวน 6-8 ชิ้นพอค า ทุกวัน 
7. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

7.1  ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
7.2  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ 
7.3  ต้องเป็นผู้ยื่นใบเสนอราคาด้วยตนเอง 
7.4  ต้องไม่เคยถูกต าหนิ กล่าวโทษด้วยวาจา หรือลายลักอักษร ในการปรุงอาหารส าหรับ 

นักเรียนมาก่อน 
7.5  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
7.6  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรดารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาล  

3 (ยมราชสามัคคี) ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 

7.7  ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบ e-Government  
Procurement (E- GP) ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7.8  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและได้ท าสัญญาจ้างเหมาแล้ว ไม่สามารถส่งช่วงต่อให้กับ 
ผู้อื่นมารับจัดบริการแทนได้ 

7.9  หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้างต้น ทางผู้ว่าจางมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยมิต้องให้ 
สิ้นสุดของสัญญานั้น 
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8. ให้ผู้ยื่นประกวดราคา มาประกอบอาหารกลางวัน 5 รายการ (1 สัปดาห์) ใส่ภาชนะจริง ตาม
หลักเกณฑ์การก าหนดขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน (TOR) เพื่อให้
คณะกรรมการประเมินวัสดุขั้นตอนการปรุงอาหาร คุณภาพและรสชาติของอาหารในวันสุดท้ายของ
การประกาศประกวดราคา ก่อนวันเสนอราคา 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564  
ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ก าหนดเวลาดังนี้ 

เวลา 08.30–09.00 น.  ลงทะเบียนเข้ารับการประกอบอาหารพร้อมยื่นเอกสารตาม 
     ที่ระบุในประกาศ 

          เวลา 0๙.๓0-๑๑.๓๐ น.   ลงมือประกอบอาหาร และแสดงอุปกรณ์ท่ีให้บริการ 
                                           นักเรียน ได้แก่ ถาดหลุมส าหรับตักอาหาร ช้อนส้อม ฝาชี   

 เท่าจ านวนนักเรียนอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
9. ก าหนดเวลาจ้างและการจ่ายเงิน 

9.1  ระยะเวลาจ้าง จ านวน 100 วัน ท าการ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต ่
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 (ในวันท าการ) วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน โดยยึดปฏิบัติตามปฏิทินของโรงเรียน 

9.2  การจ่ายเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินคา่ให้กับผู้รับจ้างในอัตราที่ก าหนด เป็นรายเดือน  
โดยจะจ่ายเงินค่าจ้างไม่เกินตามจ านวนนักเรียนในวันท าการที่ท าอาหารตามจริง 

9.3  การจ่ายเงินในแต่ละเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากนักเรียนอาจมีการลดลงตาม 
กิจกรรมของโรงเรียนหรือตามที่รัฐบาลประกาศก าหนด 

9.4  กรณีท่ีโรงเรียนพานักเรียนไปกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา โรงเรียนจะ 
ประสานงานกับผู้รับจ้างในการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน 

    

วงเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณ 1,536,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
2. นักเรียนไดร้ับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
3. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
 
 

 

ว่าที่ ร.ต.   ประธานกรรมการ 
 
 


