ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
เรื่อง สอบราคาจางเหมาทําอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
………….................................
ดวยโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงค#จะสอบราคาจางเหมาทําอาหาร
กลางวัน ประกอบดวย ขาว และกับขาว จํานวน 4 อย'าง หรืออาหารประกอบปรุงผสมหรืออาหารจานเดียว และ
อาหารว'างประกอบดวยขนมหวานหรือผลไมตามฤดูกาล โดยจัดจางทําอาหารกลางวันและอาหารว'าง สําหรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ประจําป.งบประมาณ 2560 ตั้งแต'วันที่ 12มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม
2560 จํานวน 31 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 1,218คน ในอัตราคนละ 20 บาท รวมเป>นเงินทั้งสิ้น 755,160 บาท
(เจ็ดแสนหาหมื่นหาพันหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน) ดังนี้.ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต'อไปนี้
1. เป>นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกล'าว หรือมีความชํานาญดานการปรุง
อาหารหรือประกอบอาหาร หรือมีประสบการณ#ในการประกอบอาหารสําหรับนักเรียน
2. ไม'เป>นผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเป>นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน'วยการบริหารราชการส'วน
ทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม'เป>นผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทยเวนแต'รัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์
4. ผูประสงค#จะเสนอราคาตองไม'เป>นผูมีผลประโยชน#ร'วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและ/หรือ
ไม'เป>นผูกระทําการอันเป>นการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเป>นธรรม
5. ผูเสนอราคาตองไม'เป>นผูที่ถูกระบุชื่อว'าเป>นคู'สัญญาที่ไม'ไดแสดงบัญชีรายรับรายจ'ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ'ายไม'ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตแห'งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ#และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ'ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป>นคู'สัญญากับ
หน'วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
6. ผูเสนอราคาตองเป>นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส#ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต#ศูนย#ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. ผูเสนอราคาจะตองมีใบรับรองแพทย#ปริญญา (ออกใหไม'เกิน 1 เดือน นับแต'วันที่ตรวจร'างกาย) ซึ่ง
แสดงว'าไม'เป>นโรคตองหามเบื้องตน ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต'อ หรือระยะที่ปรากฏอาการเป>นที่รังเกียจแก'สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป>นที่รังเกียจแก'สังคม
ง. โรคยาเสพติดใหโทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้องรัง
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต'วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ระหว'างเวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หองธุรการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา และยื่นซองสอบราคาวันที่ 29 พฤษภาคม

2560 ระหว'างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30
16 น. สถานที่ ณ ศูนย#ขอมูลข'าวสารการจัดซื้อจัดจางขององค#การบริหารส'วน
จังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร สํานักงานส'งเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยโสธรศาลากลาง ชั้น 2 และยื่น
ซองวันสุดทายวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ระหว'างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หองธุรการโรงเรียนเทศบาล 2
สามัคคีวัฒนา และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560ตัตั้งแต$เวลา 10.00 น. เป8นต"นไป
สถานที่ ณ ศูนยข"อมูลข$าวสารการจัดซื้อจัดจ"างขององคการบริหารส$วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร
สํานักงานส$งเสริมการปกครองท"องถิ่นจังหวัดยโสธรศาลากลาง ชั้น 2
ผูสนใจติดต'อขอซื้อเอกสารสอบราคา
สอบราคาในราคาชุดละ 300- บาท(สามรอยบาทถวน)) ไดที่งานการเงิน
ชั้น 1 อาคาร 6 โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ระหว'างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 29 พฤษภาคม 2560
หรือสอบถามทางโทรศัพท#หมายเลข (045)711503
(
ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

เอกสารสอบราคาจ"าง เลขที่ 1/2560
จ"างเหมาทําอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
.....................................................
ดวยโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ซึ่งต'อไปนี้เรียกว'า “โรงเรียน” มีความประสงค#จะสอบราคาจาง
เหมาทําอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จํานวน 1,218 คน คนละ 20 บาท
ระยะเวลา 31 วัน งบประมาณ 755,160 บาท (เจ็ดแสนหาหมื่นหาพันหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน) รายละเอียด
ตามที่กําหนดแนบทายนี้ โดยผูรับจางส'งมอบอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร เป>นประจําทุกวัน(เฉพาะวันเปSดทําการเรียนการสอน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังต'อไปนี้
1.เอกสารแนบท"ายเอกสารสอบราคา
1.1แบบรูปและรายการละเอียด
1.2แบบใบเสนอราคา
1.3แบบสัญญาจาง
1.4แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน#ร'วมกัน
(2) การขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเป>นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส'วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส'วนที่ 2
2.คุณสมบัติของผู"เสนอราคา
2.1 เป>นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกล'าว หรือมีความชํานาญ
ดานการปรุงอาหารหรือประกอบอาหาร หรือมีประสบการณ#ในการประกอบอาหารสําหรับนักเรียน
2.2 ไม'เป>นผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเป>นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน'วยการบริหาร
ราชการส'วนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2.3 ไม'เป>นผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทยเวนแต'รัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์
2.4 ผูประสงค#จะเสนอราคาตองไม'เป>นผูมีผลประโยชน#ร'วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา
ใหแก'โรงเรียน ณ วันประกาศสอบราคาและ/หรือเป>นผูกระทําการอันเป>นการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเป>นธรรม
2.5 ผูเสนอราคาตองไม'เป>นผูที่ถูกระบุชื่อว'าเป>นคู'สัญญาที่ไม'ไดแสดงบัญชีรายรับรายจ'ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ'ายไม'ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริต
แห'งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ#และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ'ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป>นคู'สัญญากับ
หน'วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2.6 ผูเสนอราคาตองเป>นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส#ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต#ศูนย#ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 ผูเสนอราคาจะตองมีใบรับรองแพทย#ปริญญา (ออกใหไม'เกิน 1 เดือน นับแต'วันที่ตรวจร'างกาย)
ซึ่งแสดงว'าไม'เป>นโรคตองหามเบื้องตน ดังนี้

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต'อ หรือระยะที่ปรากฏอาการเป>นที่รังเกียจแก'สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป>นที่รังเกียจแก'สังคม
ง. โรคยาเสพติดใหโทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้องรัง
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนส'วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค'าเพิ่ม (ถามี)
พรอมใบรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย#และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค'าเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองและบุคคลธรรมดาจะตองมีสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปSดอากรแสตมปTตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองการประกอบอาหาร พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม'มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตอง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม'มีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห'ง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจางเหมาใหครบถวนในการเสนอ
ราคา ใหเสนอเป>นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต'อหน'วย และหรือต'อ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม'ตรงกันใหถือตัวเลขเป>นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค'าภาษีมูลค'าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น
และค'าใชจ'ายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม'นอยกว'า..........60.....วัน นับแต'วันเปSดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดระยะเวลาดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันใหแลวเสร็จทุกวัน จํานวน
31 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากโรงเรียนใหเริ่มทํางาน
4.4 ก'อนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูร'างสัญญาแบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก'อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปSดผนึกซองเรียบรอยจ'าหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปSดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองว'า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่.....1/...2560...“โครงการ
(ระบุโครงการที่เสนอราคา)” โดยยื่นซองสอบราคาตั้งแต'วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ระหว'างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หองธุรการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา และยื่นซองสอบราคาวันที่
29 พฤษภาคม 2560 ระหว'างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สถานที่ ณ ศูนย#ขอมูลข'าวสารการจัดซื้อจัดจางของ
องค#การบริหารส'วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร สํานักงานส'งเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยโสธร

ศาลากลาง ชั้น 2 และยื่นซองวันสุดทายวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ระหว'างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ หองธุรการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
เมื่อพ"นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล"วจะไม$รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปSด
ซองสอบราคาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560ตั้งแต'เวลา 10.00 น. เป>นตนไป สถานที่ ณ ศูนย#ขอมูลข'าวสารการ
จัดซื้อจัดจางขององค#การบริหารส'วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร สํานักงานส'งเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดยโสธรศาลากลาง ชั้น 2
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินดวยราคาเหมารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม'ถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม'ถูกตอง
หรือไม'ครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม'ถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปSดซองสอบราคาจะไม'รับ
พิจารณาราคาของผูเสนอรายนั้นเวนแต'เป>นขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส'วนที่มิใช'สาระทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว'าจะเป>นประโยชน#ต'อโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคี
วัฒนาเท'านั้น
5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม'พิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไม'มีการผ'อนผันในกรณีดังต'อไปนี้
(1) ไม'ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของโรงเรียน
(2) ไม'กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอย'างหนึ่งอย'างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต'างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป>นสาระสําคัญ หรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก'ผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปSดซองสอบราคา หรือโรงเรียน
มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาไดโรงเรียนมีสิทธิที่จะ
ไม'รับราคาหรือไม'ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล'าวไม'มีความเหมาะสมหรือไม'ถูกตอง
5.5 โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิจะไม'รับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและ
อาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม'
พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต'จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน#ของทางราชการเป>นสําคัญ และใหถือว'าการตัดสินของ
โรงเรียนเป>นเด็ดขาด ผูเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา จะเรียกรองค'าเสียหายใดๆมิไดรวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเป>นผูทิ้งงานไม'ว'าจะเป>นผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม'
ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดว'าการเสนอราคากระทําการโดยไม'สุจริต เช'น การเสนอเอกสารอันเป>นเท็จหรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป>นตน
ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคา รายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดว'าไม'อาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการเปSดซองสอบราคา หรือโรงเรียนจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
เชื่อไดว'า ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการสอบราคาใหเสร็จสมบูรณ# หากคําชี้แจงไม'เป>นที่รับฟXง โรงเรียน
มีสิทธิที่จะไม'รับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6. การสัญญาจ"าง

ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาจาง กับ “โรงเรียน”ภายใน 5 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เป>นจํานวนเงินเท'ากับ ร"อยละ 5 ของราคาค$าจ"างที่สอบราคาไดให
“โรงเรียน” ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอย'างหนึ่งอย'างใดดังต'อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ'ายใหแก'โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา โดยเป>นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
ก'อนหนานั้นไม'เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย#และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห'งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห'งประเทศไทยได
แจงเวียนใหส'วนราชการต'างๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอย'างหนังสือค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการ
ว'าดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางก'อสรางที่มีวงเงินไม'เกิน 10 ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม'มีดอกเบี้ยภายใน15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. ค$าจ"างและการจ$ายเงิน(สัญญาเป8นราคาเหมารวม)
โรงเรียนจะจ'ายเงินค'าจาง โดยแบ'งออกเป>น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป>นจํานวนเงิน 365,400 บาท (ตั้งแต'วันที่ 12 -30 มิถุนายน 2560) 15 วัน
งวดที่ 2 เป>นจํานวนเงิน 389,760 บาท (ตั้งแต'วันที่ 3- 26กรกฎาคม 2560) 16 วัน
รวมเป8นเงินทั้งสิ้น 755,160 บาท (เจ็ดแสนห"าหมื่นห"าพันหนึ่งร"อยหกสิบบาทถ"วน)
การจ'ายเงิน จะจ'ายเงินค'าจางเป>นจํานวนเงินค'าจางของแต'ละงวด (ตามจํานวนวันที่มีการส'งมอบงาน)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดตรวจรับงานเสร็จ
เรียบรอย รวมทั้งสถานที่ประกอบอาหารใหสะอาดถูกสุขลักษณะ
8.อัตราค$าปรับ
ค'าปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ....0.10......ของค'าจางตามสัญญาต'อวัน
แต'ไม'นอยกว'าวันละ 100 บาท
9. การรับประกันความชํารุดบกพร$อง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเป>นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแต'กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพร'องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม'นอยกว'า.....1....วัน นับถัดจาก
วันที่ “โรงเรียน”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซ'อมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงความชํารุดบกพร'อง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค'าจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําป.งบประมาณ 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําได"ก็ต$อเมื่อโรงเรียน ได"รับอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปJ
งบประมาณ 2560 แล"วเท$านั้น
10.2 เมื่อ “โรงเรียน” ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป>นผูรับจาง และไดตกลงจางตามสอบ
ราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกล'าวเขามาจากต'างประเทศและของนั้นตองนําเขามา

โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู' และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีว'าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเป>นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว'าดวยการส'งเสริมการพาณิชย#นาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล'าวเขามาจากต'างประเทศต'อสํานักงานคณะกรรมการส'งเสริม
การพาณิชย#นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากต'างประเทศ เวนแต'เป>นของที่รัฐมนตรีว'าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกล'าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช'นเดียวกับเรือไทยจาก
ต'างประเทศมายังประเทศไทย เวนแต'จะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการพาณิชย#นาวีใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช'เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช'นนั้นก'อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป>นของซึ่งรัฐมนตรีว'าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม'ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายว'าดวยการ
ส'งเสริมพาณิชย#นาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียนไดคัดเลือกแลวไม'ไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุในขอ 6 โรงเรียนจะพิจารณาเรียกรองใหชดใชค'าเสียหาย (ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเป>นผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
10.4 โรงเรียน ขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป>นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
10.5ราคากลางของการจางเหมาทําอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ในการสอบราคา
ครั้งนี้ 755,160 บาท (เจ็ดแสนหาหมื่นหาพันหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน)
11. มาตรฐานฝ.มือช'าง
เมื่อโรงเรียน ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป>นผูรับจางทําอาหารกลางวันตามประกาศนี้แลว ผู
เสนอราคาจะตองตกลงว'าในการปฏิบัติงานดังกล'าวผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูมีใบรับรองแพทย#ที่ไดรับการตรวจ
ร'างกายจากโรงพยาบาล ว'ามีคุณสมบัติเป>นผูประกอบอาหารตามหลักเกณฑ#สาธารณสุขกําหนด
12. เงื่อนไขในการจาง
12.1 รายการอาหารกลางวันสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยตองมีสารอาหารครบถวน
ตามหลักโภชนาการที่เทียบเคียงกับรายการอาหารที่กําหนดไว
12.2 ผูรับจางเป>นผูจัดหาวัสดุอุปกรณ#ในการจัดทําอาหาร โดยผูรับจางเป>นผูรับผิดชอบค'าใชจ'ายเอง
12.3 ผูรับจางตองนําส'งอาหารกลางวันไม'เกินเวลา 11.00 น. โดยผูรับจางเป>นผูรับผิดชอบค'าใชจ'ายเอง
12.4 ผูรับจางตองจัดเก็บสถานที่และภาชนะใหเรียบรอย
12.5 จํานวนวันเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามวันหยุดพิเศษที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ผูว'าจาง
จะแจงใหผูรับจางทราบเป>นลายลักษณ#อักษร
12.6 อาหารที่จัดส'งตองไดคุณภาพ สะอาด มีปริมาณเพียงพอต'อจํานวนนักเรียน หากไม'ไดคุณภาพ
หรือไม'เพียงพอผูรับจางตองเพิ่มเติมทันที หากไม'ดําเนินการ โรงเรียนอาจเรียกค'าปรับหรือยกเลิกสัญญาหรือขอตกลง
โรงเรียนจะพิจารณาหาผูรับจางใหม'
13. ในระหว'างระยะเวลาการประกอบอาหารผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักโภชนาการ และระเบียบ
กฎหมายที่กําหนดไวโดยเคร'งครัด

(นายประจักร หูวอง)
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
รายการอาหารกลางวัน ประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560
สัปดาห#
ที่
1

วันจันทร#

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร#

กZวยจั๊บเสนเล็กหมู
บะหมี่หมูแดง
กZวยจั๊บทรงเครื่อง
ราดหนา
ผัดซีอิ้วหมู
ขาวมันไก'
ขาวผัดกุนเชียง
ขาวหมูแดง
ขาวมันไก'ทอด
ขาวผัดหมูใส'ไข'
ผัดกะเพราหมู
บวบผัดไข'ใส'หมูบด
ไข'เจียว
ผัดวุนเสน
ลาบหมู
ไข'ดาว
กุนเชียงทอด
กอยหมู
ไข'พะโลหมูสามชั้น
ไข'ลูกเขย
ตมจืดเตาหูหมูสับ
ตมยํากระดูกหมู
ตมจืดวุนเสน
ผัดกระเพราไก'
ตมจืดไก'ใส'ฟXก
ตมยําไก'
แพนงหมู
แกงเขียวหวานไก'
ตมยําไก'
แกงเผ็ดหมูใส'ฟXก
ขาวสวย
ขาวสวย
ขาวสวย
ขาวสวย
ขาวสวย
ผลไม
ขนม
ผลไม
ขนม
ผลไม
2
กZวยจั๊บเสนเล็ก
กZวยเตี๋ยวหมู
บะหมี่หมูแดง
ราดหนา
ผัดซีอิ้ว
ขาวคลุกกะปS
ขาวมันไก'ทอด
ขาวผัดหมูใส'ไข'
ขาวหมูแดง
ขาวมันไก'
ลาบหมู
ผัดเห็ดนางฟKาใส'ไข'ใส'หมู ไข'ลูกเขย
ผัดกระเพราหมู
สมตําขาวเหนียวไก'ทอด
ผัดคะนาใส'หมู
กะเพราไก'
ผัดพริกแกงหมูถั่ว
ไข'เจียว
ผัดผักรวมใส'หมู
ไข'พะโลหมูสามชั้น
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา แพนงหมู
บวบผัดไข'
ตมจืดวุนเสนหมูสับ
ตมยําไก'
ตมจืดไก'ใส'ฟXก
ตมจืดเตาหูหมูสับ
แกงเผ็ดหมูมะเขือ
ตมยําไก'
ขาวสวย
ขาวสวย
ขาวสวย
ขาวสวย
ขาวสวย
ผลไม
ขนม
ผลไม
ขนม
ผลไม
3
ผัดมะกะโรนีไก'
กZวยจั๊บเสนเล็ก
บะหมี่หมูแดง
ราดหนาหมู
กZวยจั๊บทรงเครื่อง
ขาวหมูแดง
ขาวหมูแดง
ผัดซีอิ้ว
ขาวมันไก'
ขาวผัดกุนเชียง
ไข'เจียวหมูสับ
ผัดกระเพราไก'
ไก'ทอด
สมตําขาวเหนียวหมูทอด ลาบหมู
ลาบไก'
ไข'ดาว
ผัดวุนเสนใส'หมูใส'ไข'
ผัดเห็ดนางฟKาใส'ไข'
บวบผัดไข'ใส'หมูบด
ตมยําไก'
แกงเผ็ดไก'ใส'ฟXก
แกงเขียวหวานไก'
ตมจืดเตาหูหมูสับ
ตมจืดไก'ใส'ฟXก
ผัดเตาหูทรงเครื่อง
ตมจืดไก'ใส'ฟXก
ตมยํากระดูกหมู
แกงเผ็ดหมูใส'ฟXก
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา
ขาวสวย
ขาวสวย
ขาวสวย
ขาวสวย
ขาวสวย
ผลไม
ขนม
ผลไม
ขนม
ผลไม
4
บะหมี่หมูแดง
ขาวตมทรงเครื่อง
กZวยเตี๋ยวหมู
กZวยจั๊บเสนเล็ก
ผัดมะกะโรนี
ขาวมันไก'
ขาวมันไก'ทอด
ขาวหมูแดง
ขาวผัดหมู
ขาวคลุกกะปS
ไข'ดาว
บวบผัดไข'ใส'หมูบด
ผัดกระเพราหมู
ผัดผักรวมใส'หมู
ไข'เจียว
แกงเผ็ดหน'อไมใส'ไก'
ผัดกะเพราไก'
ไข'ตุZนใส'หมูสับ
ผัดพริกแกงหมู
ลาบหมู
ผัดคะนาหมูกรอบ
ตมยําไก'
แกงเผ็ดไก'ใส'ฟXก
ไข'ลูกเขย
ตมยํากระดูกหมู
ตมจืดเตาหูหมูสับ
ไข'พะโลหมูสามชั้น
ตมจืดเตาหูหมูสับ
ตมยําไก'
ตมจืดไก'ใส'ฟXก
ขาวสวย
ขาวสวย
ขาวสวย
ขาวสวย
ขาวสวย
ผลไม
ขนม
ผลไม
ขนม
ผลไม
หมายเหตุ 1. ผลไม" เช$น กลวย,สม,ชมพู',แอปเปS]ล,พุทราน้ํานม,เงาะ หรือผลไมตามฤดูกาล
2. ขนม ได"แก$ 1. ขนมเบเกอรี่ต'างๆ เช'น โดนัท,เคกกลวยหอม,ขนมมีไสต'างๆ ฯลฯ
2. ขนมไทย เช'น ขนมชั้น,วุนกะทิ,ขนมสอดไส,ขนมห'อหมก,ขนมตม ฯลฯ
3. รายการอาหารกลางวัน จัดทําตามรายการหมุนเวียนตามรายสัปดาห# จนกว'าจะครบจํานวนวันตามเอกสารสอบราคา

ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ"างเหมาบริการทําอาหารกลางวัน
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1. ความเป8นมา
ดวยโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา รับผิดชอบจัดการศึกษาตั้งแต'ระดับชั้นประถมศึกษาป.ที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ 3 ป.การศึกษา 2560 มีนักเรียนระดับประถมศึกษา 1,218 คน และไดรับงบประมาณสําหรับ
อาหารกลางวันนักเรียน ตามประมาณรายจ'ายประจําป.งบประมาณ 2560แผนงานการศึกษา งานระดับก'อนวัยเรียน
และประถมศึกษา หมวดรายจ'ายอื่น ประเภทค'าใชจ'ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึง
ตองจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณค'าทางโภชนาการและจัดส'งไดตรงตามที่เวลากําหนด
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค'าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะแก'นักเรียนชั้นประถมศึกษาป.ที่1 -6 ให
ไดรับอาหารที่มีคุณค'า สะอาด ปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการเขารับการเรียนการสอน การจัดประสบการณ#การ
เรียนรู ตองจัดหาอาหารกลางวันใหนักเรียนจํานวน 1 มื้อ/คน/วัน รวมอาหารว'างไดแก' ผลไมหรือขนมหวานเพื่อบํารุง
สุขภาพในมื้ออาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียน
3. คุณสมบัติของผู"เสนอราคา
3.1 เป>นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกล'าว หรือมีความชํานาญดานการ
ปรุงอาหารหรือประกอบอาหาร หรือมีประสบการณ#ในการประกอบอาหารสําหรับนักเรียน
3.2 ไม'เป>นผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเป>นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน'วยการบริหารราชการ
ส'วนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.3 ไม'เป>นผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทยเวนแต'รัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์
3.4 ผูประสงค#จะเสนอราคาตองไม'เป>นผูมีผลประโยชน#ร'วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและ/หรือ
ไม'เป>นผูกระทําการอันเป>นการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเป>นธรรม
3.5 ผูเสนอราคาตองไม'เป>นผูที่ถูกระบุชื่อว'าเป>นคู'สัญญาที่ไม'ไดแสดงบัญชีรายรับรายจ'ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ'ายไม'ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริต
แห'งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ#และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ'ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป>นคู'สัญญากับ
หน'วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
3.6 ผูเสนอราคาตองเป>นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส#ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต#ศูนย#ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.7 ผูเสนอราคาจะตองมีใบรับรองแพทย#ปริญญา (ออกใหไม'เกิน 1 เดือน นับแต'วันที่ตรวจร'างกาย)
ซึ่งแสดงว'าไม'เป>นโรคตองหามเบื้องตน ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต'อ หรือระยะที่ปรากฏอาการเป>นที่รังเกียจแก'สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป>นที่รังเกียจแก'สังคม
ง. โรคยาเสพติดใหโทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้องรัง
4. ข"อมูลรายละเอียดงาน

4.1 อาหารกลางวันที่จัดทํา จะตองคํานึงถึงคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสม คือมีสารอาหารครบ 5 หมู'
ประกอบดวย คาร#โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน โปรตีน และเกลือแร' จัดทําอาหารที่มีคุณค'าทางโภชนาการ และถูก
สุขลักษณะโดยกําหนดสัดส'วนสารอาหารที่พึงไดรับในแต'ละวันชัดเจน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จํานวน 1,218
คน วันละ 1มื้อ เป>นระยะเวลาตั้งแต'วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จํานวน 31 วันทํา
การ
4.2 รายการอาหารประจําวันจะตองมีความหลากหลายไม'ซ้ํากันในรอบ 1 สัปดาห# โดยแบ'งออกเป>น 1
มื้อหลัก ไดแก'
4.2.1 อาหารกลางวัน ประเภทขาวพรอมกับขาว ประกอบดวย ขาวสวยหอมมะลิ (ขาวที่ใชหุงใหใช
ขาวหอมมะลิ 100% เท'านั้น) อาหารคาว 4 อย'าง (ประเภทน้ํา 2 อย'าง และประเภทแหง 2 อย'าง) หรืออาหาร
ประเภท ไข' จํานวน 1 ฟอง และขนมหวานหรือผลไมตามฤดูกาล
4.2.2 อาหารประกอบปรุงผสมหรืออาหารจานเดียวเช'น กZวยเตี๋ยว ราดหนา ผัดไท เป>นตน
ส'วนประกอบจะตองมีสารอาหารครบถวนทั้ง 5 หมู' และประกอบดวยผัก และเนื้อสัตว# ในลักษณะที่เด็กสามารถ
รับประทานอาหารไดเอง
4.2.3 อาหารคาวจะตองไม'มีรสจัดจนเกินไปที่เด็กประถมจะรับประทานได
4.2.4 ในรอบระยะเวลา 1 สัปดาห# จะตองกําหนดใหมีรายการอาหารว'างคือ ผลไม 3 วัน และ
ขนมหวาน 2 วัน และจัดใหเด็กรับประทานทุกวันโดยขนมหวานหรือผลไมจะตองไม'หวานหรือเปรี้ยวเกินไป
4.3 โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เป>นผูกําหนดรายการอาหารและผูรับจางตองดําเนินการประกอบ
อาหารตามรายการที่กําหนด
4.4 หัวหนาสถานศึกษามีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการอาหารถาเห็นว'านักเรียนเบื่อ หรือไม'ชอบอาหารนั้น
4.5 ผูรับจางหรือผูประกอบอาหาร ตองจัดหาวัสดุอุปกรณ# เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาหาร แต'ละ
ชนิดเองและตองมีความเหมาะสม
4.6 ผูรับจางหรือผูประกอบอาหาร จะตองทําการประกอบอาหารภายในบริเวณที่โรงเรียนกําหนดให และเป>น
ผูรับผิดชอบค'าใชจ'ายในการประกอบอาหารเอง โดยไม'อนุญาตใหทําการประกอบอาหารที่อื่นแลวนําส'งอาหารที่ปรุง
สําเร็จแลวซึ่งไม'ผ'านการควบคุมการประกอบอาหารจากคณะกรรมการผูควบคุมการประกอบอาหารกลางวัน
4.7 อาหาร น้ํา น้ําแข็ง เครื่องปรุง
4.7.1 อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุงมีคุณภาพดี ไม'หมดอายุ ตองมีเลขทะเบียนตํารับอาหาร เช'น
อย.(ไดรับมาตรฐานอาหารและยา) บรรจุในภาชนะที่ปSดสนิท และหากเป>นอาหารประเภทกระป`องหรืออาหารกล'อง
ภาชนะที่บรรจุตองอยู'ในสภาพที่สมบูรณ# กระป`องไม'บุบ กล'องไม'ฉีกขาด เปรอะเปa]อน
4.7.2 อาหารสด เช'น เนื้อสัตว# ผัก ผลไม และอาหารแหง มีคุณภาพดี แยกเก็บเป>นสัดส'วนไม'
ปนกัน วางสูงจากพื้นอย'างนอย 60 ซม. หรือเก็บในตูเย็น ถาเป>นหองเย็นตองวางสูงจากพื้นอย'างนอย 30 ซม.
สําหรับอาหารสดตองลางใหสะอาดก'อนนํามาปรุง หามสั่งผักผลไมจํานวนมากมาเก็บ หามนําของที่เหลือมา
รับประทานในวันต'อไป
4.7.3 อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุงมีคุณภาพดี บรรจุในภาชนะที่ปSดสนิท เก็บเป>นระเบียบสูง
จากพื้นอย'างนอย 30 ซม.
4.7.4 การปรุงอาหารที่มีส'วนประกอบของน้ํามัน หามนําน้ํามันที่ใชแลวกลับมาใชใหม'อย'างเด็ดขาด
4.7.5 อาหารที่ปรุงเสร็จแลวเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปSดหรือผาคลุมวางสูงจากพื้น
อย'างนอย 30 ซม.

4.8 งานภาชนะอุปกรณ#
4.6.1 ภาชนะอุปกรณ# เช'น ชาม ชอน สอม ฯลฯ ตองทําดวยวัสดุที่ไม'เป>นอันตราย เช'น สแตนเลส
กระเบื้องเคลือบขาว แกว อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรือสีอ'อน สําหรับตะเกียบตองเป>นไม ไม'แต'งสี
4.6.2 ภาชนะใส'น้ําสมสายชู น้ําปลา และน้ําจิ้ม ตองทําดวยแกว กระเบื้องเคลือบขาวมี
ฝาปSด และชอนตักทําดวยกระเบื้องเคลือบขาว หรือสแตนเลส หรือเครื่องปรุงรสอื่นๆ ตองใส'ภาชนะที่ปSดสนิท
4.6.3 การลางภาชนะอุปกรณ#ลางดวย 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ลางดวยน้ํายาลางจาน
ขั้นตอนที่ 2 ลางในภาชนะดวยน้ําสะอาด ไม'นอยกว'า 2 ครั้ง หรือลางโดยน้ําที่ไหลผ'าน
ต'อเนื่องจากกbอกน้ํา และอุปกรณ#การลางตองสูงจากพื้นอย'างนอย 60 ซม.
4.6.4 จาน ชาม ถวย แกว น้ํา ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่ําในภาชนะโปร'งสะอาด หรือตะแกรงสูงจากพื้น
อย'างนอย 60 ซม. หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาดมีการปกปSด
4.6.5 ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปร'งสะอาด หรือวางเป>นระเบียบ ใน
ภาชนะที่สะอาดและมีการปกปSด ตั้งสูงจากพื้นอย'างนอย 60 ซม.
4.7 ผูรับจางตองรักษาความสะอาดภายในหองครัว หองอาหาร และส'วนที่เกี่ยวของ (บริเวณลางจาน) ให
เรียบรอย และถูกสุขลักษณะ
4.8 ผูปรุง ผูเสิร#ฟ
4.8.1 แต'งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูกผากันเปa]อน หรือมีเครื่องแบบ
4.8.2 ผูปรุงตองใส'หมวก หรือเน็ทคลุมผมดวย
4.8.3 ตองเป>นผูมีสุขภาพดี ไม'เป>นโรคติดต'อ ไม'เป>นโรคผิวหนัง สําหรับผูปรุงจะตองมีหลักฐานการ
ตรวจสุขภาพในป.นั้นใหตรวจสอบได
4.8.4 มีสุขนิสัยที่ดี เช'น ตัดเล็บสั้น ไม'สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ไม'ใชมือหยิบจับอาหารปรุงเสร็จ
แลวโดยตรง
4.9 ผูรับจางตองไม'เคยถูกตักเตือนจากหน'วยงานราชการหรือผูว'าจาง กรณีไม'ปฏิบัติงานตามสัญญาของผู
ว'าจางเป>นลายลักษณ#อักษร
4.10 พรอมรับการสุ'มตรวจสุขอนามัยของบุคลากรบริเวณสถานที่ใชปรุงอาหารและคุณภาพอาหารจากกอง
สาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองยโสธร หรือหน'วยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 31 วันทําการ ตั้งแต'วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึง 26 กรกฎาคม 2560 โดยส'งมอบอาหารกลาง
วันที่โรงเรียนอาหารโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ภายในเวลา 11.00 น. พรอมจัดรายการอาหารกลางวันให
ครบถวนตามจํานวนนักเรียนอาหารที่จัดส'งตองไดคุณภาพ สะอาด มีปริมาณเพียงพอต'อนักเรียน หากไม'ไดคุณภาพ
หรือไม'เพียงพอผูรับจางตองเพิ่มเติมทันที หากไม'ดําเนินการ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนาอาจเรียกค'าปรับหรือ
ยกเลิกสัญญาหรือขอตกลง โรงเรียนจะพิจารณาหาผูรับจางใหม'
6. การร"องเรียน
กรณีมีผูรองเรียนว'าผูรับจางไม'ปฏิบัติตามหลักเกณฑ#และเงื่อนไขที่กําหนดไว ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไข
ปรับปรุงโดยเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน
7. การจ$ายเงิน
โรงเรียนจะจ'ายเงินค'าจางใหกับผูรับจางเป>นรายงวด ๆ ละ 1 เดือน โดยแบ'งออกเป>น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป>นจํานวนเงิน 365,400 บาท (ตั้งแต'วันที่ 12 -30 มิถุนายน 2560) 15 วัน
งวดที่ 2 เป>นจํานวนเงิน 389,760 บาท (ตั้งแต'วันที่ 3- 26 กรกฎาคม 2560) 16 วัน
การจ'ายเงิน จะจ'ายเงินค'าจางเป>นจํานวนเงินค'าจางของแต'ละงวด (ตามจํานวนวันที่มีการส'งมอบงาน)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดตรวจรับงานเสร็จ
เรียบรอย รวมทั้งสถานที่ประกอบอาหารใหสะอาดถูกสุขลักษณะ

