
 
ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR) 

 

จางเหมาจัดทําอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 ตามพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในมาตราท่ี 6 กาํหนดไววาการจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขยอมแสดงวาการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตองคํานึงถึง
การพัฒนารางกายใหมีความสมบูรณพรอมกอนท่ีจะพัฒนาดานอื่น จึงควรตระหนักถึงความสําคัญดานคุณภาพในการพัฒนา
ประเทศเพราะพบวานกัเรยีนจํานวนมาก ไดรบัอาหารท่ีมคุีณคาทางโภชนาการไมเพยีงพอตอความตองการของรางกาย ทําให
การเจรญิเติบโตไมเปนไปตามเกณฑ มาตรฐานโรงเรยีนอนบุาลขอนแกน มีนักเรียนจํานวนมากในขณะท่ีสัดสวนของครูท่ีดูแล
โภชนาการมีนอย จึงไดจัดทําขอบเขตและรายละเอยีดงานจางเหมาบรกิารอาหารกลางวนั (TOR) ฉบับนี้ข้ึนมาเพื่อจางเหมา
บุคคลภายนอกดําเนินการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการอยาง
ครบถวนโรงเรยีนอนบุาลขอนแกน จะจางเหมาจัดทําอาหารกลางวนันกัเรยีน โรงเรยีนอนบุาลขอนแกน  ภาคเรียนท่ี  1 

1.ความเปนมา 

ปการศึกษา 2565 โดยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (e-bidding) ภายในวงเงนิ 7,079,100.00 บาท ( เจ็ดลานเจ็ดหม่ืน
เกาพันหนึ่งรอยบาทถวน ) โดยเบิกจายจากงบประมาณประจําป 2565 

              1. เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ เพยีงพอ เหมาะสมตอความตองการของรางกาย  
2.วัตถุประสงค 

                  และสุขอนามยัทีด่ ี  
              2. เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรง 
              3. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา สามารถจัดอาหารกลางวันไดอยางยั่งยืน 
 

   1. เปนบุคคลหรอืนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา 

   2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว  
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  

   3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชน 
รวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศการจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการ
อนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
    4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ 
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

   5. ประกาศคณะกรรมการการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ เรือ่ง หลักเกณฑและวธิกีารจัดทําและแสดงบัญชี
รายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญา 
(ผูเสนอราคา) ไวในขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้  
     5 .1 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
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                   5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต 
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ   
     5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมืน่บาท คูสัญญาอาจรบัจายเปนเงนิสดได 

จางเหมาจัดทําอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2565 
4. แบบรูปรายการ  และคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ผูรับจางจะตองทํา ประกอบและปรุงอาหารท่ีมีคุณภาพ เกิดประโยชนตอรางกายของผูบริโภคและถูก 
               สุขลักษณะตามหลักโภชนาการตามรายการท่ีเจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงต้ังกําหนด  

1.1  ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทําอาหารใหนักเรียนรับประทานจํานวน 3,371 คน  
 (โดยจัดจางตามจํานวนนักเรียนท่ีมีจริง) แยกตามรายการท่ีกาํหนดไว ดังนี้ 
 รายการท่ี 1  นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปท่ี 2 – 3   จํานวน     520 คน 
 รายการท่ี 2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 3   จํานวน  1,379 คน 
 รายการท่ี 3  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6   จํานวน  1,472 คน 
 จัดทําอาหาร ระหวางวันท่ี  17  พฤษภาคม  2565  ถึงวันท่ี  7  ตุลาคม  2565  รวมเวลา 100 วนั 

            วนัละ 21 บาทตอคน  เปนเงนิ 7,079,100.00 บาท ( เจ็ดลานเจ็ดหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน )                     
                1.2  ผูรับจางตองจัดทําอาหารและสงมอบใหผูวาจาง โดยจัดใหนักเรียนรับประทานท่ีโรงเรียนในวันท่ี เปดทําการ     

เรยีนการสอน ในเวลา 11.00 น. และตองจัดอาหารใหเพยีงพอสําหรบันกัเรยีน  จํานวน 3,371 คน โดย
ผูรบัจางตองจัดอาหารตามรายการอาหารท่ีโรงเรียนกําหนดใหตามโปรแกรม Thai School Lunch   
ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ โดยผูรับจางเปนผูจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารซึ่งอาหารท่ีปรุงสําเร็จ
แลวตองประกอบไป ดวยคุณคาทางโภชนาการครบถวน เพยีงพอ และเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของนักเรียน 

                1.3 ผูรับจางไมสงมอบพัสดุตามขอ 1.2 ผูรับจางยอมชําระคาปรับใหแกผูวาจางในอัตรารอยละ 0.10  ตอวัน  
ตามมูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หากผูรับจางไมสงมอบพัสดุหรือสงมอบพัสดุเกินเวลาท่ีกําหนด  3  ครั้ง 
ผูวาจาง สามารถยกเลิกสัญญาจางและรบิเงนิประกนัสัญญาได กรณีดังกลาว ผูวาจาง สามารถยกเลิก 
ขอตกลงท่ีมีปญหาได โดยท่ีผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆท้ังส้ิน     

                 1.4 การชําระเงินผูวาจางจะชําระเงินใหแกผูรับจางเปนเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตามบันทึกตกลงจาง  
       2.  ผูรบัจางจะตองทําการประกอบและปรงุอาหารในสถานประกอบการหรอืเคหะสถานท่ีสะอาดปลอดภยั  

        และถูกสุขลักษณะ หางไกลจากแหลงเส่ือมโทรม (ทําจากภายนอกโรงเรียน) 
  3.   ผูรับจางตองดําเนินการทุกข้ันตอนใหแลวเสร็จทันเวลาในการรับประทานอาหารกลางวันรวมท้ังใหจัดสง  
        มอบอาหารถึงสถานท่ีท่ีผูวาจางกําหนดใหตามท่ีรับมอบหมาย  

            4.  ผูรับจางรวมท้ังพนักงานท่ีเกี่ยวของจะตองถือปฏิบัติและดําเนินการดังตอไปนี้ 
4.1  พนักงานตองแตงกายใหสะอาดเรียบรอยและเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ี 

                     4.2 พนักงานท่ีเกี่ยวของจะตองเปนผูไมมีโรคติดตอหรือโรคอันนารังเกียจ 
4.3  มีกิริยามารยาทเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะและแสดงออกในทางท่ีพึงประสงคของวิญูชน 
4.4  ใชภาชนะ วัสดุอุปกรณท่ีสะอาดและเหมาะสม (ลางแลวลวกดวยน้ํารอน หรืออบ แลวตาก)  
4.5  จัดใหมีฝาปดภาชนะท่ีบรรจุอาหารใหมิดชิด สามารถปองกันฝุนละออง แมลงและสัตว อื่นๆได  

 จัดใหมีท่ีท้ิงขยะหรือเศษอาหารและตองมิดชิดปองกันแมลงและสัตวอื่นคุยเข่ียได ตลอดจนนําไปวางในท่ี                 
 ท่ีเหมาะสมใชอาหารหรือเครื่องปรุงท่ีมีมาตรฐานไดการรับรองจากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ 
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4.6  ไมผสมอาหารท่ีปลอมปนสารเสพติดหรือส่ิงใหโทษตอรางกาย 

                      4.7  ผูประกอบการจะตองจัดหาถาดอาหาร หมออาหาร วสัดุ-อปุกรณในการเตรยีม-ประกอบ  
                             อาหารใหเพยีงพอ 

4.8  ผูประกอบการจะตองจัดหอง ช้ันวางของและวัสดุอื่นๆใหสะอาดเรียบรอยเปนระเบียบพรอมใช 
4.9  ผูประกอบการและพนกังานไดรบัการอบรมดานการสุขาภบิาลจากหนวยงานของรฐั 
4.10 ผูรับจางตองไมโอนสิทธิของตนใหบุคคลอื่นรับชวงสิทธิตามนัยแหงสัญญานี้ 
4.11 ผูรับจางตองยินยอมใหผูวาจางหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายทําการตรวจสอบคุณภาพของ  

    อาหาร วสัดุ-อุปกรณพนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีตลอดท้ังข้ันตอนการดําเนินงานไดทุกเมื่อ 
5. ผูรบัจางจะตองรบัผิดชอบตอความเสียหาย อนัเกดิจากความจงใจหรอืประมาทเลินเลอของพนกังานในความ

รับผิดชอบในฐานะนายจางของพนักงานนั้น และความรับผิดชอบดังกลาวนั้นไมจํากัดจํานวนแหงมูลคาความ
เสียหาย 

6. ผูรับจางจะตองวางเงินประกันสัญญาตามสัญญาวาจางไวตอผูวาจาง เปนเงิน รอยละ 5  ในแตละรายการ เพือ่เปน
การประกนัการผิดสัญญาและเมือ่เงนิประกนัลดจํานวนลงจากการหักเมือ่ผิดสัญญา ผูรบัจางจะตองนาํเงนิมาวาง
เปนประกันไวใหครบจํานวนเสมอและผูวาจางยินยอมคืนใหเมื่อเลิกสัญญาเพียงเทาท่ีคงเหลืออยู 

7. ผูวาจางขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาไดทุกเมื่อและอยูนอกเหนือแหงความรับผิดชอบในความ  
เสียหายท่ีผูรับจางไดดําเนินการมาแลว 

8. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา  
                 ตามท่ี กวพ. กาํหนด 
 

      วันท่ี  17  พฤษภาคม  2565  ถึงวันท่ี  7  ตุลาคม  2565 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 

     เงนิงบประมาณ  7,079,100.00 บาท ( เจ็ดลานเจ็ดหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน ) 
6.วงเงินในการจัดจาง  

7. สถานท่ี
 

  โรงเรยีนอนบุาลขอนแกน  34/1 ถนนกลางเมอืง ตําบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแกน จังหวดัขอนแกน 40000 

 


