การกาหนดขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กาหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ ละคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขย่อมแสดงว่าการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องคานึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความสมบูรณ์
พร้อมก่อนที่จะพัฒนาด้านอื่น จึงควรตระหนักถึงความสาคัญด้านคุณภาพในการพัฒนาประเทศเพราะพบว่านักเรียนจานวน
มาก ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทาให้การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร มีนักเรียนจานวนมากในขณะที่สัดส่วนของครูที่ดูแลโภชนาการมีน้อย จึงได้จัดทาขอบเขต
และรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดาเนินการอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ มีประโยชน์ต่อร่างกายของ
นักเรียนและมีปริมาณที่เพียงพอ
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ มีสุขนิสัยที่ดี
ในการรับประทานอาหาร นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1/99 ถนนอู่ทอง ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อเท็จจริง
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ได้ดาเนินการจัดทาโครงการอาหารกลางวันสาหรับบริการเด็กนักเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561 เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาจานวน 603 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นเวลา 100 วัน จานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1,206,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศเผยแพร่ในงานจ้าง
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสัง่ ให้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่งานจ้าง หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ เสนอราคาต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ ได้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ห รื อ ความคุ้ ม กัน ซึ่ง อาจปฏิ เสธไม่ ย อมขึ้น ศาลไทย เว้น แต่ รัฐ บาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ประจาปี จากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชน โดยมีการตรวจไวรัสตับอักเสบ ร่วมในรายการตรวจทุกปี ในวันเสนอราคาต้องแนบเอกสารการตรวจ
สุขภาพของผูเ้ สนอราคาและคณะผู้ประกอบอาหารทุกคนมาด้วย
6. ผู้เสนอราคาและคณะผู้ประกอบอาหารตลอดจนบุคลากรที่ให้บริการต้องสวมใส่เครื่องแบบของผู้รับจ้างที่สะอาด
สวมหมวกคลุมผม สวมผ้ากันเปื้อน สวมใส่รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าสวมพร้อมถุงเท้าให้เรียบร้อย

7. ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองการผ่านงานรับเหมาบริการอาหารกลางวัน กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ภาชนะและการจัดการ
1. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาถาดหลุมแสตนเลสหรืออลูมิเนียม สาหรับใส่อาหารกลางวัน สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร และสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร พร้อมช้อนและส้อม ครบตามจานวนนักเรียน
2. ภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารต้องสะอาดไม่ชารุด ไม่เป็นสนิม ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
3. ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบหาบุคลากรมาให้บริการตามจุดที่ให้บริการอาหารกลางวันแก่นักเรียนรับประทาน
อาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ต้องจัดเก็บภาชนะใส่อาหารนาไปทาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ และต้องทาความสะอาด
บริเวณที่รับประทานอาหารพร้อมเก็บเศษอาหารให้เรียบร้อย
4. รถที่ใช้สาหรับขนส่งอาหาร ต้องมีมาตรฐานและมีควาสะอาดปลอดภัย
5. ภาชนะที่ใส่อาหารปรุงสาเร็จแล้วต้องมีที่ปิดมิดชิด ป้องกันสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่อาจตกลงไปในอาหารได้
อาหารและผลิตภัณฑ์ในการประกอบอาหาร
1. วัสดุที่ประกอบอาหาร ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ สดใหม่และปลอดสารพิษ ถ้ามีการตรวจสอบพบว่ามีสารปนเปื้อน
ในอาหารเกินกว่า 2 ครั้ง ทางโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจะมีการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ก่อน
ถ้าพบว่ามีสารปนเปื้อนอีก ทางโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา โดยมิต้องสิ้นสุดสัญญานั้น
2. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาเนื้อสัตว์ ผัก และอาหารสดอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบในอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาจานวน 603 คน
3. ผู้เสนอราคาต้องประกอบอาหารโดยใช้เครื่องปรุงรส และเกลือที่มีสารไอโอดีนเป็นส่วนประกอบโดยไม่ใช้ผงชูรส
ในการประกอบอาหาร
4. ถ้าผู้เสนอราคาต้องประกอบอาหารที่ใช้น้ามันในการทอดอาหาร ผู้เสนอราคาต้องใช้น้ามันที่ใหม่ สด สะอาด
และถ้าจาเป็นต้องใช้น้ามันทอดซ้า ควรซ้าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
5. ผู้เสนอราคาต้องดาเนินการประกอบอาหารกลางวันให้ใหม่และสดเสมอ วันต่อวัน โดยมีรสชาติ ไม่เค็ม
ไม่หวาน และไม่มีไขมันสูง
6. ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีข้าวสวย และกับข้าว จานวน 2 อย่าง พรอมทั้งผลไม้ตามฤดูกาลหรือขนมหวานทุกวัน
โดยปริมาณอาหารและคุณภาพต้องครบถ้วนสมบูรณ์
7. สถานที่ประกอบอาหาร ผู้รับจ้างจะต้องมีสถานที่ประกอบอาหารที่สะอาดและได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล
ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด
8. กาหนดการให้บริการในวันทาการ มีดังนี้
เวลา 10.00 น. อาหารกลางวันถึงสถานที่ดาเนินการพร้อมให้คณะกรรมการตรวจรับ
เวลา 10.30 น. อาหารกลางวันอุ่น พร้อมให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 รับประทาน
เวลา 11.00 น. อาหารกลางวันอุ่น พร้อมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รับประทาน
9. ผู้เสนอราคาต้องประกอบอาหารตามรายการอาหารทีแ่ นบมานี้
รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (งวดที่ 1)
ที่
1
2

วัน เดือน ปี
1 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561

รายการอาหาร
ข้าวสวย ไข่พะโล้ ไก่เทอริยากิ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มจืดเต้าหู้ ทอดมันปลา ลอดช่อง
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 2 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตัง้ แต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2)
ที่
1
2
3
4
5

5
6
7
8
9

วัน เดือน ปี
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561

รายการอาหาร
ข้าวสวย ผัดมักกะโรนีใส่ไข่+ไก่ ต้มซุปฟักใส่ไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มจืดเต้าหู้ ทอดมันปลา วุ้นมะพร้าว
ข้าวสวย แกงเขียวหวานไก่ ยาไข่ดาว ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มจืดหัวไชเท้าใส่ไก่ ผัดกระเพราไก่ เฉาก๊วย
ข้าวสวย ต้มยารวมมิตร ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่+ไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (งวดที่ 3)
ที่
1
2
3
4
5

12
13
14
15
16

วัน เดือน ปี
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561

รายการอาหาร
ข้าวสวย พะแนงไก่ ไข่ตุ๋น ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย แกงฟักทองไก่ ไก่ทอด ขนมปังลูกเกด
ข้าวสวย ต้มซุปเล้ง ผัดเปรี้ยวหวานทะเล ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ซุปฟักใส่ไก่ ข้าวหมูแดง-ไก่แดง วุ้นในน้าเชื่อม
ข้าวสวย ไข่พะโล้ ไก่กระเทียม ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 19-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (งวดที่ 4)
ที่
1
2
3
4
5

19
20
21
22
23

วัน เดือน ปี
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561

รายการอาหาร
ข้าวสวย ผัดกระเพราไก่ ผัดผักรวมมิตร ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ไข่ตุ๋น ต้มข่าไก่ใส่เห็ด วุ้นมะพร้าว
ข้าวสวย ต้มยาไก่ ยาวุ้นเส้น ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มยารวมมิตร ลาบไก่ ขนมรวมมิตร
ข้าวสวย ผัดคะน้าน้ามันหอยไก่สับ ไก่น้าแดง ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (งวดที่ 5)
ที่
1
2
3
4
5

26
27
28
29
30

วัน เดือน ปี
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561

รายการอาหาร
ข้าวสวย ต้มข่าไก่ใส่เห็ด ผัดฉ่าลูกชิ้นปลากราย ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย ข้าวผัดอเมริกัน เฉาก๊วย
ข้าวสวย ต้มยาไก่ใส่เห็ด ฮอดดอกทอด ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ไข่เจียวทรงเครื่อง แกงคั่วใส่ผัดบุ้งใส่ปลาเค็ม โดนัท
ข้าวสวย พะแนงไก่ ไข่ต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 3-4, 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (งวดที่ 6)
ที่
1
2
3
4

3
4
6
7

วัน เดือน ปี
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561

รายการอาหาร
ข้าวสวย แกงฟักทองใส่ไก่ ไก่น้าแดง ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ผัดพริกสดใส่ไก่ ไก่ทอด แกงบวดฟักทอง
ข้าวสวย ต้มจืดฟักมะนาวดองใส่ไก่ ผัดกระเพราไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ซุปฟักใส่ไก่ ข้าวมันไก่ต้ม-ทอด ข้าวโพดอบเนย
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 4 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 11-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (งวดที่ 7)
ที่
1
2
3
4

วัน เดือน ปี
11 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561
14 ธันวาคม 2561

รายการอาหาร
ข้าวสวย สปาเก็ตตี้ไก่สับ ซุปน่องไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย แกงฟักทองใส่ไก่ ไก่ทอด เฉาก๊วย
ข้าวสวย ต้มเล้ง ผัดกระเพราไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวหมูแดง - ไก่แดง ซุปฟักใส่ไก่ วุ้นในน้าเชื่อม
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 4 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (งวดที่ 8)
ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ปี
17 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561

รายการอาหาร
ข้าวสวย ต้มข่าไก่ใส่เห็ด ไข่ตุ๋น ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มแฟงมะนาวดองใส่ไก่ ทอดมันปลา ขนมปังไส้กรอก
ข้าวสวย ต้มยาทะเลใส่เห็ด หมูทอด/ไก่ทอด ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวมันไก่ ต้มฟักใส่ไก่ กล้วยบวดชี
ข้าวสวย แกงเขียวหวานไก่ ผัดผักรวม ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 24-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (งวดที่ 9)
ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ปี
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม 2561
28 ธันวาคม 2561

รายการอาหาร
ข้าวสวย พะแนงไก่ ไข่เจียวทรงเครื่อง ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มซุปเล้ง ผัดฉ่าลูกชิ้น เฉาก๊วย
ข้าวสวย ต้มยารวมมิตร ฮอดดอกทอด ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มข่าไก่ใส่เห็ด ไข่ตุ๋น วุ้นในน้าเชื่อม
ข้าวสวย แกงคั่วผักบุ้งใส่ปลาเค็ม ไก่กระเทียม ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 2-4 มกราคม พ.ศ. 2562 (งวดที่ 10)
ที่
1
2
3

วัน เดือน ปี
2 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562
4 มกราคม 2562

รายการอาหาร
ข้าวสวย ลาบไก่ ไข่พะโล้ไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวมันไก่ต้ม-ทอด ต้มฟักใส่ไก่ เฉาก๊วย
ข้าวสวย กระเพราไก่ ต้มจืดวุ้นเส้นไก่สับ ผลไม้ตามฤดูกาล

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 3 วัน
รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม พ.ศ. 2562 (งวดที่ 11)
ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ปี
7 มกราคม 2562
8 มกราคม 2562
9 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
11 มกราคม 2562

รายการอาหาร
ข้าวสวย ยาวุ้นเส้น ต้มจืดไข่น้า ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มข่าไก่ใส่เห็ด ผัดฉ่าลูกชิ้น ข้าวโพดอบเนย
ข้าวหมูแดง ไก่แดง ต้มฟักใส่ไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย แกงส้มผักรวม ทอดมันปลา บวดฟักทอง
ข้าวสวย แกงเขียวหวานไก่ หมูทอด ไก่ทอด ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 14-15, 17-18 มกราคม พ.ศ. 2562 (งวดที่ 12)
ที่
1
2
3
4

14
15
17
18

วัน เดือน ปี
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562

รายการอาหาร
ข้าวสวย แกงคั่วผักบุ้ง ไข่ตุ๋น ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย พะแนงไก่ ไข่เจียวทรงเครื่อง วุ้นมะพร้าว
ข้าวสวย ต้มยารวมมิตร ลาบไก่ เค้กกล้วยหอม
ข้าวสวย ต้มจืดฟักใส่ไก่ ผัดมักกะโรนีใส่ไข่+ไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม พ.ศ. 2562 (งวดที่ 13)
ที่
1
2
3
4
5

21
22
23
24
25

วัน เดือน ปี
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562

รายการอาหาร
ข้าวสวย ต้มข่าไก่ใส่เห็ด ไข่ตุ๋น ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มฟักใส่ไก่ ทอดมันปลา ขนมปังไส้กรอก
ข้าวสวย ต้มยาทะเลใส่เห็ด หมูทอด/ไก่ทอด ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มฟักใส่ไก่ ข้าวหมูแดง-ไก่แดง วุ้นในน้าเชื่อม
ข้าวสวย ไข่พะโล้ ยารวมมิตร ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 28-31 มกราคม , 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 14)
ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ปี
28 มกราคม 2562
29 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562

รายการอาหาร
ข้าวมันไก่ ต้มฟักใส่ไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ผัดวุ้นเส้นใส่ไก่+ไข่ ต้มฟักใส่ไก่ ขนมรวมมิตร
ข้าวสวย ต้มจืดหัวไชเท้าใส่ไก่ หมูทอด ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวมันไก่ ต้มฟักใส่ไก่ โดนัท
ข้าวสวย แกงเขียวหวานไก่ ไก่กระเทียม ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 15)
ที่
1
2
3
4
5

4
5
6
7
8

วัน เดือน ปี
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562

รายการอาหาร
ข้าวสวย ต้มข่าไก่ใส่เห็ด ผัดฉ่าลูกชิ้นปลากราย ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ผัดมักกะโรนีใส่ไข่ ต้มจืดฟักใส่ไก่ เฉาก๊วย
ข้าวสาว กระเพราไก่ ยาไข่ดาว ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มยาปลาใส่เห็ด ไข่ลูกเขย โดนัท
ข้าวสวย พะแนงไก่ ไข่ต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 16)
ที่
1
2
3
4
5

11
12
13
14
15

วัน เดือน ปี
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562

รายการอาหาร
ข้าวสวย แกงคั่วผักบุ้ง ไก่เทอริยากิ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มจืดเต้าหู้วุ้นเส้น ทอดมันปลา ลอดช่อง
ข้าวสวย ต้มจับฉ่ายใส่ไก่ ไข่เจียวทรงเครื่อง ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ไก่กระเทียม แกงคั่วผักบุ้ง เฉาก๊วย
ข้าวสวย ต้มยารวมมิตร ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่ไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 18, 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 17)
ที่
1
2
3
4

18
20
21
22

วัน เดือน ปี
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562

รายการอาหาร
ข้าวสวย พะแนงไก่ ฮอดดอกทอด ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสาว ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย ผัดกระเพราไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ซุปฟักใส่ไก่ ข้าวมันไก่ต้ม-ทอด ข้าวโพดอบเนย
ข้าวสวย แกงฟักทองใส่ไก่ ไก่ทอด ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 4 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ , 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 (งวดที่ 18)
ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ปี
25 กุมภาพันธ์ 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
1 มีนาคม 2562

รายการอาหาร
ข้าวสวย ต้มข่าไก่เห็ด ไข่ตุ๋น ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มยาไก่ ผัดเปรี้ยวหวาน คุ๊กกี้
ข้าวสวย ต้มจืดหัวไชเท้าใส่ไก่ หมูทอดไก่ทอด ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวมันไก่ทอด – ร้ม ต้มฟักใส่ไก่ กล้วยบวดชี
ข้าวสวย แกงเขียวหวานไก่ ไข่ลูกเชย ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม พ.ศ. 2562 (งวดที่ 19)
ที่
1
2
3
4
5

4
5
6
7
8

วัน เดือน ปี
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562

รายการอาหาร
ข้าวสวย ต้มซุปเล้ง ผัดฉ่าลูกชิ้น ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย พะแนงไก่ ไข่ต้ม ขนมกล้วย
ข้าวสวย ไข่พะโล้ ยารวมมิตร ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มยาปลาใส่เห็ด ผัดเปรี้ยวหวาน เค้กกล้วยหอม
ข้าวสวย แกงคั่วผัดบุ้ง ไก่ทอด ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2562 (งวดที่ 20)
ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ปี
11 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562

รายการอาหาร
ข้าวสวย ไข่พะโล้ ต้มจืดแฟงใส่ไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มจืดเต้าหู้ ทอดมันปลา ขนมปังหมูหยอง
ข้าวสวย แกงเขียวหวานไก่ ไข่ลูกเชย ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ผัดมักกะโรนีไก่สับ ต้มจืดฟักใส่ไก่ เฉาก๊วย
ข้าวสวย ต้มยารวมมิตร ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่ไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 (งวดที่ 21)
ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ปี
18 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562

รายการอาหาร
ข้าวสวย ไข่พะโล้ ไก่น้าแดง ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย แกงฟักทองไก่ ไก่ทอดกระเทียม โดนัท
ข้าวสาว ต้มเลือดหมู ผัดกระเพราไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ซุปฟักใส่ไก่ ข้าวหมูแดง-ไก่แดง วุ้นในน้าเชื่อม
ข้าวสวย ยารวมมิตร พะแนงไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ตั้งแต่วันที่ 25-28 มีนาคม พ.ศ. 2562 (งวดที่ 22)
ที่
1
2
3
4

วัน เดือน ปี
25 มีนาคม 2562
26 มีนาคม 2562
27 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562

รายการอาหาร
ข้าวสวย ต้มซุปเล้ง ผัดฉ่าลูกชิ้น ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ต้มยารวมมิตร ฮอดดอกทอด ขนมรวมมิตร
ข้าวสวย สปาเก็ตตี้ไก่สับ ซุปน่องไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย แกงฟักทองใส่ไก่ ไก่ทอด เฉาก๊วย
จานวนนักเรียน 603 คน เป็นจานวน 4 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 603 คน

ข้อกาหนดอื่นๆ
1. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและได้ทาสัญญาจ้างแล้วไม่สามารถส่งช่วงต่อให้กับผู้อื่นมารับจัดทาบริการอาหาร
กลางวันแทนได้
2. หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดข้างต้น ทางผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยมิต้องให้สิ้นสุดของสัญญานั้น
3. ระยะเวลาดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562 (วันทาการ)
รวม 100 วัน
4. การเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาคิดเป็นราคาต่อรายหัวของนักเรียนและเสนอราคารวมมาทั้งหมด
5. การทาสัญญาจ้างจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เรียบร้อยแล้ว จึงจะดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างได้ ระหว่างที่ทางโรงเรียนยังไม่ได้รับงบประมาณจากทางเทศบาลฯ ผู้รับจ้าง
ต้องดาเนินการจัดทาอาหารให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรทันที
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจะยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณก็ตามที ขอให้ผู้รับจ้างรับทราบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด
6. ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง จะส่งมอบเป็นงวดๆ จานวน 22 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้
งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 2 วัน
งวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 12-16 พฤศจิกายน เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 5 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 6 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 3-4 ธันวาคม , 6-7 ธันวาคม เป็นเวลา 4 วัน
งวดที่ 7 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 4 วัน
งวดที่ 8 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 9 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตาม
รายการอาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 2-4 มกราคม 2562 เป็นเวลา 3 วัน
งวดที่ 11 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตาม
รายการอาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 7-11 มกราคม 2562 เป็นเวลา 5 วัน

งวดที่ 12 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตาม
รายการอาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 14-15 , 17-18 มกราคม 2562 เป็นเวลา 4 วัน
งวดที่ 13 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตาม
รายการอาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 21-25 มกราคม 2562 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 14 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตาม
รายการอาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 28-31 มกราคม , 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 15 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตาม
รายการอาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 16 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตาม
รายการอาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 17 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 18, 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 4 วัน
งวดที่ 18 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ , 1 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 19 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 20 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 21 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตาม
รายการอาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 5 วัน
งวดที่ 22 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน 603 คน ในแต่ละวันตาม
รายการอาหารที่โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ 25-28 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 4 วัน
หมายเหตุ : การส่งมอบงานจะดาเนินการส่งมอบงานทุกวันทาการ การเบิกจ่ายทางโรงเรียนจะเบิกจ่ายตาม
จานวนวันที่มีการจัดการเรียนการสอนจริงและจะเบิกจ่ายตามจานวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่มีตัวตนจริงเท่านั้น
7. การกากับการดาเนินงานของผู้เสนองานจ้าง การส่งสอบงานจ้างต้องผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง ถ้ามีการตรวจประเมินอาหารและโภชนาการ ต้องผ่านการตรวจประเมินในระดับ ดี ขึ้นไป
8. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ 1,206,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการกาหนดขอบเขตและรายละเอียดงานจ้าง ประกอบด้วย
ลงชื่อ……………....…………..........………
(นางศรีจันทร์ ศิริบรรลือหาญ)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ................................................
(นางเกศกานดา สุขมาก)
กรรมการ

ลงชื่อ................................................
(นายต่อศักดิ์ บุญชุ่ม)
กรรมการและเลขานุการ

ตาราง ปปช.07
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ อาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,206,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ราคากลาง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,206,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
อาหารกลางวัน ตามขอบเขตงานและรายละเอียดงานจ้าง มื้อละ 20 บาท/คน จานวนนักเรียน 603 คน
รวมระยะเวลาดาเนินงาน 100 วัน
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาท้องตลาด โดยให้มีการเสนอราคาเปรียบเทียบ 3 ราย ดังนี้
1. ร้านท๊อปแอร์
2. นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง
3. นางอภิชา จันทร์สาราญ
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นางศรีจันทร์ ศิริบรรลือหาญ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
5.2 นางเกศกานดา สุขมาก
ครู
กรรมการ
5.3 นายต่อศักดิ์ บุญชุ่ม
ครู
กรรมการและเลขานุการ

ประกาศโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรียนชุมชนป้อม
เพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

๑๕. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการตรวจโรคของผู้ประกอบอาหารทุกคนที่มีส่วนสัมผัสกับอาหาร
เช่น การตรวจโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคติดต่ออื่นๆ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.pomphetschool.ac.th/index๑.html หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕๒๔๑๙๖๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายฉัตรชัย ชนะพาล)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ปฏิบัติ
ราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (M๖๑๑๐๐๐๒๔๓๕๗)
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับ
ที่
1

รหัสแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
P๖๑๑๐๐๑๐๗๘๓๖

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
โครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

โครงการอาหารกลางวัน ภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑,๒๐๖,๐๐๐.๐๐

๑๐/๒๕๖๑

ประกาศ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
---------------------------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายตของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ นั้น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561
ฉัตรชัย ชนะพาล
(นายฉัตรชัย ชนะพาล)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๒
การจ้างโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามประกาศ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อม
เพชร" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการตรวจโรคของผู้ประกอบอาหารทุกคนที่มีส่วนสัมผัส
กับอาหาร เช่น การตรวจโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคติดต่ออื่นๆ
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาบัตรประชาชนกรณีเป็นประชาชนทั่วไป
(๔.๒) สาเนาทะเบียนบ้านกรณีเป็นประชาชนทั่วไป
(๔.๓) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๔) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้ หาก
ผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๒.๑) ใบตรวจโรคจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือสาหรับ
ผู้รับจ้างที่มีส่วนสัมผัสและปรุงอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
(๒.๒) ใบผ่านงานการประกวดราคา e-bidding เกี่ยวกับการรับจ้างทาอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อม
เพชร ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนัน้ ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียน
ชุมชนป้อมเพชรจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดย
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้น
๕.๔ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรสงวนสิทธิไม่พิจารณา
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร มีสิทธิ
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรมีสิทธิที่จะไม่
รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรทรงไว้ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับ
ราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาล

นครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่น
ข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทา
ให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคา
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร อาจ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการ
ประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทา
การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ภายใน ๑ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียน
ชุมชนป้อมเพชร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงิน
เป็น จานวน ๒๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑ เมื่อผู้
รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียน
กาหนดตั้งแต่ วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๒ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๒ เมือ่ ผู้
รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียน
กาหนดตั้งแต่ วันที่ ๕-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๓ เมื่อผู้
รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียน
กาหนดตั้งแต่ วันที่ ๑๒-๑๖ พฤศจิกายน เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๔ เมื่อผู้
รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียน
กาหนดตั้งแต่ วันที่ ๑๙-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๕ เมื่อผู้
รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียน
กาหนดตั้งแต่ วันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๖ เมื่อผู้
รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียน
กาหนดตั้งแต่ วันที่ ๓-๔ ธันวาคม , ๖-๗ ธันวาคม เป็นเวลา ๔ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ วัน
งวดที่ ๗ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๗ เมื่อผู้
รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียน
กาหนดตั้งแต่ วันที่ ๑๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๔ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ วัน
งวดที่ ๘ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๘ เมื่อผู้
รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียน
กาหนดตั้งแต่ วันที่ ๑๗-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๙ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๙ เมื่อผู้
รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียน
กาหนดตั้งแต่ วันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๐
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่
โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ ๒-๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๓ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน
งวดที่ ๑๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๑
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่
โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ ๗-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๑๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๒
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่

โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ ๑๔-๑๕ , ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๔ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ วัน
งวดที่ ๑๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๓
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่
โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ ๒๑-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๑๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๔
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่
โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ ๒๘-๓๑ มกราคม , ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๑๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๕
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่
โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ ๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๑๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๖
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่
โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ ๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๑๗ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๗
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่
โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ ๑๘, ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๔ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ วัน
งวดที่ ๑๘ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๘
เมื่อผูร้ ับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่
โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ , ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๑๙ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๙
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่
โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๒๐ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๒๐
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่
โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๒๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๒๑
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาอาหารกลางวันให้เพียงพอสาหรับนักเรียน จานวน ๖๐๓ คน ในแต่ละวันตามรายการอาหารที่
โรงเรียนกาหนดตั้งแต่ วันที่ ๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวน
ร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน้

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกาหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรได้รับมอบงาน โดยผู้รับ
จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียน
ชุมชนป้อมเพชรได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรได้คัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนา
สิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดิน
อยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรได้คัดเลือก
แล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยืน่
ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร คาวินิจฉัย
ดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร อาจประกาศยกเลิกการ
จัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดย
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชรไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทา
การจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้ว
เสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทาสัญญากับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ไว้ชั่วคราว
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

