ขอบเขตของงาน (TOR)
การจ้างเหมาประกอบอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริการสาหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

------------------------------------------------1. ความเป็นมา
ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดหาอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาอาหารให้นักเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
2.2 เพื่ อหาผู้ ป ระกอบการที่มี คุณสมบัติ ในการประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรั บ
นักเรียนให้ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ และถูกต้องตามหลักโภชนาการของนักกีฬาทั้งภายในและนอกสถานที่
2.3 เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี ถูกสุขลักษณะอนามัย เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ มีคุณภาพตามมาตรฐานทางโภชนาการ และเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียน
3. คุณสมบัติของผูย้ ื่นข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่ เป็ น บุ คคลซึ่ งอยู่ ร ะหว่ างถูก ระงับ การยื่ น ข้อ เสนอหรื อท าสั ญญากับ หน่ ว ยงานของรัฐ ไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุ รี ณ วั น ประกาศประกว ดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด ขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่ เ ป็ น ผู้ ได้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อความคุ้ มกั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ ย อมขึ้ นศาลไทยเว้ น แต่ รั ฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ องลงทะเบี ยนในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
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3.12 ผู้ยื่ น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ยื่ น ข้อเสนอซึ่งได้รับ คัดเลื อกเป็น คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบั ญชีธนาคาร เว้นแต่ การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ พร้อมแนบสาเนาสัญญาจ้างผลงานดังกล่าว
4. ขอบเขตของงาน
4.1 ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 จานวน 119 วัน
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 จานวน 150 วัน
4.2 ข้อกาหนดของผู้ประกอบการและลูกจ้างของผู้ประกอบการ
4.2.1 มีลูกจ้างที่มคี วามสามารถ ความชานาญ หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาหารพร้อมทั้ง
เป็นผู้มีมารยาทและพฤติกรรมบริการที่ดี
4.2.2 ต้องจัดทาทะเบียนประวัติของลูกจ้าง โดยติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว
๑ รูป พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเอกสารการตรวจสุขภาพ จานวน ๑ ชุด ภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญาจ้าง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนลูกจ้างใหม่
4.2.3 ลูกจ้างต้องสวมเครื่องแต่งกายเหมาะสมและสะอาด เช่น สวมชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก และหมวกคลุมศีรษะ ทุกครั้งที่สัมผัสอาหารและให้บริการ
4.2.4 ลูกจ้างจะต้องประพฤติตนตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่โรงเรียนกาหนดโดยเคร่งครัด
4.2.5 ผู้ประกอบการจะต้องทาความสะอาดสถานที่ปรุงอาหาร สถานที่ให้บริการอาหาร และการ
ดูแลการให้บริการน้าดื่ม ตลอดจนการทาความสะอาดเครื่องทาน้าเย็นและดูแลระบบกรองน้าของเครื่องทาน้าเย็นตลอด
ระยะเวลาการให้บริการ รวมถึงการกาจัดขยะมูลฝอยและเศษอาหารในสถานประกอบอาหารและสถานทีบ่ ริการให้
สะอาดและเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ
4.2.6 ต้องประกอบอาหารที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสาหรับนักเรียน โดยมีตัวแทน
ผู้ประกอบการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่โภชนาการของโรงเรียนร่วมตรวจสอบ ทุกมื้อ ก่อนการ
บริการอย่างน้อย 15 นาที
4.2.7 ผู้ประกอบการ ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประกอบอาหารตามรายการที่โรงเรียนกาหนด
(2) หากผู้ประกอบการมีเหตุที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามรายการอาหารที่โรงเรียน
กาหนด ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
(3) หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
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4.3 ข้อกาหนดในการประกอบอาหารและการให้บริการ
4.3.1 กาหนดการให้บริการ
มื้ออาหาร
รายการอาหาร

ช่วงเวลาที่บริการ

มื้อเช้า

ตามภาคผนวก 1

07.00 น. – 08.00 น.

มื้อเที่ยง

ตามภาคผนวก 1

12.00 น. – 13.00 น.

มื้อเย็น

ตามภาคผนวก 1

18.00 น. – 19.30 น.

หมายเหตุ เวลาในการรับประทานอาหาร ทางโรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและ
จะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า
4.3.2 การขนย้ายและจัดวางอาหาร ต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย โดยต้องปิด
ฝาภาชนะให้มิดชิด สะอาด และถูกสุขลักษณะ
4.3.3 ในกรณีที่นักเรียนเดินทางไปแข่งขันและทากิจกรรมนอกสถานที่
- กรณีที่โรงเรียนพิจารณาแล้วสามารถให้ผู้ประกอบการจัดอาหารตามรายการอาหารได้ ให้
ผู้ประกอบการจัดอาหารตามรายการอาหาร (กล่อง) ทั้งนี้ รายการอาหารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- กรณีที่โรงเรียนพิจารณาแล้วไม่สามารถให้ผู้ประกอบการจัดอาหารตามรายการอาหารได้
ให้โรงเรียนแจ้งยอดนักเรียนดังกล่าวให้ผู้ประกอบการทราบ เพื่อลดปริมาณการประกอบอาหาร
ทั้งนี้โรงเรียนต้องแจ้งยอดนักเรียนดังกล่าวให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
4.3.4 การบริการอาหารสาหรับนักเรียนต้องเป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนด ดังนี้
- จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับรับประทานอาหาร เช่น ช้อน-ส้อม ตะเกียบ จานหรือ ถาดหลุม
ถ้วย แก้วน้า และต้องทาความสะอาดให้ถูกหลักสุขอนามัย
- น้าที่ใช้สาหรับประกอบอาหารจะต้องผ่านการกรองที่ถูกสุขลักษณะ
- การบริการอาหารสาหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้ดาเนินการดังนี้
(1) แยกภาชนะที่ใช้ประกอบอาหาร และอุปกรณ์สาหรับการรับประทานอาหาร
ให้ชัดเจน เป็นสัดส่วน
(2) อาหารต้องสะอาดและถูกลักษณะตามหลักศาสนาอิสลาม
4.3.5 วัตถุดิบที่นามาประกอบอาหาร ต้องเป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนด ดังนี้
(1) เนื้อสัตว์ ต้องสด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีมันปนมากเกินไป และเป็นเนื้อจากโรงฆ่าสัตว์ที่
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยไม่มีโรค
(2) ผลไม้ ต้องใหม่สด มีคุณภาพดี ไม่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงปนเปื้อน
(3) ผัก ต้องใหม่สด มีคุณภาพดี ไม่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงปนเปื้อน
(4) อาหารสาเร็จรูป เครื่องปรุง และนม ต้องไม่หมดอายุ ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย และมีฉลากบอกวันผลิต วันหมดอายุ
(5) น้ามันที่นามาประกอบอาหารจะต้องไม่นามาประกอบอาหารซ้าในครั้งต่อๆ ไป
(6) ข้าวที่นามาหุงหรือนึ่งต้องมีคุณภาพดี ไม่อ่อนและไม่แข็งเกินไป
(7) ไข่ที่นามาประกอบอาหารต้องมีคุณภาพดี กรณีทาไข่ดาว ไข่ต้ม ไข่ลูกเขย ไข่พะโล้
ต้องใช้ไข่เบอร์ 0 (ศูนย์) เท่านั้น
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(8) ขนาดของนมที่นามาให้บริการ มีรายละเอียดดังนี้
- นมถั่วเหลือง
ขนาดกล่องละไม่น้อยกว่า 200 มล.
- นมเปรี้ยว
ขนาดกล่องละไม่น้อยกว่า 180 มล.
- นมจืด
ขนาดกล่องละไม่น้อยกว่า 200 มล.
- นมหวาน
ขนาดกล่องละไม่น้อยกว่า 200 มล.
- นมช็อกโกแลต
ขนาดกล่องละไม่น้อยกว่า 200 มล.
4.3.6 สถานที่ประกอบอาหารและบริเวณที่ให้บริการอาหาร ให้ใช้สถานที่ที่โรงเรียนจัดให้
4.3.7 หากมีการเปลี่ยนแปลงยอดจานวนนักเรียน โรงเรียนจะต้องแจ้งผู้ประกอบการทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน
4.3.8 โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าอาหารตามจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในแต่ละวัน (ยกเว้นบางวันให้คิด
เป็นมื้อ เนื่องจากในแต่ละมื้อในวันนั้นมีจานวนนักเรียนไม่เท่ากัน)
5. การตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารได้ตลอดกระบวนการประกอบอาหาร
และทุกเวลา หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจรับ ผู้ประกอบการต้องดาเนินการแก้ไขทันทีโดยคณะกรรมการจะว่า
กล่ าวตักเตือนด้วยวาจา หากว่ากล่ าวตัก เตือนด้ว ยวาจาแล้ ว ไม่ปฏิบัติตาม จะแจ้งเตือนเป็น ลายลั กษณ์อักษรให้
ผู้ประกอบการทราบ
เกณฑ์การตรวจรับ
5.1 อาหารต้องเป็นไปตามรายการอาหารทีก่ าหนด และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
5.2 ลักษณะการประกอบอาหาร ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และไม่มีสิ่งแปลกปลอมในอาหาร
เช่น เส้นผม แมลง ยางรัดของ ฯ เป็นต้น
5.3 การให้บริการของผู้ประกอบการ เป็นไปตาม ข้อ 4.3.4
6. เงื่อนไขอื่น ๆ
6.1 สถานที่ประกอบอาหารให้ใช้โรงอาหารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี หรือสถานที่ที่ทาง
โรงเรียนกาหนด
6.2 กรณีผู้ประกอบการยืมครุภัณฑ์ วัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนใช้ระหว่างการประกอบ
อาหารตามสัญญา โรงเรียนจะจัดทาบัญชีครุภัณฑ์ วัสดุงานบ้านงานครัวให้กับผู้ประกอบการ และเมื่อสิ้นสุดสัญญา
ผู้ประกอบการจะต้องส่งคืนให้โรงเรียน หากพบว่าชารุดเสียหาย หรือสูญหาย จะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี
หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเอง
6.3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการประกอบอาหาร ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบ
ทั้งหมด เช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้า โดยผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าตาม
มติคณะรัฐมนตรี และตามนโยบายของโรงเรียน
6.4 การบารุงรักษา การซ่อมแซม สถานที่ประกอบอาหารอันเนื่องมาจากการใช้งานของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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6.5 ผู้ประกอบการต้องดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องทาน้าดื่มของโรงเรียน ให้มีความสะอาดและ
มีความปลอดภัย กรณีเครื่องทาน้าดื่มไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ประกอบการต้องจัดหาน้าดื่มให้กับนักเรียนด้วย
6.6 สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหารและบริเวณโดยรอบ วัสดุ อุปกรณ์ต้อง
ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามทีก่ รมอนามัยกาหนด รายละเอียดตามภาคผนวก 3
6.7 ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้
สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย
6.8 หากเกิดอัคคีภัยจากความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือลูกจ้าง ในการใช้สถานที่
ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี
6.9 กรณีที่นักเรียนเกิดความผิดปกติ จากการรับประทานอาหารที่ผู้ประกอบการให้บริการหาก
ตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากอาหารที่ผู้ประกอบการให้บริการ ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี
6.10 ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องแสดงวิธีการคิดคานวณราคาที่เสนอ ต่อคน/ต่อมื้อ/ต่อวัน โดยต้อง
ยื่นต่อโรงเรียนก่อนลงนามในสัญญา (ตามเอกสารผนวก 2)
๗. ระยะเวลาการส่งมอบ
ภายใน 269 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริ่ม
ทางาน
๘. วงเงินในการจัดหา
ในการจัดหาครั้งนี้ใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562
เป็นเงิน 12,109,320 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ราคากลางเป็นเงิน 12,109,320 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๙. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคา
1๐. ค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะ
กาหนด ดังนี้
1๐.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนจะ
กาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
1๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 10.1 จะกาหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง

