
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่   2 /๒๕๖๐ 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕   ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  ๒๕๖๐                                                                  

------------------------------------- 
 

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความ 
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑5 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน 1,092 
คนๆละ ๒๐ บาท ระยะเวลา 52  วัน งบประมาณ 1,135,680.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้ โดยผู้รับจ้างส่งมอบอาหารกลางวัน ณ โรงเรียน
เทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑5 อ าเภอเมืองยโสธร จงัหวัดยโสธร เป็นประจ าทุกวัน (เฉพาะวันเปิดท าการ
เรียนการสอน) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้   

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(๑)ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว หรือมี 

ความช านาญด้านการปรุงอาหารหรือประกอบอาหาร หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาหารส าหรับนักเรียน 
๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 

ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนและ/ 

หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
๒.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ 

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒55๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒55๔ 

2.6  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
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กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
2.7  ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญา (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับวันที่ตรวจ 

ร่างกาย) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้ 
ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข.วัณโรคในระยะอันตราย 
ค.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง.โรคยาเสพติดให้โทษ 
จ.โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา 

3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี)พร้อมใบรับรองถูกต้อง ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และ
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง และบุคคลธรรมดาจะต้องมีส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี(ถ้ามี) หร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ 
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 ส าเนาหนังสือรับรองการประกอบอาหาร พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง(ถ้ามี) 
๔. การยื่นซองสอบราคา 

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี 
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงิน
ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วนใน 
การเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย 
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวเลขเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า......6๐.....วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ 
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตอนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดระยะเวลาด าเนินการจัดอาหารกลางวันให้แล้วเสร็จทุกวัน  
จ านวน ๓๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริ่มท างาน 

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน 
คณะกรรมการปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2/๒56๐
โครงการ (ระบุโครงการที่เสนอราคา)” โดยยื่นซองสอบราคาตั้งแตว่ันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 
อาคารสัตตบรรณ ห้องการเงิน ชั้น ๑ และยื่นซองสอบราคาวันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. 
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ถึง ๑๖.๓๐ น. สถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและเทศบาล
เมืองยโสธร ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธรศาลากลาง ชั้น ๒ และยื่นซองวันสุดท้าย
วันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรง
จิตร ๑๕ อาคารสัตบรรณ ห้องการเงิน ชั้น๑ 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร ณ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธรศาลากลาง ชั้น ๒ 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไมถู่กต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาด ไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ “โรงเรียน”เท่านั้น 

5.3  “โรงเรียน” สงวนสิทธิไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไมป่รากฏชื่อผู้เสนอราคานั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ 
เอกสารสอบราคาของโรงเรียน 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงนามลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ 
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น 
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิได้ลง 
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ  
“โรงเรียน” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
“โรงเรียน” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5  “โรงเรียน” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี 
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ ”โรงเรียน” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง 
“โรงเรียน” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาด าเนินงานตามการสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังโรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

๖. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้าง กับ “โรงเรียน” ภายใน 5 วัน  

นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน เป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง ที่สอบ
ราคาที่ได้ให้ “โรงเรียน”ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น 

ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน 

ข้อ๑.๔(๒) 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ 

การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้าง
ก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท) 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,135,680.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนห้าพันหกร้อยแปด 

สิบบาทถ้วน) การจ่ายเงิน จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และ 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งสถานที่ประกอบอาหารให้สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

๘. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ......๐.๑๐.....ของค่าจ้างตามสัญญาต่อ 

วันแต่ไม่น้อยกว่าวันละ ๑๐๐ บาท 
๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนในระยะเวลาไม่น้อยกว่า..๑..
วัน นับถัดจากวันที่“โรงเรียน”ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม 
ภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ตาม 

โครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560     
     การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ ๒56๐ แล้วเท่านั้น 

๑๐.๒ เมื่อ “โรงเรียน”ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม 
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง “โรงเรียน” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการก าหนดในข้อ ๖ “โรงเรียน” จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๑๐.๔ “โรงเรียน” ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้ 
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๐.5 ราคากลางของการจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรง 
จิตร ๑5 ในการสอบราคาครั้งนี้ 1,135,680.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อโรงเรียน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างท าอาหารกลางวันตามประกาศนี้ 

แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีใบรับรองแพทย์ที่ได้รับ
การตรวจร่างการจากโรงพยายบาล ว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบอาหารตามหลักเกณฑ์สาธารณสุขก าหนด 

๑๒. เงื่อนไขในการชั่ง 
๑๒.๑ รายการอาหารกลางวันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยต้องมี 

สารอาหารครบถ้วน ตามหลักโภชนาการที่เทียบเคียงกับรายการอาหารที่ก าหนดไว้ 
๑๒.๒ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าอาหาร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายเอง 
๑๒.๓ ผู้รับจ้างต้องน าส่งอาหารกลางวันไม่เกินเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายเอง 
๑๒.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บสถานที่และภาชนะให้เรียนร้อย 



-6- 
 

๑๒.๕ จ านวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามวันหยุดพิเศษท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งนี้ผู้ 
ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

๑๒.๖ อาหารที่จัดส่งต้องได้คุณภาพ สะอาด มีปริมาณเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน หากไม่ได้ 
คุณภาพหรือไม่เพียงพอผู้รับจ้างต้องเพ่ิมเติมทันที หากไม่ด าเนินการ โรงเรียนอาจเรียกค่าปรับหรือยกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงโรงเรียนจะพิจารณาหาผู้รับจ้างใหม่ 

๑๓. ในระหว่างระยะเวลาการประกอบอาหารผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักโภชนาการ และระเบียบ 
กฎหมายที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
 
 
               
 
 

 โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕  
  6 กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
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ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานจ้างเหมาบริการท าอาหารกลางวัน 

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 
 
 

1. ความเป็นมา 
 ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1  สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 รับผิดชอบจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนระดับประถมศึกษา 1,092 คน และได้รับ
งบประมาณส าหรับอาหารกลางวันนักเรียน  ตามประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและจัดส่งได้ตรงตาม
เวลาที่เวลาก าหนด 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
ให้ได้รับอาหารที่มีคุณค่า สะอาด ปลอดภัย  ตลอดระยะเวลาการเข้ารับการเรียนการสอน  การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  ต้องจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนจ านวน 1 มื้อ/คน/วัน   

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 3.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว  หรือมีความช านาญ
ด้านการปรุงอาหารหรือประกอบอาหาร  หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาหารส าหรับนักเรียน 
 3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
 3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นรัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ 
 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนและ/หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 3.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 3.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญา (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย) ซ่ึง
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้ 
 ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
 ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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4. ข้อมูลรายละเอียดงาน 
 4.1 อาหารกลางวันที่จัดท าจะต้องค านึงถึงคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม  คือมีสารอาหารครบ 5 หมู่ 
ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่และวิตามิน จัดท าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูก
สุขลักษณะโดยก าหนดสัดส่วนสารอาหารที่พึงได้รับในแต่ละวันชัดเจน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จ านวน 
1,092 คน วันละ 1 มื้อ เป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม  2560 จ านวน 
52 วันท าการ 
 4.2 รายการอาหารประจ าวันจะต้องมีความหลากหลายไม่ซ้ ากันในรอบ 1 สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 1 
มื้อหลัก ได้แก่ 
  4.2.1 อาหารกลางวัน ประเภทข้าวพร้อมอาหาร ประกอบด้วย 
   4.2..1.1 ข้าวสวย (ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% เท่านั้น) ปริมาณ 300 กรัม/จาน   
   4.2..1.2 ต้มจืด เต้าหู้หมูสับ ในปริมาณ 1 จาน ประกอบด้วย เนื้อหมูแดง 80 กรัม 
เต้าหู้ไข่ 30 กรัม ผักต่างๆ 30 กรัม 
   4.2..1.3 ผัดกะเพราหมู  ในปริมาณ 1 จาน  ประกอบด้วย เนื้อหมูแดง 80 กรัม ผัก
ต่างๆ 100 กรัม  
   4.2..1.4 แกงเขียวหวานไก่ ในปริมาณ 1 จาน  ประกอบด้วย เนื้อสะโพกหรือเนื้ออกไก่ 
80 กรัม มะเขือ, มะเขือพวง 30 กรัม กะทิสด 30 กรัม พริกแกงเขียวหวาน 5 กรัม   
   4.2..1.5 พะแนงหมู ในปริมาณ 1 จาน  ประกอบด้วย หมูเนื้อแดง 80 กรัม ถั่วฝักยาว 
30 กรัม กะทิสด 30 กรัม พริกแกงพะแนง 10 กรัม 
   4.2..1.6 ลาบหมู ในปริมาณ 1 จาน  ประกอบด้วย หมูเนื้อแดง 60 กรัม หนังหมู 10 
กรัม ตับ 20 กรัม ผักสด 30 กรัม 
   4.2..1.7 ผัดพริกแกงหมู/ถั่ว  ในปริมาณ 1 จาน  ประกอบด้วย หมูเนื้อแดง 80 กรัม 
ถั่วฝักยาว 80 กรัม พริกแกง 5 กรัม 
   4.2..1.8 บวบผัดไข่ ในปริมาณ 1 จาน  ประกอบด้วยหมูเนื้อแดง 50 กรัม ไข่ไก่ 1 
ฟอง บวบเหลี่ยม 100 กรัม 
   4.2..1.9 ผัดพริกแกงเครื่องในไก่ ถั่วฟักยาวประกอบด้วยเครื่องในไก่ 80 กรัม  
ถั่วฝักยาว 100 กรัม  พริกแกง  5 กรัม 
   4.2..1.10 ส้มต า ข้าวเหนียว ไก่ทอด  ในปริมาณ 1 จาน  ประกอบด้วย  ข้าวเหนียว
ชิ้นหนึ่ง 200 กรัม  น่องไก่,เนื้ออกไก่  2 ชิ้น 100  กรัม  ส้มต า  300 กรัม 
   4.2..1.11 ผัดผักรวมหมู ในปริมาณ 1 จาน  ประกอบด้วย  หมูแดงหั่นชิ้น 80 กรัม  
ผักรวม  80 กรัม 
   4.2..1.12 บะหมี่หมูแดง, เกี้ยวหมูแดง, ก๋วยเตี๋ยวหมู ในปริมาณ 1 จาน ประกอบด้วย 
เส้นต่างๆ 100 กรัม หมูแดง 60 กรัม ลูกชิ้นหมู  30 กรัม  ผักต่างๆ 30 กรัม 
   4.2..1.13 ไข่เจียวหมูสับ ในปริมาณ 1 จาน  ประกอบด้วย  ไข่ไก่ 1 ฟอง  หมูสับ 50 
กรัม  น้ ามันถั่วเหลือง 
   4.2..1.14 ราดหน้าหมู  ในปริมาณ 1 จาน  ประกอบด้วย  หมูแดงหั่นชิ้น 80 กรัม 
คะน้า 80 กรัม  เส้นใหญ่, บะหมี่ 120 กรัม 
   4.2..1.15 ผัดเห็ดรวมหมู, ไข ่ในปริมาณ 1 จาน ประกอบด้วย หมู 80 กรัม  เห็ด
นางฟ้า,เห็ดโคนญี่ปุ่น  80 กรัม  ไข่ไก่ 1 ฟอง 
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   4.2..1.16 ไข่พะโล้หมู ในปริมาณ 1 จาน  ประกอบด้วย  ไข่ไก่เบอร์ 0 1 ฟอง  หมู
สามชั้นเกรด A หั่นชิ้น 50 กรัม เลือดหมู 20 กรัม 
   4.2..1.17 ผัดกะเพราทะเล ในปริมาณ 1 จาน  ประกอบด้วย ปลาหมึก กุ้ง ลูกชิ้น
เต้าหู้ปลา  120 กรัม  ถั่วฝักยาว 30 กรัม  
  4.2.2 อาหารประกอบปรุงผสม หรืออาหารจานเดียว เช่น ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า ผัดไท เป็นต้น ส่า
วนประกอบจะต้องมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ และประกอบด้วยผัก และเนื้อสัตว์  ในลักษณะที่เด็กสามารถ
รับประทานอาหารได้เอง 
  4.2.3 อาหารคาวจะต้องไม่มีรสจัดจนเกินไปที่เด็กประถมจะรับประทานได้ 
 4.3 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวทิยากรตั้งตรงจิตร 15 เป็นผู้ก าหนดรายการอาหารและผู้รับจ้างต้อง
ด าเนินการประกอบอาหารตามรายการที่ก าหนด 
 4.4 หัวหน้าสถานศึกษามีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการอาหารถ้าเห็นว่านักเรียนเบื่อ หรือไม่ชอบอาหารนั้น 
 4.5 ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร แต่ละชนิดเอง
และต้องมีความเหมาะสม 
 4.6 ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการอาหาร จะต้องท าการประกอบอาหารภายในบริเวณท่ีโรงเรียนก าหนดให้ 
และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารเอง  โดยไม่อนุญาตให้ท าการประกอบอาหารที่อ่ืนแล้วน าส่ง
อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วซึ่งไม่ผ่านการควบคุมการประกอบอาหารจากคณะกรรมการผู้ควบคุมการประอาหาร
กลางวัน 
 4.7 อาหาร น้ า  น้ าแข็ง  เครื่องปรุง  
  4.7.1 อาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องปรุงมีคุณภาพดี  ไม่หมดอายุ ต้องมีเลขทะเบียนต ารับอาหาร  
เช่น  อย.(ได้รับมาตรฐานอาหารและยา) บรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท และหากเป็นอาหารประเภทกระป๋องหรือ
อาหารกล่องภาชนะท่ีบรรจุต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ กระป๋องไม่บุบ กล่องไม่ฉีดขาด เปรอะเปื้อน 
  4.7.2 อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และอาหารแห้ง มีคุณภาพ แยกเก็บเป็นสัดส่วนไม่ปม
กัน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บในตู้เย็น ถ้าเป็นห้องเย็นต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 30 ซม. 
ส าหรับอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุง ห้ามสั่งผักผลไม้จ านวนมากมาเก็บ ห้ามน าของที่เหลือมา
รับประทานในวันต่อไป 
  4.7.3 อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุงมีคุณภาพ บรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท เก็บเป็นระเบียบสูง 
จากพ้ืนอย่างน้อย 30 ซม. 
  4.7.4 การปรุงอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ ามัน ห้ามน าน้ ามันที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อย่าง
เด็ดขาด 
  4.7.5 อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วเก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิดหรือผ้าคลุมวางสูงจากพ้ืน อย่าง
น้อย 30 ซม. 
 4.8 งานภาชนะอุปกรณ์ 
  4.8.1 ภาชนะอุปกรณ์ เช่น ชาม ซ้อม ส้อม ฯลฯ ต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย เช่น สแตน
เลส กระเบื้องเคลือบขาว แก้ว อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรือสีอ่อน ส าหรับตะเกียบต้องเป็นไม้ ไม่แต่งสี 
  4.8.2 ภาชนะใส่น้ าส้มสายชู น้ าปลา และน้ าจิ้ม ต้องท าด้วยแก้ว และกระเบื้องเคลือบขาวมีฝา
ปิด และช้อนตักท าด้วยกระเบื้องเคลือบขาว หรือสแตนเลส หรือเครื่องปรุงรสอ่ืนๆต้องใส่ภาชนะท่ีปิดสนิท 
  4.8.3 การล้างภาชนะอุปกรณ์ล้างด้วย 2 ขั้นตอน 
   ขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วยน้ ายาล้างจาน 
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   ขั้นตอนที่ 2 ล้างในภาชนะด้วยน้ าเปล่า ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือล้างโดยน้ าที่ไหลผ่าน
ต่อเนื่องจากก๊อกน้ า  และอุปกรณ์การล้างต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 
  4.8.4 จาน ชาม ถ้วย แก้ว น้ า ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่ าในภาชนะโปร่งใส่สะอาด หรือตะแกรงสูง
จากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาดมีการปกปิด 
  4.8.5 ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบ ใน
ภาชนะท่ีสะอาดและมีการปกปิด ตั้งสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 
 4.9 ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดภายในห้องครัว ห้องอาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้อง (บริเวณล้างจาน) ให้
เรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ 
 4.10 ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ 
  4.10.1 แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อน หรือมีเครื่องแบบ 
  4.10.2 ผู้ปรุงต้องใส่หมวก หรือเน็ทคลุมผมด้วย 
  4.10.3 ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนัง ส าหรับผู้ปรุงจะต้องมีหลักฐาน
การตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้ 
  4.10.4 มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุง
เสร็จแล้วโดยตรง 
 4.11 ผู้รับจ้างต้องไม่เคยถูกตักเตือนจากหน่วยงานราชการหรือผู้ว่าจ้าง กรณีไม่ปฏิบัติงานตามสัญญา
ของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 4.12 พร้อมรับการสุ่มตรวจสุขอนามัยของบุคลากรบริเวณสถานที่ใช้ปรุงอาหารและคุณภาพอาหารจาก
กองสาธารสุขฯ เทศบาลเมืองยโสธร หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะ 52 วันท าการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึง 10 ตุลาคม 2560 โดยส่งมอบอาหาร
กลางวัน ที่โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ภายในเวลา 11.00 น. พร้อมจัดรายการอาหาร
กลางวันให้ครบถ้วนตามจ านวนนักเรียน อาหารที่จัดส่งต้องได้คุณภาพ สะอาด มีปริมาณเพียงพอต่อนักเรียน หาก
ไม่ได้คุณภาพหรือไม่เพียงพอผู้รับจ้างต้องเพ่ิมเติมทันที หากไม่ด าเนินการ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรง
จิตร 15 อาจเรียกค่าปรับหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง โรงเรียนจะพิจารณาหาผู้รับจ้างใหม่ 

6. การร้องเรียน 
 กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แลละเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 

7. การจา่ยเงิน 
 โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างเป็น  1,135,680 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึง 
10 ตุลาคม 2560 
 การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงินค่าจ้างของทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งสถานที่
ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 

 


