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รายละเอียดกาหนดขอบเขตของงาน (TOR)
โครงการจ้างปรุงอาหารสาหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป
ข้อ ๑. หลักการและเหตุผล
ด้วย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถั มภ์ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ผู้สนใจ
เข้ารับการปฏิบัติธรรมในระหว่างปี หรือตามตารางที่สมาคมฯ กาหนดไว้ ในแต่ละโครงการส่วนใหญ่ มี
ผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกเพศ ทุกวัย เข้าอบรมปฏิบัติธรรมปีละมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน
การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมในหลักสูตรต่างๆ ทางยุวพุทธฯ บริการที่พัก อาหาร
และเชิญสอนวิทยากรมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ซึ่ งการบริการด้านอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่
ทางยุ ว พุ ท ธฯ ให้ ค วามส าคั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมได้ รั บ ประทานอาหารที่ ส ะอาด อร่ อ ย ถู ก หลั ก
โภชนาการและถูกหลักอนามัย ยุวพุทธฯ จึงต้องคัดเลือกผู้ป ระกอบการที่เหมาะสม เพื่อดูแลด้านการ
บริการจัดเลี้ยงอาหาร
ข้อ ๒ เอกสารประกอบประกาศจัดจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วย
๒.๑ เอกสารหมายเลข ๑ ขอบเขตของงานการจัดจ้างผู้รับเหมา (ฉบับนี้)
๒.๒ เอกสารหมายเลข ๒ ปฏิทินแสดงกาหนดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม
(อาจเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม)
๒.๓ เอกสารหมายเลข ๓ (ร่าง) สัญญาจ้าง
๒.๔ เอกสารหมายเลข ๔ แผนที่รับ/ส่งเอกสาร และแสดงที่ตั้งสถานที่

จานวน ๖ หน้า
จานวน ๓ หน้า
จานวน ๖ หน้า
จานวน ๑ หน้า

ข้อ ๓. วัตถุประสงค์
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า “ยุว
พุทธฯ”) มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง เพื่อดาเนิน กาประกอบอาหารจัดเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม
ส าหรั บ ศู น ย์ วิ ปั ส สนายุ ว พุ ท ธฯ ส านั ก งานใหญ่ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แขวงบางด้ ว น เขตภาษี เจริ ญ
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นอาหารที่ เนื้อสัตว์ และมังสวิรัติ จัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ ให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเติม
อาหารได้ ไม่ อั้ น จนอิ่ ม โดยการว่ า จ้ า งเป็ น ลั ก ษณะจ้ า งเหมา และผู้ รั บ จ้ า งเป็ น ผู้ ส ารองจ่ า ยและ
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การจั ด เลี้ ย งไปก่ อ น เมื่ อ จบโครงการทางยุ ว พุ ท ธฯ จึ ง จะช าระ
ค่าใช้จ่ายให้ ตามรายละเอียดการเบิกจ่าย ข้อ ๘ หน้า ๕
ข้อ ๔. ขอบเขตของงาน
ประกอบด้วย
๔.๑ การจัดทาเมนูอาหาร
๔.๒ การจัดหาวัตถุดิบ และปรุงอาหาร
๔.๓ การจัดเลี้ยง
๔.๔ การจัดเก็บ ทาความสะอาดภาชนะ ห้องครัว ห้องจัดเลี้ยง และการกาจัดขยะ
ข้อ ๕. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลหรือคณะบุคคล ทีม่ อี าชีพในการประกอบอาหาร
๕.๒ ต้องมีนักโภชนาการ หรือผู้มีทักษะในการประกอบอาหารอย่างน้อย ๕ ปี โดยต้องแสดง
ผลงานการประกอบอาชีพด้านประกอบอาหาร แสดงต่อผู้ว่าจ้างพร้อมซองเสนอราคา
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๕.๓ ต้องมีจานวนบุคลากรเพียงพอกับการดาเนินงาน โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงบัญชี จานวน
บุคลากรของผู้เสนอราคา แสดงต่อผู้ว่าจ้างพร้อมซองเสนอราคา
๕.๔ ผู้เสนอราคาต้ องมีม าตรการการควบคุม ป้ องกั นการเกิด ความเสี ยหาย และรับ ผิ ดชอบ
อันเกิดจากอุบัติภัยทาให้ทรัพย์สินเสียหาย และ/หรืออันตรายทางกายภาพ ชีวภาพ เช่น การติดเชื้อจาก
ผู้ป่วยที่ป ระกอบอาหาร โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้าง
พร้อมซองเสนอราคา
๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม
๕.๖ ไม่อนุญาตให้พนักงานหรือลูกจ้างของยุวพุทธฯ ยื่นซองเสนอราคาในโครงการนี้
๖. หน้าที่ของผู้รับจ้าง
๖.๑ การจัดเมนูอาหาร
๖.๑.๑ ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหารต้องดาเนินการจัดทาเมนูอาหาร ซึ่งประกอบด้วยรายการ
อาหารหลักในแต่ละมื้อไม่น้อยกว่า ๓ อย่าง ตามรายละเอียด ดังนี้
(๑) อาหารสาหรับผู้ปฏิบัติธรรม
ประเภทอาหาร/มื้อ
อาหารเช้า
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น

ศีล ๕
ข้ า วสวยชนิ ด ข้ า วหอมมะลิ ๙๕% หรื อ ข้ า วต้ ม +กั บ ข้ า ว ๓
อย่าง+ผลไม้ หรือ ข้าวต้มเครื่อง+สลัดผัก+ผลไม้
ข้าวสวยชนิ ด ข้าวหอมมะลิ ๙๕% +กับ ข้ าว ๓ อย่ าง+ขนม
หวาน
อาหารจานเดียว+ผลไม้

(๒) อาหารส าหรั บ พระวิ ปั ส สนาจารย์ , วิ ปั ส สนาจารย์ , เจ้ า ภาพ, วิ ท ยากร และผู้
ประสานงาน เป็นอาหารระดับคุณภาพ และมีเนื้อสัตว์ เช่น อาหารที่มีส่วนประกอบของ
กุ้ง เนื้อปลา งดเว้นอาหารที่ปรุงจากเนื้อวัว
ประเภทอาหาร/มื้อ
อาหารเช้า

ศีล ๕
ข้ าวสวยชนิ ด ข้ า วหอมมะลิ ๙๕% หรื อ ข้ า วต้ ม +กั บ ข้ า ว ๓
อย่าง+ผลไม้ หรือ ข้าวต้มเครื่อง+สลัดผัก+ผลไม้

อาหารกลางวัน
อาหารเย็น

ข้าวสวย+กับข้าว ๓ อย่าง+ขนมหวาน
อาหารจานเดียว+ผลไม้

๖.๑.๒ รายการอาหารจะต้องเปลี่ยนแปลงทุ ก ๓ เดื อน และแจ้งรายการอาหารล่วงหน้า ๑
เดื อ น หรื อ รายการอาหารเปลี่ ย นแปลงตามความประสงค์ ข องประธานโครงการ ทั้ ง นี้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสภาวะหรือความต้องการของสมาคมฯ ได้
๖.๒ การจัดหาวัตถุดิบ และปรุงอาหาร
๖.๒.๑ อาหารที่ ป ระกอบมาบริ ก ารต้ อ งมี จ านวนและปริ ม าณเพี ย งพอ สดใหม่ มี คุ ณ ภาพดี
รสชาติ สีกลิ่น ต้องน่ารับประทาน ไม่ใช้ผงชูรส และผ่านการปรุงหรือประกอบขึ้น ไม่เกิน ๒ ชั่วโมงก่อน
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เวลาของแต่ละมื้อตามเวลาในข้อกาหนด และต้องถูกต้องตามหลักโภชนาการทั้ง ๕ หมู่ ใน ๑ วัน ที่
ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข และงดเว้นอาหารประเภทผักกาดดองและขนมหวานใส่สีจัดจ้าน
๖.๒.๒ ผู้รับจ้าง ต้องประกอบอาหารมาจากสถานที่ของผู้รับจ้างเอง หากต้องการมาจัดเตรียม
และปรุงอาหารภายในยุวพุทธฯ สามารถที่จะเช่าสถานที่ของยุวพุทธฯ รวมเครื่องล้างจานอัตโนมัติ และ
อุปกรณ์เครื่องครัว ได้ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐.๐๐บาท โดยไม่รวมค่าน้า ค่าไฟ ค่าแก๊สหุงต้ม และค่า
น้ายาต่าง ๆ
ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับ อุป กรณ์ ต่าง ๆ ที่ผู้รับ จ้างเช่ าใช้ ทางผู้รับ จ้าง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมและออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเอง
นอกจากนี้ยุวพุทธฯ ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง พักค้างคืนที่ยุวพุทธฯ
๖.๒.๓ ผู้รับจ้าง ต้องทาการแก้ไขเรื่องอาหารและการบริการทันทีที่ได้รับการแจ้งเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากตัวแทนยุวพุทธฯ และจะต้องแจ้งวิธีการแก้ไขให้ยุวพุทธฯ ทราบภายใน ๒ วันหลังจาก
ได้รับแจ้งเตือน เป็นลายลักษณ์อักษร ๓ ครั้ง
๖.๒.๔ วัตถุดิบ ที่ นามาประกอบอาหาร ต้องมีคุณ ภาพ สด ใหม่ และปลอดสารพิษ ถ้ามีการ
ตรวจสอบพบว่ามีสารปนเปื้ อนในอาหาร ทางยุวพุทธฯ จะทาหนังมีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
จานวน ๒ ครั้ง ถ้ายังพบว่ามีสารปนเปื้อนอีก ทางยุวพุทธฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องให้สิ้นสุดของ
สัญญานั้น
๖.๒.๕ วัสดุบริโภคประเภทของแห้ง เป็นอาหารที่มีปริมาณน้าต่า ไม่เน่าเสียง่าย และอาหาร
ประเภทเครื่องกระป๋องต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ภาชนะต้องบรรจุอยู่ในสภาพปกติไม่บุบ หรือบวม
หรือรั่วซึมและไม่เป็นสนิม เนื่องจากอาหารประเภทนี้จะมีอันตรายจากสารพิษของเชื้อรา สารเคมี สีสาร
สังเคราะห์ และสิ่งปลอมปน ฯลฯ จึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของ
อาหารปรุงสาเร็จ
๖.๒.๖ อาหารแห้งประเภทธัญพืช พืชเมล็ดแห้ง ผลิตภัณ ฑ์จากธัญพืช เช่น ข้าวสาร ถั่วเมล็ด
แห้งแป้งต่าง ๆ หอม กระเทียม พริกแห้ง ฯลฯ อาหารประเภทนี้ต้องไม่มีการปนเปื้อน ไม่มีเชื้อรา ต้องมี
การตรวจสอบคุณภาพก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอาหารปรุงสาเร็จ
๖.๒.๗ อาหารที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทต่าง ๆ เช่น อาหารกระป๋อง เครื่องปรุงรส น้าตาล นม
น้าปลา กะปิ น้าส้มสายชู น้ามันพืช ฯลฯ ภาชนะต้องอยู่ในสภาพปกติและต้องมีตรารับรองคุณภาพ จาก
ส านั ก งานอาหารและยา (อย.) หรือ เครื่อ งหมายรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (มอก.)
มีวันหมดอายุที่ชัดเจน ภาชนะไม่ชารุด ไม่เป็นสนิม ไม่บุบ ไม่บวม ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอาหารปรุงสาเร็จ
๖.๒.๘ น้ ามั น ส าหรั บ ปรุง อาหารให้ ใช้ น้ ามั น ถั่ ว เหลื อ ง น้ ามั น ปาล์ ม ไม่ มี ก ลิ่ น เหม็ น หื น และ
ใช้น้ามันใหม่เท่านั้นในการประกอบอาหาร
๖.๒.๙ วัสดุบริโภคประเภทอาหารสด ที่เน่าเสียง่าย ได้แก่ อาหารประเภทผักผลไม้ ฯลฯ ต้องมี
การล้างทาความสะอาดก่อนการประกอบอาหาร ผัก ผลไม้ที่ใช้ประกอบอาหารต้องคัดเลือกตัดแต่ง ส่วน
เน่าเสียส่วนที่ไม่ใช้ตัดทิ้งล้างน้าสะอาด ผัก ผลไม้ที่ใช้รับประทานสดให้ล้างโดยใช้น้าผ่าน แช่ในน้า หรือ
น้าเกลือ
๖.๒.๑๐ น้าที่นามาใช้ในการประกอบอาหารจักต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบ
๖.๓ การจัดเลี้ยง
๖.๓.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียม รถเข็นอาหาร ถาด จาน, ชาม, ถ้วย, ช้อน, แก้วน้า, ทิชชู, ไม้จิ้ม
ฟัน และเหยือกน้า เป็นต้น ให้พร้อมและเพียงพอกับจานวนผู้ปฏิบัติธรรมในแต่ละโครงการ หากผู้รับจ้าง
เช่าใช้จากยุวพุทธฯ ตามข้อ ๖.๒.๒ ต้องลงบันทึกยืม-คืนอุปกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน และจะมีการนับจานวน
อุปกรณ์ในวันสิ้นเดือนทุก ๓ เดือน หากอุปกรณ์ไม่ครบจานวน หรือชารุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องจัดซื้อ
มาทดแทนโดยผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
๖.๓.๒ ผู้รับจ้างต้องมีการขนส่งอาหารที่ปรุงแล้วในภาชนะที่มิดชิด จนกว่าจะถึงเวลารับประทาน
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รถที่ใช้สาหรับขนส่งอาหารต้องสะอาด มีที่ปิด ป้องกันฝุ่นได้ ผู้รับจ้างต้องทาความสะอาดรถทุก
ครั้งหลังส่งอาหาร และภาชนะบรรจุอาหารขณะขนส่งควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในหีบห่อที่มิดชิด
แมลงเข้าไม่ได้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนขณะส่งอาหาร
๖.๓.๓ ผู้รับจ้างต้องบริการตัก แจกจ่ายอาหาร และเตรียมอุปกรณ์รับประทานให้ครบถ้วนในแต่
ละโต๊ะตามที่ตกลงกันก่อนเริ่มโครงการ (ตามความต้องการของแต่ละโครงการ)
ผู้รับจ้างต้องส่งตักอาหารและแจกจ่ายอาหาร ตามรายละเอียดดังนี้
เช้า
เวลา ๐๖.๔๕ น.
กลางวัน
เวลา ๑๐.๔๕ น.
เย็น
เวลา ๑๖.๐๐ น.
ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามแต่ละโครงการ โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายจากยุวพุทธฯ
จะแจ้งเวลาของการจัดเตรียมของแต่ละโครงการและยอดผู้เข้าปฏิบัติธรรมให้ทราบล่วงหน้า ๓ วัน และ
จะแจ้งแก้ไขยอดอีกครั้งในวันเปิดโครงการหลังลงทะเบียนแล้วเสร็จ และให้ ผู้รับจ้างจดบันทึกรายการ
อาหาร และยอดผู้รับประทานอาหารประจาวัน ส่งให้ยุวพุทธฯ จานวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ในการขอเบิกค่าจ้าง
๖.๓.๔ ผู้รับจ้างต้องบริการตัก แจกจ่ายอาหารที่เจ้าภาพนามาเสริม (ถ้ามี) พร้อมช่วยบริการ
เตรียมภาชนะสาหรับใส่อาหารให้เรียบร้อย
๖.๓.๕ ผู้รับจ้างมีหน้าที่อานวยความสะดวกในห้องจัดเลี้ยง และเติมอาหารให้พอเพียงกับการ
รับประทานแบบบุฟเฟ่ต์ จนกว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะเสร็จสิ้นการรับประทานอาหารแต่ละมื้อ
๖.๓.๖ ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย กางเกงขายาวหรือ
กระโปรงยาวคุมเข่าสีสุภาพให้เหมาะกับสถานที่ปฏิบัติธรรม ทาความสะอาดมือด้วยสบู่ หรือน้ายาทา
ความสะอาดมือก่อนทุกครั้งก่อนการเตรียมอาหาร สวมหมวกเก็บผมให้ มิดชิด สวมใส่ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ
ให้กับลูกจ้างของผู้รับจ้าง เพื่อป้องกันเส้นผมและสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในอาหาร
๖.๓.๗ ผู้ รับ จ้าง ต้อ งท าการอบรมด้ านบริการอาหารกั บ มารยาทที่ ดี ของผู้ ให้ บ ริการ ให้ แ ก่
ลู ก จ้ างของผู้ รั บ จ้ าง ปี ล ะ ๑ ครั้ ง โดยต้ อ งเชิ ญ ผู้ แ ทนยุ ว พุ ท ธฯ เข้ า ร่ว มฟั ง ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การ
จัดรูปแบบการบริการอาหารให้ ผู้รับบริการได้รับความสะดวก ปลอดภัยและสะอาด พร้อมทั้งให้บริการ
ด้วยความอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส
๖.๓.๘ บุคลากรของผู้รับจ้างที่มาให้บริการ ต้องผ่านการตรวจสุขภาพประจาปีในสถานพยาบาล
ของรัฐ
๖.๔ การจัดเก็บ ทาความสะอาดภาชนะ ห้องครัว ห้องจัดเลี้ยง และการกาจัดขยะ
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด เก็ บ ภาชนะ, โต๊ ะ , เก็ บ ขยะ, ตั ก ไขมั น , เช็ ด ล้ า งท าความสะอาดอุ ป กรณ์
รับประทานอาหาร, ห้องเตรียมอาหาร, โต๊ะอาหารทั้งโต๊ะรวมถึงบริเวณโดยรอบโต๊ะอาหาร และบริเวณ
เส้นทางขนส่งให้เรียบร้อย ตามรายละเอียดดังนี้
๖.๔.๑ เมื่อบริการในแต่ละจุดเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องเก็บรวบรวมภาชนะใส่อาหาร พร้อม
ภาชนะที่นามาใส่อาหารเสริมของเจ้าภาพ เช่น จาน, ชาม, ถ้วย, ช้อน, แก้วน้า, เหยือกน้าดื่ม, ถาด, หม้อ
และภาชนะอื่น ๆ ไปล้างทาความสะอาด โดยควรล้างด้วยน้ายาล้างจานมิให้มีคราบเศษอาหารสกปรก
และมีกลิ่น พร้อมเช็ดให้แห้งตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
๖.๔.๒ ผู้รับจ้าง ต้องทาความสะอาด เช็ดโต๊ะอาหาร กวาดถูพื้นห้องอาหาร ล้างรางระบายน้า
เช็ดเคาเตอร์เตา เทน้ามัน เช็ดไขมันที่เกาะฝาชีดูดควันจากเตา เช็ดภายในลิฟท์ขนส่งอาหาร รถขนอาหาร
เส้นทางขนลาเลียงอาหารและขึ้นลงของผู้รับจ้าง พร้อมทั้งดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การวาง
สิ่งของต่าง ๆ ภายในห้องเตรียมอาหาร ห้องครัว เป็นประจาทุกวัน และต้องดูแลไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอม
เช่น หนู แมลงสาบ และต้องมีการทาความสะอาดใหญ่ (big cleaning) เดือนละ ๑ ครั้ง
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๖.๔.๓ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ป้องกันและรักษาทรัพย์สินของสมาคมฯ โดยมิใ ห้พัสดุชารุดบกพร่อง
หรือสูญหาย ถ้ามีสิ่งใดชารุดบกพร่องสูญหายหรือเสียหาย ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหารต้องแจ้งให้
สมาคมฯ ทราบโดยด่วนและจะต้องจัดหามาชดใช้แทน หรือในกรณีที่ต้องมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ
เช่น ก๊อกน้า ทางผู้รับจ้างต้องดาเนินการซ่อมแซมเอง หากต้องการให้ผู้ว่าจ้างดาเนินการซ่อมแซมให้
ผู้รับจ้างต้องชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ว่าจ้างตามจริง อีกทั้งต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการ
ใช้อุปกรณ์กา๊ ซหุงต้ม และอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอัคคีภัย
๖.๔.๔ ผู้รับจ้างต้องเก็บขยะและเศษอาหาร นาไปทิ้งที่ถังขยะภายนอกยุวพุทธฯ ทุกวัน มิให้มี
ขยะตกค้างส่งกลิ่นรบกวนและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แมลง
๖.๔.๕. ผู้รับจ้างต้องชาระเงินค่าบารุงน้าประปาและไฟฟ้าให้ยุวพุทธฯ ตามมิเตอร์ที่ใช้จริง
ข้อ ๗. ระยะเวลาของสัญญา
สัญญาการว่าจ้างปรุงอาหาร มีระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕
ข้อ ๘. การจ่ายเงิน
๘.๑ ยุวพุ ทธฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง หลัง จากวันที่ วางบิล (วันปิ ดโครงการ) โดยจะต้องวางบิ ล
ภายในวันพุธที่ ๑ และวันพุธที่ ๓ ของเดือน ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.
๘.๒ การชาระเงินให้ผู้รับจ้างจะชาระให้ทุกวันศุกร์ที่ ๒ และศุกร์ที่ ๔ ของเดือน
๘.๓ ยุวพุทธฯ จะทาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ๓% ของค่าจ้างปรุงอาหาร และออกใบภาษี ณ ที่
จ่ายให้กับผู้รับจ้าง
๘.๔ หากผู้รับจ้างมียอดค้างชาระค่าเช่าสถานที่ ค่าน้า ค่าไฟ และค่าเช่าเครื่องล้างจานเกินกว่า
กาหนด ผู้รับจ้างยินยอมให้ยุวพุทธฯ หักยอดค้างชาระจากค่าจ้างปรุงอาหารในโครงการของเดือนถัดไป
ข้อ ๙. หลักประกันและความรับผิดชอบในความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
ผู้รับจ้าง จะต้องนาหลักประกันเป็นจานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มา
มอบให้ยุวพุทธฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงาน และยุวพุทธฯ จะคืนหลักประกันให้ผู้รับจ้างหรือผู้
ประกอบอาหาร หลังพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
ในกรณี ที่มีการบอกเลิกสัญ ญา เนื่องจากผู้รับ จ้างไม่สามารถส่งมอบอาหารภายในกาหนดได้
หรือไม่ทาการแก้ไขด้านอาหารและบริการ จนเป็นเหตุให้ สมาคมฯ ต้องว่าจ้างผู้อื่นแทนผู้รับจ้าง ผู้รับ
จ้างยินดีให้ยุวพุทธฯ ริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันสัญญาเป็นจานวน
เงินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ตามแต่ยุวพุทธฯ จะเห็นสมควร
ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง และข้อห้ามอื่น
๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนนี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็ นหนัง สื อจากยุ วพุ ทธฯ ก่อน ทั้ งนี้ นอกจากในกรณี ที่ ได้ ระบุ ไว้ เป็ นอย่ างอื่น ความยิน ยอม
ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับ จ้างหลุดพ้นจากความรับ ผิดหรือพันธะหน้าที่ และผู้รับ จ้างจะยังคงต้อง
รับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง
ช่วงนั้นทุกประการ
๑๐.๒ ยุวพุทธฯ ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้าง หรือลูกจ้าง นาสินค้ามาขายในยุวพุทธฯ
ข้อ ๑๑. เกณฑ์การพิจารณา
๑๑.๑ พิจารณาการปฏิบัติตามข้อกาหนด TOR ผูเ้ สนอราคา
๑๑.๒ พิจารณาคุณ สมบัติของผู้ เสนอราคา ผลงาน ที มงาน จานวนบุคลากร มีเอกสารบัต ร
ประจาตัวประชาชน ใบประจาตัวผู้เสียภาษี ตามระบุในข้อ ๕.
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๑๑.๓. พิจารณาข้อเสนอรายละเอียด รูปแบบของการให้บริการ การบริหารจัดการ ราคาอาหาร
๑๑.๔ พิจารณาเมนูรายการอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น
๑๑.๕ ผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา ไม่สามารถแก้ไขราคาอาหารต่อคนที่ เสนอมาแล้ว
และไม่เป็นข้ออ้างในการลดจานวนปริมาณ คุณภาพ ของอาหารในภายหลังได้
๑๑.๖ คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๑.๗ ยุวพุทธฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา โดยคานึงถึงประโยชน์ หรือความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อสมาคมฯ เป็นสาคัญ
ข้อ ๑๒ กาหนดการประมูลราคา
๑. ซื้อเอกสารประกวดราคา
ผู้สนใจเสนองาน สามารถซื้อซองเอกสารประกวดราคาได้ ในราคา ๕๐๐ บาท
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้ วน เขตภาษี เจริญ กรุง เทพมหานคร
๑๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๕ ๒๕๒๕
๒. ฟังชี้แจงและซักถาม เรื่องการประมูลโครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร
ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ที่ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารบุญยง ว่องวานิช
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
ผู้ซื้อซองประมูลที่มิได้เข้ารับฟังคาชี้แจงรายละเอียด ถือว่าสละสิทธิ์
และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มิได้ซื้อซองประมูล หรือมิได้อยู่ในรายชื่อผู้ได้รับเชิญจากยุวพุทธฯ ไม่มี
สิทธิเข้าร่วมฟังการชี้แจง
๓. ส่งเอกสารประมูลราคา
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ส่งเอกสารด้วยตนเอง ที่คุณพรทวี เอกอินทร์
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก
๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
๔. นัดชิมรสชาติอาหาร
ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.
โดยให้ผู้เข้าร่วมประมูลต้องจัดทาอาหาร มานาเสนอต่อคณะกรรมการ จานวน ๑๕ ที่
โดยเป็น อาหารประเภทมั งสวิรัติ ๒ อย่ างและเนื้ อสัต ว์ ๑ อย่าง พร้อมกันนี้ จะมีการตั ก
อาหารใส่ถาดอาหารให้ดูเป็นตัวอย่างเสมือนจริงกับการตักเสิร์ฟ จานวน ๑ ที่
ข้อ ๑๓ การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการเสนอบริการ จะต้องวางหลักประกันตามข้อ ๙. และลงนามสัญญาว่าจ้างกับทางยุว
พุทธฯ ตามแบบสัญญา(เอกสารข้อ ๒.๓) ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากยุวพุทธฯ

