
ข้อกําหนดและขอบเขตการจ้าง (TOR) 
ประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร)  
1. หลักการและเหตุผล 

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญาพร้อมทั้งความรู้คู่คุณธรรม มีวัฒนธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ในสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างดี การพัฒนาร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง
สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บของคนไทยนั้น สืบเนื่องจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่า 
ทางโภชนาการ และสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  

โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร  (น้อย อาจารยางกูร) เป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 
เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพ่ือเป็นการสนอง 
ตามนโยบายด้านการพัฒนาร่างกายของนักเรียนเพ่ือสุขภาพที่ดี เมื่อนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการที่ดีทุกคน จะส่งผลให้นักเรียนมีสติปัญญาดี มีจิตใจที่แจ่มใส เบิกบาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ทางโรงเรียนจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน รับประทานอาหารฟรี ครบตามหลัก
โภชนาการ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการจ้าง 
จัดหาผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร  

(น้อย  อาจารยางกูร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนจ านวน 1,016 คน ตั้งแต่วันที่  26  ตุลาคม  2564  
ถึงวันที่  22  มีนาคม  2565 เป็นจ านวน  100  วัน  (เว้นวันหยุดราชการ) เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนทุกคน 
ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี ทุกวัน  เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน  โดยผู้รับจ้างจะต้อง
ประกอบอาหาร  มื้อกลางวันให้นักเรียนรับประทานอย่างมีคุณภาพ และครบทุกหมู่ ถูกหลักอนามัยตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  
 

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
สิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
3.1 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ  
    3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
        3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามท าสัญญา
ตามท่ี กวพ.ก าหนด 
         3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   



        3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Government  Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
 3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานในลักษณะงานดังกล่าว ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 1,066,800.00 บาท 
(หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ 

3.7 ผู้ว่าจ้างจะไม่รับพิจารณาผลของผู้เสนอราคารายที่เคยถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิกจ้างสัญญาจ้างมาก่อน 
 3.8 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและได้ท าสัญญาจ้างเหมาแล้วไม่สามารถส่งช่วงต่อให้กับผู้อื่นมารับ
จัดบริการแทนได้ 
 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อปฏิบัติ 
4.1 ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืนได้ ต้องมีเล็บที่สะอาด และมีการตรวจสุขภาพ

โดยสถานพยาบาล 
4.2 ผู้รับจ้างต้องแต่งกายถูกสุขลักษณะ สวมหมวกเก็บผมให้มิดชิด และสวมใส่ผ้ากันเปื้อนทุกครั้งที่มีการ

ประกอบอาหาร 
4.3 ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารแต่ละชนิดให้เหมาะสมสะอาด 

โดยใช้น้ ายาล้างจาน และล้างด้วยน้ าสะอาดอย่างน้อย  2 ครั้ง พร้อมมีที่คว่ าจัดเก็บท่ีมิดชิด ปลอดจากสัตว์พาหะ 
น าโรค และ ต้องท าความสะอาดสถานที่ประกอบอาหารอาหารและสถานที่รับประทานอาหารให้สะอาดทุกวัน 

4.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมภาชนะส าหรับใส่รับประทานอาหารให้พร้อมและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน
ทุกคน โดยใช้ถาดหลุมสแตนเลส หรืออลูมิเนียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซ.ม. ลึกไมน่้อยกว่า 3.5 ซ.ม. มีจ านวน
หลุมไม่น้อยกว่า 4 หลุม (หลุมใหญ่ 1 หลุม,  หลุมกลาง 1 หลุม, หลุมเล็ก 2 หลุม) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ถาดหลุมสแตนเลส หรืออลูมิเนียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 29 ซ.ม. มีจ านวนหลุม 
ไม่น้อยกว่า 4 หลุม  (หลุมใหญ่ 1 หลุม,  หลุมกลาง 1 หลุม, หลุมเล็ก 2 หลุม)  ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 

4.5 ผู้รับจ้างจะต้องประกอบอาหารอย่างมีทักษะ และให้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ อาหารที่จัดส่ง 
ต้องได้คุณภาพ สะอาด มีปริมาณเพียงพอต่อเด็กนักเรียน ไม่ให้เด็กนักเรียนต้องรอนาน หากไม่ได้คุณภาพ 
หรือปริมาณไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างต้องเพ่ิมเติมทันที  

4.6  ผู้รับจ้างจะต้องรับการประเมินการด าเนินงานตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จากเทศบาล โรงเรียน  
ครู นักเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หากผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหารไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เกิน 3 ครั้ง ทางผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยมิต้องให้สิ้นสุดของสัญญานั้น (โดยเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินที่เทศบาล หรือโรงเรียน
ก าหนด)    
 4.7 ผู้รับจ้างต้องปรุงอาหารให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และใช้วัตถุดิบที่ปลอดจากสารเคมี
โดยเทศบาล และโรงเรียนจะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ด้านสุขอนามัย  
 4.8 ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง หากตรวจพบจะถือว่าเป็นการ 
ผิดข้อตกลง ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างทันที  
 

5. ขอบเขตการดําเนินงาน 
5.1 การใช้เครื่องปรุงของผู้รับจ้างให้พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารไอโอดีน เครื่องปรุงชนิดใด 

ที่มีส่วนผสมสารไอโอดีนผู้รับจ้างต้องพิจารณาผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอันดับแรก 



5.2 การปรุงอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ ามัน ห้ามน าน้ ามันที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อย่างเด็ดขาด 
5.3 การประกอบอาหารห้ามใส่สารปรุงแต่ง เช่น สี ผงชูรส สารกันบูดฯ ไม่เป็นของดอง ต้องใช้ 

ของมีคุณภาพทุกครั้ง 
5.4 ในกรณีที่มีอาหารประเภทข้าว ต้องเป็นข้าวหอมมะลิแท้เท่านั้น  
 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่  22  มีนาคม 2565 
 

7. ระยะเวลาการส่งมอบงาน 
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานประกอบอาหารกลางวันในช่วงไม่เกิน 10.00 น. ของทุกวัน โดยให้คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบ โดยผู้รับจ้างจดบันทึกรายการอาหารประจ าวัน ส่งให้ผู้ว่าจ้างจ านวน 1 ชุด ตามงวดงาน
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  

กรณมีีผู้ร้องเรียนว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงโดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับการแจ้งจากครูผู้ควบคุมหรือบุคคลทั่วไปผู้เกี่ยวข้อง  
 กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท าอาหารได้ตามรายการที่ก าหนดหรือจ านวนอาหารไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการหรือหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด และโรงเรียนได้แจ้งตักเตือนแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่มีการ
แก้ไขปรับปรุง ทางผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยมิต้องให้สิ้นสุดของสัญญานั้น  

8. งบประมาณ 
 จ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565  (โดยจะจ่ายค่าจ้างตามจ านวนนักเรียน
ทั้งหมดท่ีทางโรงเรียนรับสมัครเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว ในอัตราคนละยี่สิบเอ็ดบาท คูณด้วยระยะเวลาที่ให้
ประกอบการจัดท าอาหาร) 

9. การลงนามในสัญญาจ้าง 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร) จะแจ้งให้ผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือก
เพียงรายเดียว และลงนามสัญญาจ้างเมื่อทราบจ านวนนักเรียนชัดเจนแล้ว โดยคิดเฉลี่ยค่าอาหารตามจ านวน
นักเรียนจริง และจ่ายค่าจ้างตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในวงเงินที่ผู้เสนอราคาเสนอมา  

10. สัญญาจ้างและการจ่ายเงิน 
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร) จะแจ้งให้ผู้เสนอราคารายที่ได้รับการ

พิจารณามาตกลงท าสัญญา (วงเงินค่าจ้างจะใช้วิธีการคิดค่าจ้างของโรงเรียน) และจะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง
เป็นรายงวดๆละ 15 วัน/เดือนๆละ 2 งวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการจัดจ้างประกอบอาหาร
กลางวันเรียบร้อยแล้ว  

11. เงื่อนไขการจ้าง 

    11.1 ด าเนินการจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตร 55 
(1) โดยวิธีประกาศเชิญชวน 
 11.2 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค 

11.3 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาตัวแปรหลักอย่างน้อย  
2 ตัวแปรหลัก  



11.4 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ 
ต่อราคา (Price Performance)  โดยพิจารณาคัดเลือกตัวแปรหลักอย่างน้อย 2 ตัวแปรหลัก ส าหรับใช้ก าหนด
เกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาได้แก่  

      (1) ราคาที่เสนอ (Price) เป็นตัวแปรหลักบังคับ ร้อยละ 40   (40 คะแนน) 
      (2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ร้อยละ 60  (60 คะแนน) 

โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิค จ านวน 4 ข้อ ดังนี้   

(2.1) พิจารณาจากความพร้อมด้านวัตถุดิบ    10  คะแนน 
  (2.2) พิจารณาจากด้านบุคลากร    10 คะแนน 
  (2.3) พิจารณาจากความพร้อมด้านผลงาน    20 คะแนน 
  (2.4) พิจารณาจากรสชาติ     20 คะแนน 
หมายเหตุ :  -  เวลา 08.30-09.00 น. ผู้รับจ้างรายงานตัว ประธานคณะกรรมการชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน 
ต่อหน้าผู้รับจ้าง ในวันเสนอราคา ทั้งนี้หากผู้รับจ้างไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดจะไม่ได้รับการ
พิจารณาผลด้านเทคนิค 
                -  เวลา 09.00-09.30 น. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งชุดที่ 1 ตรวจและประเมินผลให้คะแนน
ความพร้อมด้านวัตถุดิบ ความพร้อมด้านบุคลากร และความพร้อมด้านผลงาน (ตามตารางการประเมิน และเกณฑ์
การประเมินผลการประกอบอาหาร) 
                - เวลา 09.30-12.30 น. ผู้รับจ้างเริ่มด าเนินการประกอบอาหารคาว และอาหารหวาน ณ ใต้ถุนอาคาร 
3 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เลขท่ี 904 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
                - เวลา 12.30 น. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งชุดที่ 2 ตรวจและประเมินผลให้คะแนนด้านรสชาติ 
(ตามตารางการประเมิน และเกณฑ์การประเมินผลการประกอบอาหาร) 
            

12. ข้อตกลงเพิ่มเติม และเงื่อนไขการประเมินผลการดําเนินการ 

 โรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะให้นักเรียน และครูเข้าไปศึกษากระบวนการประกอบอาหาร เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการ การจัดการเรียนการสอน โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า                                                      

13. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร) โทรศัพท์  089-5445197 หรือ  
038-517340 คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดจ้างท าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร) ในการจ้างผู้รับจ้างท าอาหาร
กลางวันมาเพ่ือขอรับการอนุมัติจากนายกเทศมนตรี หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

หมายเหตุ :  ทางโรงเรียนเทศบาล ๒ฯ สามารถปรับลดจ านวนเงินที่เบิก ตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริงเมื่อเปิดภาค
เรียน และสามารถปรับลดนักเรียนที่มีค าสั่งให้ไปราชการ หรือย้ายเข้า – ออก และกรณีอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
  



 

    

 
 

 

 



ตารางการประเมินผล 
การจ้างท าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
รายชื่อผู้เสนอราคา ....................................................................................................................... ............................... 
 

1. หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)                    ร้อยละ 40 (40 คะแนน) 
2.  เกณฑ์ในการประเมินค่าประสทิธิภาพต่อราคา                                                   ร้อยละ 60 (60 คะแนน) 
ล าดับ หัวข้อประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ 

คะแนน หมายเหต ุ
1. ความพร้อมด้านวตัถุดิบอาหารคาว  

3  รายการ ได้แก่  
1. ข้าวหอมมะลิ ปลานิลทอดราดพริก 
2. ข้าวหอมมะลิ แกงเขียวหวานไก่  
3. ก๋วยเตี๋ยวหมตูุ๋น 
อาหารหวาน 2 รายการ  ได้แก่  
1. กล้วยบวชชี  
2. ถั่วเขียวต้มน้ าตาล 
(10 คะแนน) 

1. การจัดเตรียมวตัถุดิบการประกอบอาหารคาว
ครบถ้วน  
2. การจัดเตรียมวตัถุดิบการประกอบอาหารหวาน
ครบถ้วน  
3. การจัดวางวัตถุดิบการประกอบอาหารถูก
สุขอนามัย  
 

……………. 
 

……………. 
 

……………. 
 

 

 

2. ความพร้อมด้านบุคลากร (10 คะแนน) 1. ผู้รับจ้างแต่งกายถูกสุขลักษณะ ตามหลัก

อนามัย  

2. ผู้รับจ้างมสีุขภาพอนามัยแข็งแรง และมี

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล  

3. ผู้ประกอบอาหารมีบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ขณะประกอบอาหารเป็นไปตามขัน้ตอน เหมาะสม
และถูกสุขลักษณะ  

……………. 
……………. 

 
 

……………. 

 

3. ความพร้อมด้านผลงาน  
(20 คะแนน) 
 

1. อาหารคาวครบถ้วนตามรายการที่ก าหนด  
2. อาหารหวานครบถ้วนตามรายการที่ก าหนด  
3. ประกอบอาหารคาวและอาหารหวานตามเวลา
ที่ก าหนด  
4. สารปรุงแต่งสีสันอาหารได้จากธรรมชาติ  
5. อาหารที่ประกอบมีคณุค่า ถูกหลักโภชนาการ  
6. อาหารที่ใช้ในการทดสอบเกิดจากการประกอบ
อาหารของผู้รับจา้งเอง ไม่ซื้อส าเรจ็จาก
บุคคลภายนอก  

……………. 
……………. 
……………. 

 
……………. 
……………. 
……………. 

 

 

4. รสชาติ (20  คะแนน) รสชาติมคีวามเหมาะสมกับนักเรียนทั้งระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศกึษา (ไม่หวาน
,เปรี้ยว,เค็ม,เผ็ดจนเกินไป)  

……………. 
 

 

รวมคะแนน   

 

       ลงชื่อ ................................................ ผู้ประเมิน 

            ( ................................................... ) 



เกณฑ์การประเมินผลการจ้างทําอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร)  
 

ล าดับที่ รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ความพร้อมด้านวตัถุดิบอาหารคาว  
3  รายการ ได้แก่  
1. ข้าวหอมมะลิ ปลานิลทอดราดพริก 
2. ข้าวหอมมะลิ แกงเขียวหวานไก่  
3. ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น 
อาหารหวาน 2 รายการ  ได้แก่  
1. กล้วยบวชช ี 
2. ถั่วเขียวต้มน้ าตาล 
(10 คะแนน) 

1. การจัดเตรียมวัตถุดิบการประกอบอาหารคาวครบถ้วน (3 คะแนน) 

2. การจัดเตรียมวัตถุดิบการประกอบอาหารหวานครบถ้วน (3 คะแนน) 

3. การจัดวางวัตถุดิบการประกอบอาหารถูกสุขอนามัย (4 คะแนน) 

 

2. ความพร้อมด้านบุคลากร (10 คะแนน ) 1. ผู้รับจ้างแต่งกายถูกสุขลักษณะ ตามหลักอนามัย (5 คะแนน) 

2. ผู้รับจ้างมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และมีใบรับรองแพทย์จาก

สถานพยาบาล (2 คะแนน) 

3. ผู้ประกอบอาหารมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมขณะประกอบอาหารเป็นไป

ตามข้ันตอน เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ (3 คะแนน) 

3. ความพร้อมด้านผลงาน  

(20 คะแนน) 

 

1. อาหารคาวครบถ้วนตามรายการที่ก าหนด (5 คะแนน) 

2. อาหารหวานครบถ้วนตามรายการที่ก าหนด (5 คะแนน) 

3. ประกอบอาหารคาวและอาหารหวานตามเวลาที่ก าหนด ( 3 คะแนน) 

4. สารปรุงแต่งสีสันอาหารได้จากธรรมชาติ ( 3 คะแนน) 

5. อาหารที่ประกอบมีคุณค่าถูกหลักโภชนาการ (2 คะแนน) 

6. อาหารที่ใช้ในการทดสอบเกิดจากการประกอบอาหาร 

ของผู้รับจ้างเอง ไม่ซื้อส าเร็จจากบุคคลภายนอก (2 คะแนน) 

4. รสชาติ (20  คะแนน) รสชาติมีความเหมาะสมกับนักเรียนทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา (ไม่หวาน,เปรี้ยว,เค็ม,เผ็ดจนเกินไป) (20 คะแนน) 

 

 

 

 

 


