
รางขอบเขตของงาน (Term  of  reference: TOR) 
ประกวดราคาวัสดุประเภทอาหารสําหรับผูใชบริการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (หญงิ) จงัหวัดนนทบุรี 
ของกรมสงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

๑. ความเปนมา 
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  มีภารกิจใหการอุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการใน

สถานคุมครอง ฯ ที่มีสภาพความพิการทางรางกาย  ใหไดรับสิทธิและความคุมครองตามกฎหมาย  ไดแก   
การทําบัตรประจําตัวประชาชน  การทําบัตรประจําตัวคนพิการ  การทําบัตรประกันสุขภาพ  การสงใหไดรับ
ศึกษาในสถานศึกษาตาง ๆ การฟนฟูรักษาทางการแพทยและเครื่องอุปโภคบริโภคตามความเหมาะสม 

 

๒. วัตถุประสงค 
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  มีหนาที่จัดหาวัสดุประเภทอาหารสําหรับการ

ประกอบอาหาร ให ผู ใ ชบ ริ กา รวั นละ   ๓   มื้ อ   ระหว า ง วันที่   ๑   ตุล าคม   ๒๕๖๑  ถึ ง วันที่   
๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒  ในระยะเวลา  ๑  ป  (๓๖๕ วัน)  ใหผูใชบริการไดรับสารอาหารตามหลักโภชนาการ  
โดยมีนักโภชนาการคอยกํากับดูแลเรื่องการประกอบอาหารของงานสูทกรรม  การไดรับสารอาหารครบถวนทํา
ใหผูรับการสงเคราะหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ดีข้ึน  ยิ้มแยมแจมใส 

 

๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๓.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย  
๓.๒  ไมเปนบุคคลลมละลาย  
๓.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  
๓.๔  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

๓.๕  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  

๓.๖  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  

๓.๗  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
๓.๘  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

๓.๙  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

๓.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

๓.๑1  ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

                                                       /3.12 ผูยื่น... 



 
(๒) 

 

๓.๑1  ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

๓.๑2  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคญั ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

3.13   ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวน
แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

๓.๑4 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานเปนผูเคยมีผลงานจัดสงสงอาหารดิบทุกประเภทและ
เครื่องปรุงโดยตรงกับสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในวงเงินสัญญาเดียวไมนอยกวา 5,363,325.-บาท (หา
ลานสามแสนหกหมื่นสามพันสามรอยยี่สิบหาบาทถวน) หรือ  ๕๐%  ของวงเงนิท่ีประกวดราคา 
 

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
วัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผูรับการสงเคราะห  ๓๓๐  รายการ  ประกอบดวยรายการซึ่งมี

รายละเอียดตามเอกสารแนบทายคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุประเภทอาหาร  ๑๒  ประเภท ดังน้ี 
๑.  ประเภทเนื้อสัตว   จํานวน    5๖  รายการ 
๒.  ประเภทอาหารสําเร็จรูป  จํานวน    ๒๔  รายการ 
๓.  ประเภทไข    จํานวน      ๔  รายการ 
๔.  ประเภทผัก    จํานวน    72  รายการ 
๕.  ประเภทของหมักดอง   จํานวน    19  รายการ 
๖.  ประเภทอาหารแหง   จํานวน    ๒1  รายการ 
๗.  ประเภทอาหารแปง   จํานวน    ๑8  รายการ 
๘.  ประเภทถั่วตาง ๆ   จํานวน    ๑0  รายการ 
๙.  ประเภทเครื่องปรุง   จํานวน    ๕2  รายการ 
๑๐.ประเภทของหวาน   จํานวน    ๒5  รายการ 
๑๑.ประเภทผลไม   จํานวน    25  รายการ 
๑๒.ประเภทขาวสาร   จํานวน      ๔  รายการ 
                รวมสุทธิ  ๓30  รายการ 

๕. การทําสัญญา 
เปนการทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 

 

๖. หลักเกณฑการพจิารณา 
                     6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา 
                     6.2 การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอกรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืน
ขอเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม 
  6.3 หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการย่ืนขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น  เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใด 
 



(3) 
 
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส        
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั่นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 
  6.4 กรมสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผู ย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                          (๑) ไมปรากฏชื่อผู ย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส  หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม 

     (๒) ไมกรอกชื่อผู ย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 

     (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส  e-bidding  ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น 
                        ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมี
สิทธิที่จะไมรบัขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

         ๖.๖ กรม ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด
ก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ กรม  เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้ง กรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูยื่น 
ขอเสนอเปนผูท้ิงงาน  ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่น
ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมายื่นขอเสนอราคาแทน  เปนตน 
  ในกรณทีี่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือกรม จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถ
ดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กรม มีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอหือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม 
                    ๖.๗ กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหาก
ปรากฏวามีการะกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการะประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ
ราคา 
 
 

 
 



(4) 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการและการสงมอบ 
ผูประสงคจะเสนอราคาเมื่อลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

เรียบรอยแลว  คูสัญญาจะตองสงมอบสิ่งของตามสัญญานับตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่   
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  ตามปริมาณ  สถานท่ี  และวันเวลาท่ีกําหนดไวในใบสั่งซื้อแตละคราวดวยคาใชจาย
ของผูประสงคจะเสนอราคาเมื่อจําเปนตองใชบริการขนสงพรอมท้ังการบรรจุหีบหอหรือเครื่องรัดพันผูกให
เรียบรอย   

ทั้งนี้  กรมจะออกใบสั่งซื้อมอบใหแกคูสัญญาลวงหนากอนครบกําหนดเวลาสงมอบตามใบสั่ง
ซื้อไมนอยกวา  ๒  วัน 
 

๘. วงเงินในการจัดหา 
เงินงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๖๒  ในวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามอัตรา

ราคางานตอหนวย  อัตราคาใชจายความจําเปนพื้นฐานตอคนตอปของผูรับการสงเคราะห  คาอาหารเด็กพิการ
ตอหัววันละ  ๓  ม้ือ  เปนเงิน  ๕๗  บาท  (หาสิบเจ็ดบาทถวน)  ซึ่งสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ 
บานราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี  มีเด็กพิการในความอุปการะจํานวน  530  คน  คิดเปนราคาวัสดุ
ประเภทอาหารสําหรับผูใชบริการ ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒  ของสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบาน
ราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี  เปนจํานวนเงิน  10,818,600.- บาท  (สิบลานแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
หกรอยบาทถวน)  หักคาวัสดุเชื้อเพลิงแกสหุงตมเปนจํานวนเงิน  300,000.-บาท  (สามแสนบาทถวน)  
คงเหลืองบประมาณในการจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเปนจํานวนเงิน  10,518,600.- บาท (สิบลานหาแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน)  โดยวิธีการจัดหาพัสดุดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Bidding : e-bidding) โดยแบงเปนงวดการเบิกจายเปน ๒๔  งวด ๆ ละ  ๑๕  วัน 
 

หมายเหตุ 
ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับรางขอบเขตของ

งานน้ีเปนลายลักษณอักษร  โดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS)  สงไปที่สถานคุมครองและพัฒนา 
คนพิการบานราชาวดี (หญิง)  จังหวัดนนทบุรี  เลขที่ 78/15 หมูที่  ๑  ถนนติวานนท  ตําบลบางตลาด  
อํา เภอปากเกร็ด   จั งหวัดหวัดนนทบุ รี   ๑๑๑๒๐  โทร.  0-2583-4246 ตอ 144  E-mail : 
rachawadeeying@dep.go.th โดยระบุชื่อที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได  เพื่อจะนํา
ขอเสนอแนะมาพิจารณาแกไขปรับปรุงรางขอบเขตงานใหเหมาะสมยิ่งข้ึนไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


