แนวทางการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
๑. การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเอง
๑.๑ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อเสนอผู้บริหารสถานศึกษา ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ดังนี้
ในกรณีที่ระบุวงเงินค่าจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ถือว่ารายงานขอซื้อดังกล่าวเป็นรายงานขอซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสาหรับการจัดซื้อในแต่
ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ เมื่อการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารมีวงเงินสะสมครบหรือ
ใกล้จะครบวงเงินดังกล่าวข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อฉบับใหม่ ทั้งนี้ โดยจะจัดซื้อเป็นรายสัปดาห์
รายเดือน หรือรายภาคเรียน ก็ได้
ให้โรงเรียนกาหนดรายการอาหารและคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหาร
ทั้งนี้ การกาหนดรายการอาหารและคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหารตามรายการที่
กาหนด ให้โรงเรียนคานึงถึงคุณค่าทางอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่จาเป็นต่อการพัฒนาด้านร่างกายของ
นักเรียนในแต่ละวันด้วย

๑.๒ กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ระบุวงเงินค่าจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
โดยจะจัดซื้อเป็นรายภาคเรียน หรือเป็นรายปีงบประมาณ/รายปีการศึกษา ก็ได้ โดยให้ดาเนินการจัดซื้อ
ตามวิธีการที่กาหนดในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อนึ่ง ในกรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนสามารถดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ก็ได้ โดยให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของโรงเรียนหรือนักเรียน
ให้โรงเรียนกาหนดรายการอาหารและคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหาร

ทั้งนี้ การกาหนดรายการอาหารและคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหารตามรายการที่
กาหนด ให้โรงเรียนคานึงถึงคุณค่าทางอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่จาเป็นต่อการพัฒนาด้านร่างกายของ
นักเรียนในแต่ละวันด้วย

๑.๓ การกาหนดราคากลาง
ให้ใช้วงเงินประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว เป็นราคากลาง (๒๐ บาท/
คน/วัน)ตามนิยามคาว่า "ราคากลาง" (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน
นั้นๆ ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ
๑.๔ การตรวจรับพัสดุ
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ เพื่อทาหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบเพื่อ
ใช้ในการประกอบอาหารในการส่งมอบทุกครั้ง โดยให้จัดทารายงานผลการตรวจรับเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด ทาหน้าที่ตรวจ
รับพัสดุเบื้องตันในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบก็ด และให้กรรมการผู้ที่ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับพัสดุเบื้องต้น
จัดทาบันทึกสรุปรายการวัตถุดิบที่ตรวจรับในแต่ละครั้ง โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี
(๒) แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหารนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการ
ประกอบอาหาร ตามนัยข้อ ๑๘ ของระเบียบๆ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องจัดทาเป็นบันทึก และรวบรวมเสนอ
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อทราบเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

ให้ผู้จัดซื้อสรุปรายการวัตถุดิบที่จัดซื้อในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี โดย
รวบรวมและจัดทารายการวัตถุดิบที่จัดซื้อดังกล่าว ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุเพื่อใช้
ในการตรวจรับพัสดุ พร้อมทั้งเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อทราบเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี
๒. การจัดซื้อวัตถุดิบ และจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
๒.๑ การจัดซื้อวัตถุดิบ ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑
๒.๒ การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอจ้างเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตามนัยระเบียบๆ ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง
โดยให้ถือว่ารายงานขอจ้างดังกล่าวเป็นรายงานขอจ้างบุคคลเพื่อการประกอบอาหารในแต่ละครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการจัดจ้าง โดยให้ดาเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) แห่ง
พระราชบัญญัติฯ
ซึง่ จะจัดจ้างเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาคเรียน หรือรายปีงบประมาณ/รายปีการศึกษาก็ได้

๒.๓ การกาหนดราคากลาง
ให้ใช้วงเงินประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว เป็นราคากลาง โดยไม่รวม
ค่าจ้างผู้ประกอบอาหาร ตามนิยามคาว่า "ราคากลาง" (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ
๒.๔ การตรวจรับพัสดุ
๒.๔.๑ การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ให้ดาเนินการตามข้อ ๑.๔
๒.๔.๒ การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
(๑) ให้ผู้จัดซื้อวัตถุดิบส่งมอบวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร พร้อมรายการของ
เมนูอาหารที่จะต้องประกอบอาหารในแต่ละวันให้กับผู้รับจ้าง
(๒) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ เพื่อทาหน้าที่ตรวจรับ

วัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารในการส่งมอบทุกครั้ง โดยให้จัดทารายงานผลการตรวจรับเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
- ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด
ทาน้าที่ตรวจรับพัสดุเบื้องตันในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบก็ได้ และให้กรรมการผู้ที่ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการ
ตรวจสอบและควบคุมรายการอาหารให้เป็นไปตามรายการอาหารที่กาหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยจัดทา
เป็นบันทึกการตรวจรับและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในแต่ละครั้ง โดยให้รวบรวมและส่ง
มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตาม
ความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
๓. การจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสาเร็จ)
3.1 กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ระบุวงเงินการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสาเร็จ) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ถือว่ารายงานขอจ้างดังกล่าวเป็นรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสาเร็จ) สาหรับการจัดจ้าง
ในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสาเร็จ) เมื่อการจ้างเหมาประกอบอาหาร
(ปรุงสาเร็จ) มีวงเงินสะสมครบหรือใกล้จะครบวงเงินดังกล่าวข้างต้น ให้เจ้าหน้ที่จัดทารายงานขอจ้างฉบับใหม่
ทั้งนี้ โดยจะจัดจ้างเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายภาคเรียน ก็ได้
ให้โรงเรียนกาหนดรายการอาหารที่จะต้องประกอบอาหาร (ปรุงสาเร็จ) โดยจะกาหนดเป็น
รายสัปดาห์ รายเดือน รายภาคเรียน หรือรายปีงบประมาณ/รายปีการศึกษา ก็ได้ ทั้งนี้ การกาหนดรายการ
อาหารให้โรงเรียนคานึงถึงคุณค่าทางอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่จาเป็นต่อการพัฒนาด้านร่างกาย
นักเรียนในแต่ละวันด้วย

3.2 กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
โดยจะจัดจ้างเป็นรายเดือน รายภาคเรียน หรือเป็นรายปีงบประมาณ/รายปีการศึกษา
ก็ได้ โดยให้ดาเนินการจัดจ้างตามวิธีการที่กาหนดในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ
ให้โรงเรียนกาหนดรายการอาหารที่จะต้องประกอบอาหาร (ปรุงสาเร็จ) โดยจะกาหนด
เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาคเรียน หรือรายปีงบประมาณ/รายปีการศึกษา ก็ได้ ทั้งนี้ การกาหนด
รายการอาหารให้โรงเรียนคานึงถึงคุณค่าทางอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่จาเป็นต่อการพัฒนาด้าน
ร่างกายนักเรียนในแต่ละวันด้วย

3.3 การกาหนดราคากลาง
ให้ใช้วงเงินประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว เป็นราคากลาง (๒๐ บาท/
คน/วัน)ตามนิยามคาว่า "ราคากลาง" (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน
นั้นๆ ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ
3.4 การตรวจรับพัสดุ
3.4.1 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายการอาหารให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการประกอบอาหาร
(ปรุงสาเร็จ)ก่อนถึงวันประกอบอาหาร (ปรุงสาเร็จ) อย่างน้อย ๕ วันทาการ
3.4.2 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ในการ
ตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดทาหน้าที่ใน
การตรวจรับอาหารตามรายการอาหารของแต่ละวัน โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรวบรวม
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
3.4.3 ในกรณีการจัดจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท จะมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้

อนึ่ง ในการทาสัญญาหรือข้อตกลงซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบ
อาหาร (ปรุงสาเร็จ) ให้โรงเรียนกาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าราคา
วัตถุดิบหรืออาหาร(ปรุงสาเร็จ) ในวันที่ไม่ได้มีการส่งมอบตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด
โรงเรียนควรคานึงถึงประเด็น ดังต่อไปนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามข้อ 1 ข้อ ๒ และข้อ ๓ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ให้มีกรรมการบุคคลอื่น เช่น ผู้ปกครองนักเรียนหรือสมาคมผู้ปกครอง เป็นต้น เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
2. การประเมินคุณภาพอาหาร ต้องจัดให้มีการสุ่มตรวจเพื่อประเมินคุณภาพอาหารของนักเรียน
เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยคานึงถึงคุณค่า ถูกสุขลักษณะ ทางโภชนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และ
ความคุ้มค่า

