
 
 

ประกาศโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ7 ชยั 
เรื;อง สรรหาบคุคลจ้างเหมาในการจดัทาํอาหารกลางวนั 

************************* 
ดว้ยโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 4ชยั มคีวามประสงคร์บัสมคัรบุคคลจา้งเหมาจดัทาํอาหารกลางวนั 

ใหแ้ก่นกัเรยีน ระหวา่งเปิดภาคเรยีนทีH 1 ปีการศกึษา 2565 เพืHอใหน้กัเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 4ชยั 
ระดบัชั Qนอนุบาล จนถงึ ชั QนประถมศกึษาปีทีH 6 จาํนวน  63  คน ระหวา่งวนัทีH  17  พฤษภาคม  2565  ถงึ
วนัทีH  10  ตุลาคม 2565  ในอตัราคนละ 21 บาท  

ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบติัดงันี9  
1. ผูร้บัจา้งเหมาเป็นบุคคลธรรมดา ทีHมอีาชพีรบัจา้งทาํงานทีHรบัจา้งเหมาราคาดงักลา่ว  
2. ไมเ่ป็นผูท้ีHถกูแจง้เวยีนชืHอเป็นผูท้ิQงงานของทางราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยการบรหิาร ราชการ

สว่นทอ้งถิHน ในขณะทีHยืHนจา้งเหมา  
3. ผูร้บัจา้งเหมาตอ้งไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนักบัผูเ้สนอราคารายอืHนทีHเขา้เสนอราคา ใหแ้ก่ 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 4ชยั ณ วนัประกาศ หรอืไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั ราคา
อยา่งเป็นธรรมในการจา้งเหมาราคาจา้งครั QงนีQ  

ในกรณีทีHโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 4ชยั รบัเสนอราคาจา้งเหมาแลว้ หากตรวจสอบภายหลงัพบวา่ผู ้
ยืHนเอกสารจา้งเหมาไมม่คีณุสมบตัติามทีHประกาศไวผู้ย้ ืHนรายนั Qนจะไมม่สีทิธิ 4ไดร้บัการพจิารณาหรอืไม ่มสีทิธิ
ไดท้าํสญัญา กาํหนดยืHนเอกสาร ตั Qงแต่วนัทีH  9  พฤษภาคม  2565  ถงึ วนัทีH  12  พฤษภาคม  2565 ตั Qงแต่ 
เวลา 08.30 น.16.30 น. ในวนัและเวลาราชการ(เวน้วนัหยดุราชการและนกัขตัฤกษ์)  

ประกาศผล ในวนัทีA  13  พฤษภาคม  2565  ตั 9งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชมุ
โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิV ชยั  

ประกาศ ณ วนัทีH   3  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 (ลงชืHอ)  
      (นายภานุพงศ ์ นวลบุญมา)  

        ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 4ชยั  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสรรหาบคุคลจ้างเหมาในการจดัทาํอาหารกลางวนั 
โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ7 ชยั ประจาํปีงบประมาณ 2565 

........................................................ 
ดว้ยโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 4ชยั มคีวามประสงคร์บัสมคัรบุคคลจา้งเหมา จดัทาํอาหารกลางวนั 

ใหแ้ก่นกัเรยีน ระหวา่งเปิดภาคเรยีนทีH 1 ปีการศกึษา 2565  เพืHอใหน้กัเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 4ชยั 
ระดบัชั Qนอนุบาล จนถงึ ชั QนประถมศกึษาปีทีH 6 จาํนวน  63 คน ระหวา่งวนัทีH  17  พฤษภาคม  2565  ถงึวนัทีH  
10  ตุลาคม 2565 ใน อตัราคนละ 21  บาท โดยอาหารทีHจดัทาํตอ้งถกูสขุลกัษณะและมปีระโยชน์ทาง
โภชนาการครบ 5 หมู ่ไมม่สีาร ปรงุแต่งเชน่ สผีสมอาหาร ผงชรูส สารกนับดู ของหมกัดอง เป็นตน้ และไม่
เป็นอาหารรสจดั ซึHงประกอบไดด้ว้ย ขา้ว + อาหาร 2 อยา่ง พรอ้มผลไม ้ 

ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบติัดงันี9  
 1. ผูร้บัจา้งเหมาเป็นบุคคลธรรมดา ทีHมอีาชพีรบัจา้งทาํงานทีHรบัจา้งเหมาราคาดงักลา่ว  
2. ไมเ่ป็นผูท้ีHถกูแจง้เวยีนชืHอเป็นผูท้ิQงงานของทางราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยการบรหิาร ราชการ

สว่นทอ้งถิHน ในขณะทีHยืHนจา้งเหมา  
3. ผูร้บัจา้งเหมาตอ้งไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนักบัผูเ้สนอราคารายอืHนทีHเขา้เสนอราคา ใหแ้ก่ 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 4ชยั ณ วนัประกาศ หรอืไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั ราคา
อยา่งเป็นธรรมในการจา้งเหมาราคาจา้งครั QงนีQ  

4. ผูร้บัจา้งหรอืผูป้ระกอบอาหาร ตอ้งไมเ่ป็นโรคตดิต่อทีHสามารถแพรเ่ชืQอสูผู่อ้ ืHนได ้ 
5. หากพบวา่การปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งหรอืผูป้ระกอบอาหาร ไมป่ฏบิตัติามเงืHอนไขทีH กาํหนดไว ้ให้

ผูว้า่จา้งกลา่วตกัเตอืนและลงโทษไดแ้ละผูว้า่จา้งมสีทิธิ 4ในการเปลีHยนแปลงผูป้ระกอบ อาหารไดต้ามความ
เหมาะสมหรอืทาํการยกเลกิสญัญา โดยทนัท ี 

ข้อกาํหนดเกีAยวกบัรายละเอียดเกีAยวกบัการจ้างเหมาจดัทาํอาหารกลางวนั 
1. ผูร้บัจา้งหรอืผูป้ระกอบการอาหาร ตอ้งแต่งกายถกูสขุลกัษณะ สวมหมวกเกบ็ผมให ้มดิชดิ สวมใส่

ผา้กนัเปืQอนทุกครั QงทีHมกีารประกอบอาหาร  
2. ผูร้บัจา้งหรอืผูป้ระกอบอาหาร ตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ เครืHองมอื เครืHองใชใ้นการ ประกอบอาหาร 

แต่ละชนิดใหเ้หมาะสม ถกูตอ้งตามมาตรฐาน มอก. ไมม่สีารตะกั Hวเจอืปน  
3. ผูร้บัจา้งหรอืผูป้ระกอบอาหาร ตอ้งมาประกอบอาหารทีHโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 4ชยั ในพืQนทีH ทีH

โรงเรยีนกาํหนดให ้พรอ้มจดัเกบ็ลา้งและทาํความสะอาดหอ้งครวั หอ้งอาหารทุกครั QงทีHมกีาร ประกอบอาหาร  
4. ผูป้ระกอบการตอ้งมมีาตรการรกัษาสิHงแวดลอ้ม ตามนโยบาย Green school ของโรงเรยีน 

บา้นโคกฟันโปง ดงันีQ  
4.1 งดใชก้ลอ่งโฟมในการบรรจุอาหารและงดใชช้อ้นพลาสตกิ เพืHอลดปัญหาขยะทีH ยอ่ย

สลายยาก ซึHงเป็นมลภาวะเป็นพษิต่อสิHงแวดลอ้มในโรงเรยีน  
4.2 ตอ้งใชภ้าชนะทีHโรงเรยีนไดก้าํหนดไว ้เชน่ ถาดอาหาร (ถาดหลุม)แบ่งชอ่ง อาหารและ

กบัขา้วอยา่งชดัเจน  
4.3 แกว้ใสนํ่Qาเป็นพลาสตกิทีHไดม้าตรฐานและขนาดพอเหมาะในการรบัประทานใน แต่ละครั Qง

และสามารถทาํความสะอาดและนํามาใชง้านไดอ้กี  
4.4 การทาํความสะอาดในภาชนะใสอ่าหาร  

4.4.1 ตอ้งมกีารแยกเศษอาหารใสใ่นถุงภาชนะหรอืถุงขยะก่อนนําไปชะลา้ง  



4.4.2 การชะลา้งภาชนะตอ้งใชนํ้Qายาหรอืผลติภณัฑท์าํความสะอาดทีH สง่ผลต่อ
ธรรมชาตน้ิอยทีHสดุ  

4.4.3 การชะลา้งภาชนะ ตอ้งดาํเนินการลา้งดว้ยนํQาเปลา่ อยา่งน้อย 3 ครั Qง  
4.4.4 การตากภาชนะทีHทาํความสะอาดแลว้ตอ้งจดัวางบนชั QนวางทีHจดัไว ้เทา่นั Qน วาง

ไวใ้นทีHถ่ายเทสะดวก ไมอ่บัชืQน แสงแดดสอ่งถงึ  
5. อาหารในแต่ละวนัตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในรายการอาหาร  
6. อาหารกลางวนัทีHประกอบขึQนในแต่ละวนัจะตอ้งมสีารอาหารครบทั Qง 5 หมู ่ถกูตอ้งตาม หลกั

โภชนาการ โดยคาํนึงถงึคณุภาพของอาหาร  
7. อาหารกลางวนั ตอ้งปรงุสกุวนัต่อวนั ไมท่าํไวล้ว่งหน้าหรอืคา้งคนื และผา่นความรอ้น อยา่ง

เพยีงพอ เพืHอความปลอดภยัของผูบ้รโิภค  
8. เนืQอสตัว ์ผกัและสว่นประกอบในการปรงุอาหารตอ้งสดใหม ่และผา่นการชาํระลา้งอยา่ง สะอาด

ตามหลกัโภชนาการ  
9. อาหารกลางวนัทีHปรงุเสรจ็ ตอ้งอยูใ่นภาชนะทีHสะอาดและมฝีาปิดมดิชดิ เพืHอป้องกนั แมลงวนัหรอื

ฝุ่ นละอองตกลงไปในอาหาร  
10. ในระยะเวลา 1 สปัดาห ์จะตอ้งกาํหนดใหม้อีาหารวา่ง คอื ผลไมต้ามฤดกูาล และจดัให ้เดก็พรอ้ม

กบัอาหารกลางวนัทุกวนั  
11. ขา้วทีHใชต้อ้งเป็นขา้วหอมมะลแิทเ้ทา่นั Qน 100% เทา่นั Qน  
12. การใชเ้ครืHองปรงุของผูร้บัจา้งหรอืผูป้ระกอบอาหารใหพ้จิารณาจากผลติภณัฑท์ีHม ีสว่นผสมของ

สารไอโอดนีเป็นหลกั  
13. การปรงุอาหารทีHมสีว่นผสมของนํQามนั หา้มนํานํQามนัทีHใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หมอ่ยา่งเดด็ขาด  
14. การประกอบอาหารหา้มใสส่ารปรงุแต่ง เชน่ สผีสมอาหาร ผงชรูส สารกนับดู ฯลฯ ไมเ่ป็น 

ของหมกัดอง และไมเ่ป็นอาหารรสจดั  
15. การจดัเตรยีมอาหาร ดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนนกัเรยีนมารบัประทาน 30 นาท ี(ก่อน 11.00 
น.) 16. การรกัษาความสะอาดบรเิวณสถานทีH ตอ้งทาํใหส้ะอาดทุกครั Qงก่อนและหลงัรบัประทาน
อาหาร  
17. ในกรณีจาํนวนนกัเรยีนเปลีHยนแปลง ทางโรงเรยีนขอสงวนสทิธิ 4ในการปรบั ลด งด เพิHม จาํนวน  

โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 1 วนั  
18. ในแต่ละวนัรายการอาหารตอ้งไมซ่ํQากนั ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํตวัอยา่งรายการอาหารอยา่ง น้อย 5 

วนั เสนอต่อคณะกรรมการ นอกจากนีQผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํรายการอาหารในแต่ละสปัดาห ์เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจการจา้งก่อนวนัเริHมดาํเนินการอยา่งน้อย 1 วนั ระยะเวลาสง่มอบงาน  

ผูร้บัจา้งสง่มอบงานประกอบอาหารกลางวนัในชว่งไมเ่กนิ 11.00 น. ของทุกวนั โดยให ้
คณะกรรมการตรวจรบัเพืHอตรวจสอบตามหลกัเกณฑร์ายละเอยีดการกาํหนดขอบเขตงานอาหาร กลางวนั
นกัเรยีน กาํหนดไว ้ 
โดยผูร้บัจา้งจดบนัทกึรายการอาหารประจาํวนัสง่ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง จาํนวน 1 ชดุ เพืHอใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิ
ระหวา่งปฏบิตังิานตามสญัญาจา้ง  

 
หมายเหต ุ: เอกสารทีHผูร้บัจา้งทีHเสนอต่อโรงเรยีน ถอืวา่ เป็นสว่นหนึHงของเอกสารแนบทา้ยสญัญา  


