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ประกาศโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวยีงเก่าแสนภวิูทยาประสาท) 
เรื่อง พิจารณาคณุสมบติัผู้รบัจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั(ปรงุส าเรจ็) 

โครงการอาหารกลางวนันักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2563 
…………………………………………………… 

 
ดว้ยโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์15 (เวยีงเก่าแสนภูวทิยาประสาท) สงักดัส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 มคีวามประสงค์จะท าพจิารณาคุณสมบตัิผู้รบัจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวนันักเรยีน เพื่อใหน้ักเรยีนได้รบัประทานอาหารกลางวนัที่มคีวามสะอาด ถูกสุขลกัษณะ และถูก
หลกัโภชนาการตามโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรยีนตลอดปีการศกึษา 2563 จงึก าหนดหลกัเกณฑ ์
คุณสมบัติ และข้อปฏิบตัิในการเสนอยื่นเอกสารการรบัจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงส าเร็จ) 
ดงันี้ 

1. คุณสมบตัขิองผูเ้สนอยื่นซองพจิารณาคุณสมบตั ิ
1.1. ต้องเป็นผูม้สีญัญาตไิทย 
1.2. ต้องเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการประกอบอาหารกลางวนัของนักเรยีน ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
1.3. ต้องไม่เป็นโรคตดิต่อทีร่า้ยแรง โดยมใีบรบัรองแพทยม์าประกอบ 
1.4. ต้องมายื่นซองเอกสารดว้ยตวัเอง 
1.5. ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรในเรื่องการจ าหน่าย

อาหาร/การรบัจา้งท าอาหาร 
1.6. เป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหาร มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการประกอบ

อาหารและมบุีคลากรทีจ่ะด าเนินงานพรอ้ม 
1.7. ไม่เป็นผูท้ีถู่กระบุชื่อไวใ้นบญัชรีายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดจ้า้งเวยีนชื่อแลว้ 
1.8. ไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสทิธิห์รอืความคุ้มกนั ซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่

ซอง      ผูร้บัจา้งไดม้คี าสัง่ใหส้ละสทิธิค์วามคุม้กนัเช่นว่านัน้ 
1.9. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้รบัจ้างรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรยีนราช

ประชา- นุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ณ วันประกาศ หรือไม่เป็น
ผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในพจิารณาคุณสมบตัิ
ผูร้าคาจา้งครัง้นี้ 

 2. การพจิารณาคุณสมบตั ิ
     ผูย้ื่นจะต้องยื่นเป็น 1 ซอง พรอ้มจ่าหน้าซอง เรยีนประธานคณะกรรมการเปิดซองพจิารณา
คุณสมบตัผิูร้บัจา้งประกอบอาหารกลางวนั(ปรุงส าเรจ็) โครงการอาหารกลางวนันักเรยีน โดยแยกดงันี้ 
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- ซองเอกสารประกอบ ภายในบรรจุดงันี้ 
1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัจา้ง 
2) ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัจา้ง 
3) หลกัฐานใบตรวจสุขภาพของผู้รบัจ้าง ผูป้ระกอบอาหาร และผู้ใหบ้รกิารทีส่มัผสัอาหาร

ทุกคน ทีย่งัไม่หมดอายุ 
4) ประวตัพิรอ้มภาพถ่ายของผูป้ระกอบอาหาร , ผูใ้หบ้รกิารทีส่มัผสัอาหารทุกคน 
5) เอกสารที่แสดงการรับรองหรือวุฒิบตัรในการประกอบอาชีพ จากหน่วยงานราชการ 

หรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืจากผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืจากองคก์รทีเ่ชื่อถือได้ (ใน
กรณีเป็นผูร้บัจา้งรายเดมิ ไม่ต้องบรรจุเอกสารขอ้นี้) 

3. ระยะเวลาการยื่นซองเอกสาร  
    ก าหนดยื่นซองเอกสาร ในวนัที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ตัง้แต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวยีงเก่าแสนภูวทิยา-
ประสาท) และก าหนดเปิดซองเอกสาร ในวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
พรอ้มประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัพจิารณาใหเ้สรจ็สิน้ในวนัเดยีวกนั 

4. ท าสญัญาจา้ง ทางโรงเรยีนจะจดัท าเอกสารสญัญาจา้ง ภายในวนัที่ 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสทิธิใ์นการได้รบัพจิารณาคุณสมบตัิผู้รบัจ้างประกอบอาหารกลางวนั(ปรุง
ส าเรจ็) โรงเรยีนจะด าเนินการประกาศหาผูร้บัจา้งใหม ่หรอืเรยีกผูร้บัจา้งทีไ่ดร้บัพจิารณาคุณสมบตัผิูร้าย
ถดัไปตามล าดบั 

ผู้สนใจ ติดต่อขอรบัเอกสารพจิารณาคุณสมบตัิได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรยีนประชานุเคราะห์ 15 
(เวยีงเก่าแสนภูวทิยาประสาท) ในวนัที ่21 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 08.30 
– 15.00 น. สอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข 053 – 777105 ในวนัและเวลาราชการ 

 
 ประกาศ ณ วนัที ่14 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
(นายกมัพล  ไชยนันท์) 

ผูอ้ านวยการสถานศกึษา โรงเรยีนประชานุเคราะห ์15  
(เวยีงเก่าแสนภูวทิยาประสาท) 
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เงื่อนไขแนบท้ายประกาศพิจารณาคณุสมบติัผู้รบัจ้างประกอบอาหารกลางวนั(ปรงุส าเรจ็)
นักเรียน 

 
1. อาหาร 1 จาน / นักเรยีน 1 คน ประกอบดว้ยอาหารทีเ่ป็นกบัขา้ว 2 อย่าง ขา้วสวย ผลไมห้รอื

ขนม และนักเรยีนสามารถขอเตมิไดจ้นอิม่ โดยอาหารต้องถูกสุขลกัษณะ สะอาด ครบทัง้ 5 หมู่ 
ในแต่ละมือ้ 

2. ผูป้ระกอบการต้องประกอบ / ปรุงอาหารนอกสถานที ่แลว้น าอาหารทีป่รุงเสรจ็แลว้เขา้มาตกัใส่
จานเมลามนิใหน้ักเรยีนตามสถานทีท่ีก่ าหนดไดท้นัเวลา 

3. โรงเรยีนเบกิจ่ายใหร้าคาจานละ 20 บาท / คน / วนั 
4. จดัเป็นขา้ว 3 วนั,อาหารประเภทเสน้  2 วนั / สปัดาห ์ผลไม ้3 วนั ขนม 2 วนั / สปัดาห ์
5. จ่ายเงนิประกนัสญัญาทนัททีีท่ าสญัญาครบตามจ านวนและจะไดร้บัคนืเมื่อครบสญัญา 
6. เบกิจ่ายเงนิสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตามจ านวนวนัและจานทีจ่ดัอาหารบรกิาร 
7. โรงเรยีนเป็นผูท้ ารายการ (เมนู) อาหารเดอืนละ 1 ครัง้ ทุกเดอืน (ถ้าจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลง

เมนูอาหารจะแจง้ล่วงหน้า) 
8. สถานศกึษาใหข้อยมืภาชนะส าหรบัประกอบอาหารและจาน เมื่อสิน้สญัญาส่งคนืใหค้รบตาม

จ านวน(ถ้าไม่ครบต้องคนืในส่วนทีข่าดหายไป) 
9. ต้องรบัการประเมนิจากคณะกรรมการเป็นระยะ ๆ ตลอดสญัญาและปรบัปรุงแก้ไขตาม

ค าแนะน าเพื่อประกอบการต่อสญัญาในภาคเรยีนต่อไป 
10. ต้องใหบ้รกิารนักเรยีนทนัเวลาทีจ่ะรบัประทานอาหารกลางวนั นักเรยีนอนุบาล เวลา 11.00 น.

ระดบัประถมศกึษา เวลา 11.20 น.  นักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น เวลา 11.40 น. และนักเรยีน
มธัยมศกึษาตอนปลายเวลา 11.50 น. 

11. นักเรยีนอนุบาล 1 – 3 จดัท าแบบพเิศษรสจดืเหมาะสมกบัวยัของนักเรยีนแต่ไดร้บัสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ ขอเตมิไดจ้นอิม่ และเพยีงพอ 

12. น าอาหารไปตกัใส่จานเมลามนิใหบ้รกิารทีโ่รงอาหารและเกบ็ลา้งท าความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ยไม่
ตกคา้ง โดยภาชนะทีป่ระกอบการ,ภาชนะทีต่กัอาหาร,จานเมลามนิต้องสะอาดอยู่เสมอ 

13. ถ้าผูป้ระกอบการไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขขา้งต้นหรอืหยุดประกอบการไประหว่างสญัญายงัไม่

สิน้สุดจะต้องถูกรบิเงนิสญัญาทีใ่หไ้วแ้ละช าระค่าปรบัเป็นรายวนั ในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของมูลค่า
ค่าจา้งประกอบอาหาร (ปรุงส าเรจ็)  

14. การแต่งกายของผูป้ระกอบการและผูใ้หบ้รกิารทุกคน ต้องก าหนดลกัษณะการแต่งกายใหเ้ป็น
รูปแบบเดยีวกนั และต้องถูกหลกัสุขาภบิาลและโภชนาการ เช่น มผีา้กนัเป้ือน สวมหมวก สวม
ถุงมอืยาง สวมรองเทา้ยางหุม้สน้ เลบ็ ผม เสือ้ผา้ สะอาดอยู่เสมอ ไม่เป็นโรคตดิต่อ 

15. ผูป้ระกอบการและผูใ้หบ้รกิารทุกคน ต้องผ่านการตรวจรา่งกายจากสถานพยาบาลและมี
ใบรบัรองแพทยม์าแสดงทุกคน ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

16. ผูป้ระกอบการต้องส่งประวตัพิรอ้มภาพถ่ายของผูใ้หบ้รกิารทุกคนไวแ้ก่ทางโรงเรยีนเป็นปัจจุบนั 
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17. ใหบ้รกิารอาหารกลางวนัแก่ลูกจา้งประจ า,ลูกจา้งชัว่คราว และพีเ่ลี้ยงทุกคน ทุกวนั  


