
 
 

 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
เรื่อง  ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างเหมาจัดหาวัสดุและประกอบอาหารกลางวัน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  
เดือน มกราคม – กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 

****************************** 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์มีความประสงค์จะ จ้างเหมาจัดหาวัสดุและ
ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์ เดือน มกราคม – กันยายน 2561
ปีงบประมาณ 2561 ตามรายการ ดังนี้ 

1. จ้างเหมาจัดหาวัสดุและประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
วัดโบสถ์ เดือน มกราคม – กันยายน 2561 สําหรับเด็ก จํานวน 39 คน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม                  
ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560 จํานวน 184 วันทําการ เป็นเงินทั้งสิ้น 215,280.- บาท 

 
1. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑.1 ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างประกอบอาหาร และต้องไม่
เป็นผู้ถูกแจ้งเสนอชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
  1.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  1.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์ หรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
 
2. ข้อมูลรายละเอียดงาน 
  2.๑ อาหารกลางวันที่จัดทําจะต้องคํานึงถึงคุณภาพ และปริมาณที่ เหมาะสมเพียงพอ                       
คือมีสารอาหารครบ ๕ หมู่ ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ และไขมัน ด้วยสัดส่วน
สารอาหารที่พึงได้รับ สําหรับเด็ก จํานวน 39 คน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560 
จํานวน 184 วันทําการ เป็นเงินทั้งสิ้น 215,280.- บาท 
  2.๒ รายการอาหารประจําวันจะต้องมีหลากหลายไม่ซ้ํากันในรอบหนึ่งสัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น
อาหารมื้อหลัก ได้แก่  
   2.๒.๑ อาหารกลางวัน ประเภทกับข้าวพร้อมข้าว ประกอบด้วย ข้าวสวย อาหารคาว             
๒ อย่าง (ประกอบด้วยผัก และเนื้อสัตว์) หรืออาหารประเภทไข่ จํานวน ๑ ฟอง และขนมหวานหรือผลไม้            
ตามฤดูกาล 
   2.๒.๒ อาหารจานเดียว เช่น ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า ผัดไทย หรือส่วนประกอบที่มี
สารอาหารครบถ้วน ๕ หมู่ และประกอบด้วยผัก และเนื้อสัตว์ ในลักษณะที่เด็กสามารถรับประทานได้ 
  2.๓ ขนมหวานหรือผลไม้จะต้องไม่หวานหรือเปรี้ยวมากจนเกินไป และไม่ใช่ผลไม้ที่มี เมล็ดแข็ง
หรือมีขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายต่อการกลืนกิน 
 

/2.4 ผู้เสนอราคา... 
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  2.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายการอาหารของเดือนมกราคม – กันยายน 2561 มาประกอบการ
พิจารณา 
  2.๕ หัวหน้าสถานศึกษามีอํานาจเปลี่ยนแปลงรายการอาหารตามความเหมาะสม 
    2.๖ อาหาร น้ํา น้ําแข็ง เครื่องปรุง 
   2.๖.๑ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุงที่มีคุณภาพ ไม่หมดอายุ ได้รับมาตรฐานอาหาร
และยา บรรจุในภาชนะมิดชิด ปราศจากเชื้อราหรือสิ่งปลอมปน ถ้าหากเป็นอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นกระป๋องหรือ
กล่อง ต้องบรรจุอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ยุบบุบเบี้ยว ไม่ฉีกขาด เปรอะเปื้อน 
   2.๖.๒ อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และอาหารแห้ง มีคุณภาพดี แยกเก็บเป็น
สัดส่วนไม่ปะปนกัน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร หรือเก็บในตู้เย็น ถ้าเป็นห้องเย็นต้องวางสูงจากพ้ืนที่
อย่างน้อย ๓๐ เซนติเมตร สําหรับอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนํามาปรุง ห้ามสั่งผลไม้จํานวนมาก  มาเก็บไว้ 
และห้ามนําของที่เหลือมารับประทานวันต่อไป  
   2.๖.๓ อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วให้เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิดหรือหรือผ้าคลุม
วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๓๐ เซนติเมตร 
  2.๗ งานภาชนะอุปกรณ์ 
   2.๗.๑ ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ ต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย 
เช่น สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว เมลามีน แก้ว อลูมิเนียม สังกะสีเคลือบขาว ฯลฯ อยู่ในสภาพดี สีไม่หลุดลอก 
   2.๗.๒ ภาชนะท่ีใส่น้ําส้มสายชู น้ําปลา น้ําจิ้ม ต้องทําด้วยแก้ว หรือกระเบื้องเคลือบขาว 
มีฝาปิดมิดชิด  
   2.๗.๓ ภาชนะบรรจุอาหารต้องล้างคว่ําให้สะอาด หรือวางในตะแกรงสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย ๖๐ เซนติเมตร ในสถานที่ที่สะอาด 
  2.๘ ผู้ รั บจ้ า งต้องรักษาความสะอาดในห้องครัว  ห้องอาหาร  และส่วนที่ เ กี่ ยวข้อง                          
และถูกสุขลักษณะ 
  2.๙ ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ 
   2.๙.๑ แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อน  
   2.๙.๒ ผู้ปรุงต้องใส่หมวกคลุม 
   2.๙.๓ ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนัง สําหรับผู้ปรุงต้องมีการ
ตรวจสุขภาพประจําปีที่สามารถเรียกตรวจสอบได้ 
   2.๙.๔ มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือหยิบจับ                 
ที่อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วโดยตรง 
   2.๙.5 มีความพร้อมรับการสุ่มตรวจสุขอนามัยจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560 จํานวน 184 วันทํา การ              
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบอาหารตามจํานวนเด็ก ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
4.งบประมาณ  
  เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖1 แผนงานการศึกษา ตั้งไว้ 301,350.- 
บาท (-สามแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

/5. ค่าจ้าง... 
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5.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
การแบ่งเงินค่าจ้าง 9 งวด 
  งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561   รวม 21 วัน 
  งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561   รวม 20 วัน 
  งวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561    รวม 21 วัน 
  งวดที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561   รวม 18 วัน 
  งวดที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561   รวม 21 วัน 
  งวดที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561   รวม 21 วัน 
  งวดที่ 7 ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561   รวม 20 วัน 
  งวดที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561   รวม 22 วัน 
  งวดที่ 9 ระหว่างวันที่ 3 กันยายน ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561   รวม 20 วัน 
  การจ่ายเงินค่าจ้างจะคิดเฉพาะวันที่มีการส่งมอบอาหารกลางวัน และตามจํานวนเด็กในแต่ละวัน 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 
กําหนดยื่นใบเสนอราคา ในตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 ธันวาคม ๒๕60 ในวันและเวลา

ราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์ 
ดูรายละเ อียดได้ที่ เ ว็ บ ไซต์  www.watbotchonburi.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลข ๐38–163093 , 038–163104-5 ในวันและเวลาราชการ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  20   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

            
          (นางสาวพิชชาภา  เหลืองอ่อน) 

          หัวหน้าสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ ์

 
 
 
 


