
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันปง 
เร่ือง สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดท าอาหารกลางวัน 

************************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านสันปง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลจ้างเหมา จัดท าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ระหว่าง

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสันปง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จนถึง             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 67 คน ในอัตราคนละ 20 บาท ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 10 
ตุลาคม 2562 
  
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ผู้รับจ้างเหมาเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่รับจ้างเหมาประกอบอาหาร 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานประกอบอาหารของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นจ้างเหมา 
3. ผู้รับจ้างเหมาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้รับจ้างรายอ่ืนที่เข้าสมัครคัดเลือก ณ วันประกาศ          

ในการจ้างเหมาครั้งนี้ 
4. ผู้รับจ้างเหมาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดรายการอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai 

School Lunch 
6. ผู้รับจ้างเหมาจะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนบ้านสันปง 
7. ในกรณีที่โรงเรียนบ้านสันปง รับเสนอจ้างเหมาแล้ว หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ยื่นเอกสารรับจ้างเหมา     

ไม่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ ผู้ยื่นรายนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาหรือไม่มีสิทธิท าสัญญารับจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านสันปงได้ 

ก าหนดยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.          
ถึง 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านสันปง 
  

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
  
  
      

                         ( นายธีรพงษ์  บัวลอยลม ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปง 

  

  
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดท าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านสันปง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

........................................................ 
  

ด้วยโรงเรียนบ้านสันปง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลจ้างเหมา จัดท าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 
ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสนัปง ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 67 คน ในอัตราคนละ 20 บาท ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่         
10 ตุลาคม 2562 โดยอาหารที่จัดท าต้องถูกสุขลักษณะและมีประโยชน์ทางโภชนาการครบ 5 หมู ่ไม่มีสารปรุงแต่ง
เช่น สีผสมอาหาร ผงชูรส สารกันบูด ของหมักดอง เป็นต้น และไม่เป็นอาหารรสจัด ซึ่งประกอบได้ด้วย ข้าว และ
อาหาร พร้อมผลไม้ 
  
คุณสมบัตผิูม้ีสทิธิสมคัรเพื่อรับการคัดเลือกจะต้องมีคณุสมบัติดังนี้ 

1. ผู้รับจา้งเหมาเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจา้งท างานที่รับจ้างเหมาประกอบอาหาร 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานประกอบอาหารของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะท่ียื่นจ้างเหมา 
3. ผู้รับจ้างเหมาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้รับจ้างรายอื่นที่เข้าสมัครคัดเลือก  ณ วันประกาศ      

ในการจ้างเหมาคร้ังนี้ 
4. ผู้รับจ้างเหมาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดรายการอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai 

School Lunch 
5. ผู้รับจ้างเหมาจะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านสันปง 
6. ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีสามารถแพร่เช้ือสู่ผู้อื่นได้ 
7. หากพบว่าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหาร ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้ว่าจ้าง

กล่าวตักเตือนและลงโทษได้และผู้ว่าจา้งมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบอาหารได้ตามความเหมาะสมหรือท าการ
ยกเลิกสัญญา โดยทันที 
  
ข้อก าหนดเกี่ยวกบัรายละเอยีดเกี่ยวกบัการจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 

1. ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการอาหาร ต้องแต่งกายถูกสุขลักษณะ สวมหมวกเก็บผมให้ มิดชิด สวมใส่          
ผ้ากันเปื้อนทุกคร้ังที่มีการประกอบอาหาร 

2. ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการ ประกอบอาหาร แต่ละ
ชนิดให้เหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐาน มอก. ไม่มีสารตะก่ัวเจือปน 

3. ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องมาประกอบอาหารที่โรงเรียนบ้านสันปงในพื้นที่ ที่โรงเรียนก าหนดให้ 
พร้อมจัดเก็บล้างและท าความสะอาดห้องครัว ห้องอาหารทุกคร้ังที่มีการประกอบอาหาร 

4. ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
    4.1 งดใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหารและงดใช้ช้อนพลาสติก เพื่อลดปัญหาขยะที่  ย่อยสลายยาก        

ซึ่งเป็นมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
    4.2 ต้องใช้ภาชนะท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้ เช่น ถาดอาหาร (ถาดหลุม) แบ่งช่อง อาหารและกับข้าวอย่าง

ชัดเจน 
    4.3 การท าความสะอาดในภาชนะใส่อาหาร 
         4.3.1 ต้องมีการแยกเศษอาหารใส่ในถุงภาชนะหรือถุงขยะก่อนน าไปชะล้าง 



         4.3.2 การชะล้างภาชนะต้องใช้น้ ายาหรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ส่งผลต่อธรรมชาติน้อยท่ีสุด 
         4.3.3 การชะล้างภาชนะ ต้องด าเนินการล้างด้วยน้ าเปล่า อย่างน้อย 3 คร้ัง 
         4.3.4 การตากภาชนะที่ท าความสะอาดแล้วต้องจัดวางบนช้ันวางที่จัดไว้เท่านั้น  วางไว้ในที่อากาศ

ถ่ายเทสะดวก ไม่อับช้ืน แสงแดดส่องถึง 
5. อาหารในแต่ละวันต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในรายการอาหาร Thai School Lunch 
6. อาหารกลางวันท่ีประกอบขึ้นในแต่ละวันจะต้องมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
7. อาหารกลางวัน ต้องปรุงสุกวันต่อวัน ไม่ท าไว้ล่วงหน้าหรือค้างคืน และผ่านความร้อนอย่างเพียงพอ เพื่อ

ความปลอดภัยของผู้บริโภค 
8. เนื้อสัตว์ ผักและส่วนประกอบในการปรุงอาหารต้องสดใหม่ และผ่านการช าระล้างอย่างสะอาดตามหลัก

โภชนาการ 
9. อาหารกลางวันที่ปรุงเสร็จ ต้องอยู่ในภาชนะที่สะอาดและมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวันหรือฝุ่น

ละอองตกลงไปในอาหาร 
10. ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ จะต้องก าหนดให้มีอาหารว่าง หรือ ผลไม้ตามฤดูกาล และจัดให้เด็กพร้อมกับ

อาหารกลางวันทุกวัน 
11. ข้าวที่ใช้ต้องเป็นข้าวหอมมะลิแท้เท่านั้น 
12. การใช้เคร่ืองปรุงของผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหารให้พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร

ไอโอดีนเป็นหลัก 
13. การปรุงอาหารที่มีส่วนผสมของน้ ามัน ห้ามน าน้ ามันท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อย่างเด็ดขาด 
14. การประกอบอาหารห้ามใส่สารปรุงแต่ง เช่น สีผสมอาหาร ผงชูรส สารกันบูด ฯลฯ ไม่เป็นของหมักดอง 

และไม่เป็นอาหารรสจัด 
15. การจัดเตรียมอาหาร ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนนักเรียนมารับประทาน 30 นาท ี
16. การรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ ต้องท าให้สะอาดทุกคร้ังก่อนและหลงรับประทานอาหาร 
17. ในกรณีจ านวนนักเรียนเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน 
18. ในแต่ละวันรายการอาหารต้องไม่ซ้ ากัน ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายการอาหารอย่างน้อย 5 วัน เสนอต่อ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายการอาหารในแต่ละสัปดาห์เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อนวันเร่ิมด าเนินการอย่างน้อย 1 วัน 

ระยะเวลาส่งมอบงาน  
ผู้รับจ้างส่งมอบงานประกอบอาหารกลางวันในช่วงไม่เกิน 11.30 น. ของทุกวัน โดยให้คณะกรรมการตรวจ

รับเพื่อตรวจสอบตามหลักเกณฑ์รายละเอียดการก าหนดขอบเขตงานอาหารกลางวันนักเรียน ก าหนดไว้ โดยผู้รับจ้าง
จดบันทึกรายการอาหารประจ าวันส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง จ านวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงระหว่างปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้าง 
  
 วิธีการคดัเลือก 

1. ประเมินจากประสบการณ์ดา้นการประกอบอาหาร 
2. ทดสอบความรู้ความสามารถในการจัดรายการอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch 
3. การสัมภาษณ ์  

หมายเหตุ : เอกสารที่ผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารเสนอต่อโรงเรียน ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญา 
 

--------------------------------------------------------- 


