
 
 
 
 

ประกาศศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ
เรื่อง   สอบราคาจ�างจัดทําอาหารกลางวัน ประจําป#งบประมาณ 

ในภาคเรียนท่ี 

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

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ มีความประสงค�จะสอบราคาจ�างจัดทําอาหาร
กลางวันให�แก%นักเรียนในศูนย�พัฒนา
อาหารกลางวันรับประทานในภาคเรียนท่ี 
๒๐ บาท รวมระยะเวลา 246 
บาทถ�วน) (รายละเอียดตามบัญชีแนบท�ายประกาศสอบราคานี้

ผู�มีสิทธิ์เสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ
๑. เป5นผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีสอบราคาจ�างดังกล%าว หรือเป5นบุคคลธรรมดา หรือเป5น

คณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ในกรณีท่ีเป5นคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคลจะต�องมีหลักฐานข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�า
เป5นหุ�นส%วนในการดําเนินกิจกรรมตามงานท่ีสอบราคาครั้งนี้

๒. ไม%เป5นผู�ถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของราชการ หรือของหน%วยการบริหาร
ราชการส%วนท�องถ่ินและได�แจ�งเวี

๓. ไม%เป5นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม%ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต%
รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช%นว%านั้น

๔. ไม%เป5นผู�มีผลประโยชน�ร%วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก% 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ
การแข%งขันราคาอย%างเป5นธรรมในการสอบราคาจ�างครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป5นคู%สัญญาต�องไม%อยู%ในฐานะเป5นผู�ไม%แสดงบัญชีรายรับ
รายจ%ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ%ายไม%ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป5นคู%สัญญากับหน%วยงานภาครัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ�างต�องลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลาง
ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

๗. คู%สัญญาต�อง
มูลค%าไม%เกินสามหม่ืนบาท คู%สัญญาอาจจ%ายเป5นเงินสดก็ได�

กําหนดยื่นซองสอบราคาระหว%างวันท่ี 
หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย�ได�ท่ีเจ�าหน�าท่ีพัสดุกองคลัง 
3 ตําบลเนินฆ�อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป5นต�นไป ณ สถานท่ีกลางห�องศูนย�ข�อมูลข%าวสาร ท่ีว%าการอําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

 

ประกาศศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
เรื่อง   สอบราคาจ�างจัดทําอาหารกลางวัน ประจําป#งบประมาณ 

ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ และภาคเรียนท่ี 1/2559 
ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

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

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ มีความประสงค�จะสอบราคาจ�างจัดทําอาหาร
ให�แก%นักเรียนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อประจําปKงบประมาณ พ

ภาคเรียนท่ี 2/2558 และภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวนนักเรียน 
246 วัน งบประมาณเป5นเงิน ๓๑๙,๘๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนเก�าพันแปดร�อย

รายละเอียดตามบัญชีแนบท�ายประกาศสอบราคานี้) 
ผู�มีสิทธิ์เสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ 

เป5นผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีสอบราคาจ�างดังกล%าว หรือเป5นบุคคลธรรมดา หรือเป5น
มิใช�นิติบุคคล ในกรณีท่ีเป5นคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคลจะต�องมีหลักฐานข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�า

เป5นหุ�นส%วนในการดําเนินกิจกรรมตามงานท่ีสอบราคาครั้งนี้ 
ไม%เป5นผู�ถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของราชการ หรือของหน%วยการบริหาร

ราชการส%วนท�องถ่ินและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว 
ไม%เป5นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม%ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต%

รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช%นว%านั้น 
ไม%เป5นผู�มีผลประโยชน�ร%วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก% 

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ”  ณ วันท่ีประกาศสอบราคา หรือไม%เป5นผู�กระทําการอันเป5นการขัดขวาง
การแข%งขันราคาอย%างเป5นธรรมในการสอบราคาจ�างครั้งนี้ 

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป5นคู%สัญญาต�องไม%อยู%ในฐานะเป5นผู�ไม%แสดงบัญชีรายรับ
รับรายจ%ายไม%ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป5นคู%สัญญากับหน%วยงานภาครัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ�างต�องลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลาง(e–Government  Procurement : e

 
คู%สัญญาต�องรับและจ%ายเงินผ%านบัญชีธนาคาร เว�นแต%การจ%ายเงินแต%ละครั้งซ่ึงมี

มูลค%าไม%เกินสามหม่ืนบาท คู%สัญญาอาจจ%ายเป5นเงินสดก็ได� 

กําหนดยื่นซองสอบราคาระหว%างวันท่ี 12 – 26 ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา 
หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย�ได�ท่ีเจ�าหน�าท่ีพัสดุกองคลัง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ หมู%ท่ี 

ตําบลเนินฆ�อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑10 และกําหนดเปbดซองใบเสนอราคา ในวันท่ี
เป5นต�นไป ณ สถานท่ีกลางห�องศูนย�ข�อมูลข%าวสาร ท่ีว%าการอําเภอแกลง จังหวัด

เรื่อง   สอบราคาจ�างจัดทําอาหารกลางวัน ประจําป#งบประมาณ ๒๕๕๙  

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

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ มีความประสงค�จะสอบราคาจ�างจัดทําอาหาร
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2559  ได�มี

จํานวนนักเรียน 65 คนๆ ละ 
สามแสนหนึ่งหม่ืนเก�าพันแปดร�อย

เป5นผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีสอบราคาจ�างดังกล%าว หรือเป5นบุคคลธรรมดา หรือเป5น
มิใช�นิติบุคคล ในกรณีท่ีเป5นคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคลจะต�องมีหลักฐานข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�า

ไม%เป5นผู�ถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของราชการ หรือของหน%วยการบริหาร

ไม%เป5นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม%ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต%

ไม%เป5นผู�มีผลประโยชน�ร%วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก% “ศูนย�
ณ วันท่ีประกาศสอบราคา หรือไม%เป5นผู�กระทําการอันเป5นการขัดขวาง

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป5นคู%สัญญาต�องไม%อยู%ในฐานะเป5นผู�ไม%แสดงบัญชีรายรับ

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป5นคู%สัญญากับหน%วยงานภาครัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือ
Procurement : e-GP) ท่ีเว็บไซต�

รับและจ%ายเงินผ%านบัญชีธนาคาร เว�นแต%การจ%ายเงินแต%ละครั้งซ่ึงมี

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ หมู%ท่ี 

และกําหนดเปbดซองใบเสนอราคา ในวันท่ี27 ตุลาคม 
เป5นต�นไป ณ สถานท่ีกลางห�องศูนย�ข�อมูลข%าวสาร ท่ีว%าการอําเภอแกลง จังหวัด

/ผู�สนใจ... 



 
-๒- 

 
 ผู�สนใจ สามารถติดต%อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 5๐๐ บาท (ห�าร�อยบาทถ�วน) ได�

ท่ีงานพัสดุและทรัพย�สิน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ ระหว%างวันท่ี 12 – 26 ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ต้ังแต%เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท� หมายเลข ๐-๓๘03-7611 – ๑๒ ในวันและ
เวลาราชการ 
 

  ประกาศ  ณ วันท่ี  ๑2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 

     (นายกฤษฎา    ดวงแก�ว) 
      นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆ�อ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คุณสมบัติของผู�มีสิทธิ์เสนอราคาจ�างเหมาจัดทําโครงการอาหารกลางวัน 
ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

 
๑. ผู�รับจ�างต�องเป5นบุคคลธรรมดา ท่ีมีความสามารถในการรับจ�างประกอบอาหาร  
๒. ผู�รับจ�างต�องผ%านการตรวจร%างกายจากแพทย� ว%าปราศจากโรคติดต%อ ต�องมีใบรับรองแพทย�มาแสดง

เป5นหลักฐาน 
๓. ในระหว%างการประกอบอาหาร ผู�รับจ�างต�องอยู%ภายใต�การควบคุม การกํากับดูแลและความเห็นชอบ

ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
๔. จํานวนอาหารต�องมีปริมาณเพียงพอต%อจํานวนนักเรียนท่ีกําหนด (ดังปรากฏตามเอกสารแนบท�าย) 
๕. ภาชนะท่ีใช�ในการประกอบอาหาร และบรรจุอาหารต�องสะอาดถูกต�องตามหลักสุขาภิบาลกําหนด 

หากพบว%าไม%เป5นไปตามท่ีเห็นสมควร ต�องเปลี่ยนทันที (ภายใต�การกํากับดูแลตามข�อ ๓) 
๖. อาหารใน ๑ ม้ือ ประกอบด�วยอาหารดังนี้ 

- ข�าวสวยปริมาณไม%น�อยกว%า ๑ ถ�วยตวง 
- อาหารคาว จํานวน ๒ อย%าง ไม%น�อยกว%าสัปดาห�ละ ๓ วัน และอาหารจานเดียวสัปดาห�ละ ๒ วัน 
- ขนมหวาน จํานวน ๑ อย%าง ไม%น�อยกว%า ๓ วันต%อสัปดาห� และผลไม� จํานวน ๑ อย%าง ไม%น�อยกว%า

สัปดาห�ละ ๒ วัน 
- คุณภาพอาหารต�องถูกต�องตามหลักโภชนาการ 

๗. ผู�รับจ�างต�องประกอบอาหารภายในสถานท่ี ท่ีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจัดให� โดยต�องจัดเตรียมภาชนะและ
อุปกรณ�ต%างๆท่ีจําเป5นต�องใช�ในการประกอบอาหารเอง 

๘. กําหนดส%งมอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ของทุกวัน 
๙. การตักอาหาร/การเก็บล�าง/การทําความสะอาดสถานท่ี ภาชนะ และอุปกรณ�ต%างๆเป5นหน�าท่ีของผู�

รับจ�าง ต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในเวลา ๑๔.๐๐ น. 
๑๐. กรณีท่ีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการประกาศหยุดเรียน หรือเหตุผลความจําเป5นท่ีเป5นสาเหตุให�เด็กนักเรียน

ไม%ต�องรับบริการอาหารกลางวัน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจะแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบล%วงหน�าก%อน และจะหัก
ค%าจ�างในแต%ละงวด 

๑๑. กรณีมีสิ่งปนเปijอน หรือสิ่งแปลกปลอมในอาหาร ผู�รับจ�างต�องนํามาทดแทนภายใน ๓๐ นาที 
๑๒. กรณีท่ีนักเรียนรับประทานอาหารแล�วมีอาการไม%สบายหรือเจ็บปkวยซ่ึงแพทย�ลงความเห็นว%ามีสาเหตุ

มาจากการรับประทานอาหารท่ีผู�รับจ�างทํา ผู�รับจ�างต�องรับผิดชอบต%อความเสียหายท้ังหมด 
๑๓. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ�อ จะจ%ายค%าจ�างทําอาหารให�แก%ผู�รับจ�างเป5นรายงวด                

จํานวนท้ังสิ้น 12 งวด (ตามรายละเอียดแนบท�าย) 
 

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


