
                                    
 

 
 
 
  
 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วงองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  สําหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดอัมพวันหนองม่วง 

ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบรุีรัมย์ 
  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  มีความประสงค์
จะจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประจําเดือนตลุาคม 2562 ดังมรีายละเอียดดังนี ้
                    จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ/วัน/คน  จํานวนเด็กนักเรียน  97  คน ซึ่งอาจ
เพิ่มข้ึนหรือลดลง โดยยึดถือยอดจํานวนเด็กนกัเรียนในวันทาํสัญญาจ้างเป็นเกณฑ์ในการจัดจ้าง ในอัตราคนละไม่เกิน 
20 บาท  ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)จํานวน  21วันทําการ  โดยอาหารทีจ่ัดทํา
จะตอ้งมีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ (รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย) ราคากลาง 
 เป็นเงิน 40,740 บาท ( -สี่หมื่นเจ็ดร้อยสี่สบิบาท- )  จํานวน 1 โครงการ    

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
          1. ผู้เสนอราคาต้องเปน็นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรบัจ้างทํางานจ้างเหมาโดยตรง 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจง้เวียนช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการ รฐัวิสาหกจิหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน    
    ท้องถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา 

 3. ผู้เสนอราคาไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รฐับาล                
              ของผู้เสนอราคาได้มีคําสัง่ใหส้ละสิทธ์ิ และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 4. การประกอบอาหารต้องปรงุใหม่สดทุกวัน และต้องประกอบอาหารที่ศูนย์พฒันาเด็กเลก็วัดอัมพวัน 
              หนองม่วง 
 5. ผู้เสนอราคาไมเ่ป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือไม่เป็นการกระทํา 
              อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี ้
             กําหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 14.30 น.  ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอัมพวันหนองม่วง องค์การบรหิารส่วนตําบลทะเมนชัย  ตําบลทะเมนชัย   อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบรุีรมัย์   
กําหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที ่ 26 กันยายน   2562   ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป 
   ผู้สนใจติดต่อขอรบัเอกสารเสนอราคาจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไดท้ี่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอมัพวัน
หนองม่วง องค์การบรหิารส่วนตําบลทะเมนชัย ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย์  ตั้งแต่วันที่ 18 - 
24 กันยายน  2562 เวลา 08.30น.- 14.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพทห์มายเลข  
0 44-634 972  
  ประกาศ     ณ    วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 
                                                                     ทองอยู่ อินทรกําแหง 
 

                                                                 (นายทองอยู่  อินทรกําแหง) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย



 
เอกสารแนบท้าย  

 
 

รายละเอียดในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง 
หมู่ท่ี 15 บ้านหนองม่วงใต้ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
                    1. ผู้รับจ้างตอ้งจัดเตรียมอาหารว่างตามจํานวนวันต่อจํานวนเด็กเลก็วัดอัมพวันหนองม่วง ให้แล้ว
เสร็จในเวลา 10.00 น. และประกอบอาหารกลางวัน  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดอัมพวันหนองม่วง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทะเมนชัย หมู่ที 15 บ้านหนองม่วงใต้ ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบรุีรมัย์ ตามจํานวน
วันต่อจํานวนเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง และแล้วเสร็จ เวลา 11.00 น  เป็นประจําทกุวันเว้นวันหยุดราชการ  
                    2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอาหารใหเ้ด็กศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ รับประทานใหเ้สร็จเรียบรอ้ยจะต้อง
จัดการทําความสะอาดสถานที่และภาชนะให้เรียบรอ้ย 
                    3. อาหารที่จัดทําต้องปรุงใหม่สดทุกวัน ต้องได้คุณภาพ  สะอาด  มีปริมาณเพียงพอต่อเด็กเล็ก  หาก
ไม่ได้คุณภาพหรือไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างต้องเพิม่เติมทันที  หากไม่ดําเนินการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง
องค์การบรหิารส่วนตําบลทะเมนชัยอาจเรียกค่าปรบัหรือ ยกเลกิสญัญาหรือข้อตกลงนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัยจะพจิารณาหาผู้รบัจ้างรายใหม่ 
                    4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอมัพวันหนองม่วง องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย จะจ่ายเงินให้กบั
ผู้รบัจ้าง เมื่อศูนย์พฒันาเด็กเลก็ได้รับเงินจัดสรร จากกรมสง่เสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วเท่านั้น  
                     5. กําหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดอัมพวันหนองม่วง จะจ่ายเป็นงวดๆ เมื่อผู้
รับจ้างสง่มอบอาหารกลางวัน ครบถ้วนถูกต้องและคณะกรรมการตรวจรบัเรียบร้อย  การส่งมอบตามระยะเวลาที่
กําหนดในสญัญาหรือข้อตกลงแล้วเท่านั้น   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 

ที่    277 / ๒๕๕๗ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบราคาจ้าง 

------------------------------------- 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  จะดําเนินการจ้างเหมาสอบราคาประกอบอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดอัมพวันหนองม่วง  หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้  ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ  
จังหวัดบุรรีัมย์  โดยวิธีสอบราคาจ้าง นั้น 
  ดังนั้น   เพื่อให้การดําเนินการดงักล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุ ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
(ฉบับที่ ๙)พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒ (๑) และ  ข้อ ๑๔ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลที่มรีายช่ือและตําแหนง่ดังต่อไปนี ้

เจ้าหน้าที่จัดจ้าง (โดยวิธีสอบราคา) 
นางอิสระภักดิ์  เสนานอก ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  

รักษาราชการแทนตําแหน่งเจ้าหน้าที่พสัด ุ เป็นเจ้าหน้าที่จัดจ้าง/จัดซื้อ 
เจ้าหน้าที่ปิดประกาศสอบราคา 

นางอิสระภักดิ์   เสนานอก   ตําแหน่ง    เจ้าหน้าที่พสัด ุ
เจ้าหน้าที่ปลดประกาศสอบราคา 

นางสาวพรหมพร   แก่นจันทร์  ตําแหน่ง   นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดอัมพวันหนองม่วง  

             ๑. นางสุณีรัตน์   ใจดี          ตําแหน่งรองปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลประธานกรรมการ 
             ๒. นางโฉมยง   ปัดตาละคะ      ตําแหน่งนักวิชาการคลงั                      กรรมการ  
                      ๓. นางสาวพรหมพร  แก่นจันทร์ ตําแหนง่นักวิชาการจัดเก็บรายได้           กรรมการ           .  
             ๔. นางสาวนันธิยา   สะเทิงรัมย์  ตําแหน่งนิติกร                                 กรรมการ              
             ๕. นางสาวจิรัฐติกานต์   เตียงงา ตําแหน่ง คนงานทั่วไป                        กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจรบังานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง 
                  ๑.  นายประเทอืง     โชยรัมย์  ตําแหน่ง ครผูู้ดูแลเดก็                   ประธานกรรมการ 
                  ๒.  นายบรรเทิง   แซงรัมย์      ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก                       กรรมการ 
                  ๓.  นางเจตน์    ทองแพง        ตําแหน่ง ผูดู้แลเด็ก                       กรรมการ              

 

                   ขอให้ผู้ที่ได้รบัการแต่งตัง้ตามคําสัง่นี้  ปฏิบตัิหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุ 
ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบบัที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด   
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ี  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   15   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
(นายทองอยู่    อินทรกําแหง) 

นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลทะเมนชัย 



 
 
 

 
 
 
           

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 
ที่      / ๒๕๕๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบในการเผยแพร่และสง่ประกาศสอบราคา 
ตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

............................................. 
  ด้วย องค์การบรหิารส่วนตําบลสองสลึง มีความประสงค์ประกาศสอบราคา  ตามโครงการ 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านสองสลึง หมูท่ี่ ๑ ตําบลสองสลงึ อําเภอแกลง  
จังหวัดระยอง   
  เพื่อใหก้ารดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๓ ) พ.ศ. 
๒๕๔๔ ข้อ ๑๒(๒) , ๑๔, ๒๐, ๒๑(๑),(๖), ๒๒, ๒๖, ๒๗  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพสัดุ  
โดยวิธีสอบราคา 
  เพื่อใหก้ารจัดสง่ประกาศสอบราคา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 
องค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และเป็นไปตามแนวทางในการกํากับดูแลเผยแพร่ข่าวสารการประกาศสอบ
ราคา เพื่อเสรมิสร้างมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา 
จึงขอแต่งตัง้เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. นางพิสมัย     ดอกไม้  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินฯ เป็นผู้ปลดประกาศ  มีหน้าทีป่ลด
ประกาศสอบราคาเมื่อพ้นกําหนดเวลา จากป้ายประชาสัมพนัธ์ขององค์การบรหิารส่วนตําบลสองสลึง 
  ๒. นางสาวแสงเดือน  ประสพธรรม  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นผู้บันทึกประกาศ ปิดประกาศ  
มีหน้าที่ในการบันทึกประกาศสอบราคาลงในทะเบียนขององค์การบรหิารส่วนตําบลสองสลึง และปิด 
ประกาศสอบราคา ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบรหิารส่วนตําบลสองสลงึ และจัดการลงเลขทีห่นังสือ จ่าหน้า
ซองถึงผู้รบับรรจุหนงัสอืพรอ้มนําส่งหนงัสอื 
 
  ๓. นายรุ่งอรุณ   เทียนแก้ว  ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา เป็นพยานในการปิด – ปลด ประกาศสอบ
ราคา  มีหน้าที่ลงนามเป็นพยานในการปิด – ปลด ประกาศสอบราคา  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒    
       
 
                  ( นายหัสภูมิชัย   ทับทิม ) 
                       นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลสองสลึง                     
 
 



 
 

รายการอาหารกลางวัน  (เมน)ู  แนบท้ายใบเสนอราคา 
 
เสนอราคาอาหารกลางวันชุดละ ๑๓ บาท /เด็กเลก็  จํานวน  ๒๖๒ คน  จํานวน  ๒๗๐  วัน เป็นเงิน 
๙๑๙,๖๒๐.-บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกรอ้ยยี่สบิบาทถ้วน)  โดยส่งมอบอาหารกลางวันเป็นประจําทุกวัน ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านสองสลงึ  หมู่ที่  ๑  ตําบลสองสลึง  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
 

 
ลําดับที ่

 
วันจันทร ์

 
วันอังคาร 

 
วันพุธ 

 
วันพฤหัสบด ี

 
วันศุกร์ 

๑. 
     ไข่พะโล้ 
       ผลไม ้

ก๋วยเตี๋ยวน้ํา 
มันต้มน้ําตาล 

ข้าวต้มหม/ูไก่/กุ้ง 
สาคูเปียก 

ปลาทอด/หมทูอด 
มันเทศแกงบวด 

 
ผัดกระเพราหม/ูไก่ 
เต้าส่วน 
 

๒. 

 
ต้มจืดเต้าหู้หมูสบั 
กล้วยบวดชี 
 

ข้าวผัดหม/ูไก่/กุ้ง 
ถ่ัวเขียวต้มน้ําตาล 

ต้มเลอืดหม ู
ลอดช่องน้ํากะท ิ

ข้าวต้มหม/ูไก่/กุ้ง 
เฉาก๊วย 

ต้มข่าไก่ 
ผลไม ้

๓. 

 
ข้าวมันไก่ 
ฟักทองแกงบวด 
 

ข้าวต้มหม/ูไก่/กุ้ง 
ผลไม ้

แตงกวาผัดไข่ 
มันเทศแกงบวด 

 
ข้าวหมูแดง 
กล้วยบวดชี 
 

ข้าวต้มปลา/กุ้ง 
สาคูเปียก 

๔. 

 
ข้าวผัดหม/ูไก่/กุ้ง 
รวมมิตร 
 

ต้มจืดหัวผักกาดหม ู
ผลไม ้

ผัดกระเพราหม/ูไก่ 
เต้าส่วน 
 

ข้าวต้มเครื่อง 
ขนมปัง 

         ไข่พะโล้ 
ลอดช่องน้ํากะท ิ

๕. 
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 
สาคูเปียก 
 

ข้าวมันไก่ 
เต้าส่วน 

ต้มจับฉ่าย 
มันเทศแกงบวด 

 ปลาทอด/หมูทอด 
ผลไม ้

ก๋วยเตี๋ยวน้ํา 
ผลไม ้

 
     
 
             ลงช่ือ………………………………… ผู้เสนอราคา 
            ( นางวิไลวรรณ   รัตนวิจิตร ) 
 
 
 
 
 
   


