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                                                               ประกาศโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 

เร่ือง ประกาศผูช้นะการเสนอราคา จา้งเหมาพาหนะรับส่งนกัเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------- 

  ตามประกาศ โรงเรียนบา้นห้วยไคร้ ไดมี้หนงัสือเชิญชวน เร่ือง จา้งเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผูไ้ดรั้บการคดัเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เลขท่ี 2/2563 ลงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563   
  เพื่อจา้งเหมาพาหนะรับส่งนกัเรียน  จ านวน 1 โครงการ ตั้งแต่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31
กรกฎาคม 2563 เป็นเวลา 21 วนั นั้นผูเ้สนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา ไดแ้ก่ นางสาวจิตนา  ลาดแกว้  (ขายส่ง,ขายปลีก
,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคาต ่าสุด เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 10,080.00 บาท (หน่ึงหม่ืนแปดสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง 
    
  ประกาศ ณ   วนัท่ี 1  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
(นายไชยรัตน์  จินะราช) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
เรื่อง  การคัดเลือกผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน 

*********************************************************************** 
 ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ตำบลห้วยไคร้  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะทำการคัดเลือก
ผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (ระหว่างวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)   การจัดจ้างครั้งนี้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข)  ประกอบ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 / ว 
116 ลงวันที่  12  มีนาคม  2562  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
1.1 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพ หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร สามารถ 

ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับรายการอาหารที่โรงเรียนกำหนดได้ 
1.2 เป็นผู้มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ และมีคุณสมบัติในการทำนิติกรรมสัญญา 

ได้ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตบริการ
ของโรงเรียน หรือพ้ืนที่ตำบลห้วยไคร้  

1.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีโรคประจำตัวที่ต้องห้าม และไม่เป็นอุปสรรคในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

1.4 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามท่ีกำหนด ตาม 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)    จำนวน  1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)     จำนวน  1 ฉบับ 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 
     โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน 
4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยแพทย์ผู้รับใบอนุญาตฯ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ 
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  

ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)                จำนวน 1 ฉบับ 
6. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี)     จำนวน  1 ฉบับ 

**เอกสารทุกรายการ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำหรับฉบับสำเนา ให้รับรองความ
ถูกต้องทุกหน้า ทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 



3. กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
วัน เดือน ปี รายการ เวลา 

1 – 7 เม.ย. 63 ประกาศรับสมัคร  08.30 – 16.30 น. 
1 – 8 พ.ค. 63 ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียด และยื่นใบสมัคร 08.30 – 16.30 น. 
11 พ.ค. 63 พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง 09.00 น. เป็นต้นไป 
12 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ไม่เกิน 16.00 น. 
15 พ.ค. 63 จัดทำสัญญาจ้าง  

         สถานทีร่ับสมัครและคัดเลือก  ณ  ห้องธุรการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ในวันและเวลาราชการ) โทรศัพท์ 053 - 
667156 หรือเว็ปไซต์ https://www.huaikrai.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/banhk2475/ 
ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  และโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการจ้างตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
และไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไป 

4. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้อง 

จัดเตรียมเอกสารในการทำสัญญาจ้าง พร้อมหลักประกัน (ถ้ามี) มาทำสัญญาในวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   1  เมษายน  2563 
 

ลงชื่อ 
                                             (นายไชยรัตน์  จินะราช) 

                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.huaikrai.ac.th/%20หรือ
https://www.facebook.com/banhk2475/


รายละเอียดแนบท้ายประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน 
 ตามประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เรื่อง การคัดเลือกผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน   

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  2563 
................................................................................................................................. .................. 

1. การจัดจ้างครั้งนี้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข)  ประกอบหนังสือคณะกรรมการ 
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 / ว 116 ลงวันที่  12  
มีนาคม  2562 ข้อ 2.1 โรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ประกอบอาหาร ประกอบข้อ 2.2 จ้างบุคคลเป็นผู้ประกอบ
อาหาร โดยบรรดาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องครัว และเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งอาคารสถานที่ประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาให้ทั้งหมด 

2. เงินงบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ได้แก่เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา และเงินบำรุง
การศึกษา รายการค่าอาหารกลางวัน  ที่ได้รับจากการบริจาคของผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
หรือเงินอ่ืนใดที่โรงเรียนจัดหามาได้เพ่ือใช้สำหรับประกอบอาหารกลางวันนักเรียน 

3. ผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวัน ต้องทำการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น 
อนุบาลปีที่ 3 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  550 คน โดยประมาณ ทุกวันทำการที่เปิดเรียน หรือวันที่โรงเรียน
กำหนด โดยใช้รายการอาหารที่โรงเรียนกำหนดตามข้อมูลโปรแกรม Thai School Lunch หรือตามแนวทางการจัด
อาหารกลางวันที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

4. ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารในแต่ละวันให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานจ้างให้แก่คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ (อาหารปรุงสำเร็จ) ก่อนเวลา 11.00 น. หรือในเวลาที่โรงเรียนกำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นการ
ล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

5. ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่ในการเก็บกวาด ทำความสะอาดบรรดาภาชนะ วัสดุอุปกรณ์ จาน ชาม ช้อน ที่นักเรียน 
รับประทานอาหารและล้างทำความสะอาดแล้ว รวมทั้งเครื่องครัว  อาคารสถานที่ประกอบอาหาร ให้อยู่ในสภาพสะอาด 
เรียบร้อย ตามหลักสุขาภิบาล สามารถนำมาใช้ในวันถัดไปได้ทันท ี

6. งบประมาณในการจ้างครั้งนี้กำหนดในอัตราวันละไม่เกิน 1,000.- บาท โดยจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ 
ผู้รับจ้างที่ได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้วเป็นรายสัปดาห์ ในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ 

7. ผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบอาหารกลางวันตามประกาศนี้ ต้องทำสัญญาจ้างตามรายละเอียดที่ 
โรงเรียนกำหนด ตามรายละเอียดที่แจ้งในประกาศแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 

เร่ือง ประกาศผลการคดัเลือกผูรั้บจา้งประกอบอาหารกลางวนันกัเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................. 

 
  ตามประกาศโรงเรียนบา้นห้วยไคร้ ไดป้ระกาศคดัเลือกผูป้ระกอบอาหารกลางวนันักเรียน ระหว่าง
วนัท่ี 18 เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ตามประกาศโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 
ผา่นมาแลว้นั้น บดัน้ีทางโรงเรียนบา้นห้วยไคร้ ท าการพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตามประกาศดงักล่าวแลว้ 
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นผูป้ระกอบอาหารกลางวนันกัเรียน ไดแ้ก่ นำงจันทร์ทิรำ อนิสุนำ  
  ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกให้จดัเตรียมเอกสารในการท าสัญญาจา้ง พร้อมหลกัประกนั (ถา้ มี) มาท าสัญญา
จา้งในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 13 พฤษภาคม  2563 
 
 
        ลงช่ือ 
                    (นายไชยรัตน์  จินะราช) 
                                                                                                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 
 
 
 
 
 


